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Hasiči v Horním Jelení pomáhají už 140 let Příběhy praporů 

:

 

D
+1

 9
08

20
–0

09
06

 P
ar

du
bi

ce

...rubrika na straně 5…další test najdete na straně 7 …na straně 8

Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Pozvánka do Hasičského  
muzea v Olšanech u Prostějova

Přívalové deště  postihly v uplynulém období i obec Tutleky na Rychnovsku. Foto: mf.

V areálu bývalé Textilany hořelo v roce 2012. 

(dokončení na straně 5)

SDH Textilana Nové Město pod Smrkem stále žije!
aneb historie jednoho závodního sboru jedné zaniklé fabriky
Na Liberecku existovalo celkem 36 závodních požárních sborů. Bohužel, do dnešní doby se 
zachovaly pouze 3. Ačkoli jejich „mateřská“ fabrika již dávno neexistuje, přesto žijí. Rád bych 
se o jednom z nich chtěl detailněji zmínit – je jím SDH Textilana Nové Město pod Smrkem. 
V  letošním roce by tento sbor dosáhl 144 let od jeho založení.

Továrník se staral 
dobře

Po velkém požáru na konci roku 
1876 se továrník Jgnaz Klinger 
rozhodl 5. května l.p. 1877 založit 
dobrovolný závodní hasičský sbor 
o síle 97 členů a 42 náhradníků. 
Jejich činnost se zpočátku sou-
středila na požáry a akce pouze 
v objektech závodu v Novém 
Městě, Hajništi a Ludvíkově, ale 
později se vypomáhalo i mimo 
tyto závody. V roce 1909 je zří-
zena místnost pro služby hasičů, 
slouží se vždy ve dvou lidech přes 
noc. V tomto období čítá závodní 
sbor 141 členů. I v těchto letech se 
v závodě pravidelně cvičilo a sbor 
se zúčastňoval veřejných vystou-
pení a cvičení. Též se v této době 
prováděla společná cvičení jak 
v denní ,tak noční době, rovněž se 
trénovalo na cvičeních CO. Tato 
cvičení byla velmi populární. Ani 
v této době se nezapomínalo na 

kulturu. Pořádaly se společenské 
plesy a osvětové akce mezi občany. 
O tom, že se pan továrník o své 
hasiče dobře staral, svědčí i tech-
nika, kterou tamní hasiči vlastnili: 
stříkačka Smékal – 1877, dřevěný 
hadicový vůz, konopné hadice, 
lehké žebříky, nářaďový vůz, další 
2 hadicové vozy, 2x parní čerpadla 
zařízená na stříkání, 3dílný dřevě-
ný mechanický žebřík v délce 22 
metrů. V roce 1894 byla zakou-
pena parní stříkačka Wm Knaust 
z Vídně o dodávce vody 1 286 litrů 
za minutu. Obě tyto stříkačky byly 
taženy koňmi. V roce 1909 byly 
zakoupeny hákové žebříky a PS 
8 DKV. Pro všechny závody byly 
též pořízeny hasicí přístroje. Až 
do roku 1945 sloužili převážně 
členové německé národnosti. Po 
druhé světové válce a odsunu 
německého obyvatelstva končí 
jedna etapa historie dobrovolného 
hasičského sboru Textilana a začí-
ná etapa nová.

Novodobá historie 
V roce 1945 se pokouší o obno-

vení závodního sboru p. František 
Kalina, bohužel neúspěšně. Toto se 
mu podaří až v roce 1946. Prvním 
poválečným starostou je zvolen Jo-
sef Čengr, velitelem Karel Vaňha. 
V závodě cvičí o sobotách a nedě-
lích nebo ve volném čase 3 hasičská 
družstva. Od roku 1946 do roku 
1966 vypomáhají vozidla autodo-
pravy a vždy je jeden automobil ur-
čen jako hotovostní. Technika a vy-
bavení: zakoupeny stejnokroje pro 
3 družstva, kompletní výbava pro 
jednotlivce, stříkačka DS–16/36, 
výsuvný žebřík DZ – 18, 2× PS – 8, 
dýchací přístroje Saturn, pěnomet 
Turbon ALP 100, přenosné lampy 
s vlastním zdrojem, kapesní vy-
sílačky, vozidlové radiostanice, 
norná stěna, 4× PPS–12. V roce 
1966 zakoupena přestavěná Tatra 
805. V roce 1973 je nám přidělena 

cisterna ZIL 131. Jedeme si pro 
ni na výstaviště do Brna, kde je 
vystavována jako exponát. ZIL se 
díky jízdním vlastnostmi velice 
osvědčil v našich podmínkách ne-
jen u požárů, ale také se používal 
jako „vyprošťovák.“ Slouží do roku 
1985 a nyní odpočívá ve sbírce 
pana Kendíka. V roce 1976 zakou-
pena Avia 30 valník a přestavěna 
pro potřeby hasičů (v roce 1986 
prodána do Chrastavy). V roce 
1985 vedení závodu kupuje CAS 

25 LIAZ Š 101 KAROSA a o rok 
později Avii 31 DA 12 – obě auta 
slouží do uzavření Textilany v roce 
2005. Díky pochopení vedení zá-
vodu, máme v této době špičkové 
vybavení. 

Sportovní i profesní 
úspěchy

V roce 1956 se na popud Vlasty 
Kytkové zakládá družstvo žen. 

Moravská liga 
TFA 2020

Moravská liga TFA byla založe-
na v roce 2017 pěti zakládajícími 
sbory. SDH Olešnice, SDH Velati-
ce, SDH Doubravice nad Svitavou, 
SDH Sebranice a SDH Trpín. Od 
roku 2019 přibyly do kalendáře ligy 
závody pořádané dalšími dvěma 
sbory, SDH Bedřichovice a SDH 
Podolí. Od sezóny 2020 se Mo-
ravská liga rozrostla o další závod 
pořádaný SDH Velká nad Veličkou, 
který nahradil závod v Bedřicho-
vicích. Hlavní myšlenkou Ligy je 
pravidelné setkávání a zápolení při 
rozličných závodech v disciplínách 
TFA. Každý závod má svou origi-
nální trať sestavenou z „tradičních“ 
disciplín TFA. V lize si zakládáme 
na co nejlepší organizaci a časové 
plynulosti jednotlivých závodů 
a samozřejmostí je ocenění kaž-
dého závodníka věcnými cenami, 
diplomem a občerstvením. Neméně 
důležitou součástí ligy je osvěta 
a propagace dárcovství kostní dře-
ně a každoroční sbírka hraček pro 
děti z onkologické kliniky Fakultní 
nemocnice Brno. V roce 2019 také 
Moravská liga TFA navázala spolu-
práci s dětským centrem Chovánek 
z Brna-Bystrce a do něj putovala 
i část hraček ze sbírky.

Kalendář závodů 
V souvislosti s pandemií  Covi-

du-19 musela i Moravská liga TFA 
přistoupit k přeorganizování větši-
ny závodů. Předpokládaný scénář 
– kalendář závodů je následující: 
Nejbližší proběhne: 18. července – 
TFA Sebranice. Následovat budou: 
1. srpna  – TFA Doubravice nad 
Svitavou, 23. srpna – TFA Velká 
nad Veličkou, 5. září – TFA Vela-
tice, 18. října – TFA Olešnice, 24. 
října – TFA Podolí.

Veškeré informace a dění Mo-
ravské ligy TFA můžete sledovat 
na  webových kanálech a sítích na 
těchto odkazech.

www.mltfa.cz/
www.facebook.com/moravska-

ligaTFA/
https://www.instagram.com/

moravskaliga/
https://www.youtube.com/cha-

nnel/UC-jgX-RSQ1QHcixxspKcu-
_w/featured

Starosta Ferdinand Kubáník 
s místostarostou Petrem Vránou 
předali v červnu profesionálním 
hasičům v Uherském Brodě defib-
rilátor. Jedná se o přístroj typu LI-
FEPAK1000 v hodnotě 55.660 Kč, 
který zakoupilo město Uherský 
Brod. Defibrilátor je kompatibilní 
se zařízením záchranné služby 
v Uherském Hradišti. 

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

tiskové mluvčí 
HZS Zlínského kraje

Očekávaná kniha dějin českého 
hasičství Josefa Nitry „Pompiéři, 
požárníci, hasiči“ v červnu opus-
tila tiskárnu a vydala se na cestu 
k zájemcům. 

Pokud ji budete chtít i vy, infor-
mujte se v novinkách na stránkách 
nakladatelství Triton tridistri.cz 
nebo si ji můžete objednat přímo 
na obchod@triton-books.cz

Hasiči 
z Uherského Brodu 

dostali od města 
defibrilátor

Dějiny hasičství 
už vyšly
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Hasiče v kontextu vodního 
prostředí zachycuje v tomto čísle 
Hasičských novin nejen tematická 
strana č. 3, ale „voda protéká“ 
i touto stranou Událostí za uplynulé 
období. Přidali jsme tak  k tradič-
ní ikoně „červeného kohouta“ 
i grafiku upozorňující na povodně. 
Silné bouřky a přívalové srážky 
totiž opět potrápily obyvatele 
a zaměstnaly hasiče. Bylo nutné 
čerpat vodu z garáží, zatopených 
sklepů, eliminovat přechodné 
vodní laguny, zbavovat silnice ná-
nosů bahna  a kamení, čistit kanály 
a propustky, odstraňovat popadané 

větve stromů i celé kmeny. Hasiči 
stavěli také ochranné hráze z pytlů 
s pískem.  Bylo nutno též evakuovat 
obyvatele z některých ohrožených 
území. Po velmi suchém dubnu zde 
byl značně deštivý červen. Chvíli 
extrémní sucho, potom zase nebez-
pečí povodní. Člověku by se chtělo 
sepnout ruce, pohlédnout vyčítavě 
k nebi a zvolat: Vidíš to, svatý 
Floriáne? Vidíš to a nezasáhneš…! 
Nic by to nebylo platné. Z nebe by 
se stejně ozvalo nějaké to zabručení 
ve smyslu, že: Neporučíš větru, 
dešti… A když bude nejhůře, pořád 
máte hasiče!

Ve středu 17. června asi čtvrt 
hodiny po poledni převzala tísňová 
linka Hasičského záchranného sbo-

Bleskové povodně, které se 
v neděli 14. června 2020 přehnaly 
přes Pardubický kraj, napáchaly 
obrovské škody. Pomáhat na mnoha 
místech musela i speciální techni-
ka. Svou premiéru mělo při čerpání 
na Přeloučsku i velkokapacitní 
čerpadlo SOMATI ze sousedního 
HZS Královéhradeckého kraje. 
V rámci mezikrajské výpomoci 
byla po domluvě ředitelů HZS 
obou krajů nasazena na pomoc 

Silné bouřky zasáhly v dnech 
12.–14. června také Liberecký kraj, 
Doprovázely je vydatné srážky 
a občasné nárazy větru. Na tyto 
nebezpečné jevy byla vydána 
výstraha ČHMÚ. Bouřlivé počasí 
mělo za následek zvýšenou zása-

V obcích postižených přívalovou 
povodní, která zasáhla Uničovsko 
a Šumpersko v závěru prvního 
červnového týdne,  bylo zachráně-
no a evakuováno 60 lidí.  V jednu 
chvíli bylo nasazeno 60 jednotek, 
které zasahovaly v 25 obcích 
najednou. Nejhorší situace byla 
v Šumvaldu a jeho místní části Bře-

Tři jednotky hasičů vyjely 20. 
června 2020 k dopravní nehodě 
linkového autobusu a dodávky 
v Náchodě. V autobuse cestovalo 
v tu dobu 14 cestujících s řidičem, 
nikdo z nich zranění neutrpěl. 
V dodávce cestovaly čtyři osoby, 
tři byly předány do péče ZZS, na 
místě zasahoval i záchranářský 
vrtulník. Komunikace byla zcela 
neprůjezdná. Hasiči zajistili místo 
události, zasypali uniklé provozní 
kapaliny sorbentem, provedli 
protipožární opatření a odstranili 
následky nehody. Pro cestující 
z autobusu byla zajištěna náhradní 
doprava, která je odvezla na nádra-
ží. Na místě zasahovali profesionál-
ní hasiči z Náchoda a JSDH Náchod 
a Dolní Radechová.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS Králové-

hradeckého kraje

Náročnou, ale úspěšnou záchra-
nu krávy, která spadla do jímky 
v Kameničce na Jihlavsku si na 
své konto dnes připsali 18. června 
jihlavští profesionální hasiči. Zásah 
trval čtyři hodiny. Informaci o udá-
losti přijala operátorka tísňové 
linky 112. Nejprve byl do jímky 
spuštěn jeden ze zasahujících ha-
sičů společně s veterinářem. Krávě 
se snažili nasadit ohlávku a upevnit 
ji do postroje. Neklidné zvíře se ale 
tímto způsobem nepodařilo vy-
zvednout. Nakonec byla do jímky 

Celkem 15× vyjeli 14. června 
hasiči v Plzeňském kraji řešit ná-
sledky přívalových dešťů. Zasaho-
valo se na Tachovsku, Klatovsku, 
Rokycansku, Plzni severu a na 
Domažlicku. Jeden z největších zá-
sahů byl v Holostřevech na Tachov-

Voda i dopravní nehody zaměst-
návali v závěru června profesionál-
ní i dobrovolné hasiče ve Zlínském 
kraji. Například 21. června neustá-
vající déšť ve Zlínském kraji po-
trápil obyvatele některých lokalit.. 

VE ZKRATCEVrtulník odletěl prázdný

Voda a nehody ve Zlínském kraji

ru Středočeského kraje informaci 
o převráceném stavebním stroji 
v obci Sulice v okrese Praha-vý-

Profesionální a dobrovolní hasiči 
nejen monitorovali hladiny řek, 
ale místy odstraňovali následky 
dlouhodobých dešťů. Především se 
jednalo o odstraňování popadaných 
podmáčených stromů ze silnic, 
odčerpávání vody ze zatopených 
objektů a čištění kanálových vpustí 
a propustků. Taktéž profesionální 
hasiči, a to ze stanice Valašské 
Meziříčí, instalovali protipovod-
ňové rukávce v obci Střítež nad 
Bečvou. Nejvíce událostí hasiči 
řešili na Vsetínsku, Uherskohra-
dišťsku a Zlínsku. Kroměřížští 
hasiči společně s hasiči ze stanice 
Morkovice-Slížany zasahovali 
u havárie osobního vozidla u Roští-
na na Kroměřížsku. Řidič se svým 

chod s tím, že v kabině je zaklíněná 
obsluha, ke které se nedá dostat.  
Operační důstojník vyhlásil po-
plach jednotkám profesionálních 
hasičů ze stanic Jílové a Říčany. 
Zdravotnická záchranná služba 
na místo vyslala nejen pozemní 
posádky, ale zároveň aktivovala 
i vzlet vrtulníku. Hasiči zjistili, že 
jde o převrácený malý nakladač 
UNC a uvnitř kabiny je muž, který 
nejeví známky života, což následně 
potvrdil i lékař. Hasiči provedli sta-
bilizaci nakladače pomocí navijáku 
a stabilizačních tyčí. Dva členové 
týmu posttraumatické péče poskyt-
li psychickou pomoc přítomným 
rodinným příslušníkům. 

dle zprávy nprap. 
Petra Svobody, oddělení 

IZS HZS Středočeského kraje

Požár osobního auta 
Dvě hasičské jednotky zlikvi-

dovaly 17. 6. požár osobního auta 
v Teplické ulici v Martiněvsi, okres 
Děčín. Příčinou vzniku požáru byla 
technická závada. 

HZS Ústeckého kraje
Foto: Tomáš Straka

Převrácený traktor 

Na lesní cestě u Vítkova vrchu 
v Karlových Varech se v červnu 
převrátil malý traktor. V kabi-
ně stroje zůstal zaklíněný řidič. 
Přivolaní hasiči museli použít 
hydraulické nástroje, aby vypros-
tili zaklíněnou nohu, muže poté 
dostali ven z traktoru. Na místě si 
řidiče převzala posádka záchranné 
služby, která muže převezla do 
nemocnice. Hasiči mezitím zachy-
távali unikající provozní kapaliny 
z traktoru. O převrácení stroje zpět 
na kole a odtažení z lesa se postaral 
majitel.

Martin Kasal, 
HZS Karlovarského kraje  

Tragický náraz 

Na silnici I. třídy č. 19 v katastru 
obce Hodušín zasahovali v pondělí 
15. června profesionální hasiči 
ze stanice Milevsko společně se 
zdravotníky ZZS a Policií ČR 
u dopravní nehody osobního auta.  
Jednalo se o osobní vůz značky 
Toyota, jehož řidič nezvládnul 
řízení a vyjel vpravo mimo komu-
nikaci. Tam ujel v příkopu několik 
desítek metrů a pak narazil do 
betonového sloupku. Zranění, která 
při nárazu utrpěl, byla neslučitelná 
se životem. Lékař ZZS u něj kon-
statoval smrt. Poté zasahující hasiči 
řidičovo tělo vyprostili ze zcela 
zničeného auta ven. Toyotu dále 
zajistili protipožárním opatřením 
a provedli kontrolu úniku provoz-
ních kapalin. Po ukončení šetření 
policistů byl vrak auta naložen na 
vůz odtahové služby. 

HZS Jihočeského kraje 

Až po více než 22 hodinách 
požáru dohořel v Českém Těšíně 
pod kontrolou hasičů – v noci ze 
čtvrtku na pátek 19. 6. 2020 – druhý 
ze dvou zasažených nadzemních 
zásobníků na zkapalněný propan 
butan (LPG). Pak byly oba hodinu 
dochlazovány. Oba začaly hořet ve 
čtvrtek 18. 6. 2020 brzy ráno, když 
nebylo vyloučeno jejich úmyslné 
zapálení. Událost si nevyžádala 
žádné zranění, i když až do čtvrteč-
ního odpoledne hrozilo nebezpečí 
výbuchu Během čtvrtka zde zasa-
hovalo až deset jednotek profesi-
onálních a dobrovolných hasičů, 
k večeru čtyři jednotky a v noci 
na pátek již jen jednotka HZS Mo-
ravskoslezského kraje z Karviné, 
celkem 5 profesionálních hasičů. 
První zásobník uhasl už ve čtvrtek 
odpoledne, druhý dál pomalu doho-
říval s minimálním tlakem úzkého 

Hořely zásobníky na plyn 
sloupce plamenů a bez nutnosti 
dalšího ochlazování vodou. Hasiči 
pomocí termokamery pravidelně 
kontrolovali jeho teplotu i během 
noci. Do čtvrtečního večera bylo 
na hašení, a především ochlazování 
použito více než 1 000 m3 vody. Po 

uhašení druhého zásobníku (kolem 
pátečních 2:00 hodin) hasiči asi ho-
dinu oba dochlazovali. Jejich zásah 
tak trval přes 23 hodin. 

Petr Kůdela,
 HZS Moravskoslezského kraje, 

foto Tomáš Lach 

autem skončil mimo cestu na boku 
v příkopě. Řidič byl předán do péče 
zdravotních záchranářů. Hasiči 
u vozidla provedli protipožární 
opatření a odpojení autobaterie. Po 
ukončení šetření ze strany Policie 
ČR hasiči pomohli s naložením 
auta na odtahový vůz. Nakonec 
provedli úklid vozovky a vrátili se 
zpět na své stanice. Profesionální 
hasiči ze stanice Kroměříž byli 
vysláni do Bojanovic na Kroměříž-
sku, kde havarovala řidička osobní-
ho vozidla, která se se svým autem 
převrátila přes střechu. Vozidlo se 
zastavilo na levém boku. Ve vozi-
dle s řidičkou cestoval muž a malý 
chlapec. Všichni tři se z vozidla 
dostali ven před příjezdem hasičů. 

Hasiči po svém příjezdu ihned po-
skytli předlékařskou první pomoc 
chlapci a velitel zásahu si na místo 
pro něj přivolal i zdravotnickou 
záchrannou službu. Ta chlapečka 
převezla do nemocnice ke kontrol-
nímu vyšetření. Od hasičů chlapec 
dostal dráčka Záchranáčka. Poté 
hasiči vozidlo převrátili zpět na 
kola a odsunuli mimo vozovku, 
aby nebránilo provozu. Po nehodě 
unikly z vozidla provozní kapaliny, 
které hasiči zasypali sorbentem. 
U vozidla provedli protipožární 
opatření a odpojení autobaterie. 
Příčinu nehody šetří Policie ČR.

por. Mgr. Lucie Javoříková, 
tisková mluvčí HZS Zlínského 

kraje (redakčně upraveno) 

Premiéra čerpadla SOMATI

Ženijní nářadí i pytle s pískem 

U lokálních povodní zasahovalo až 60 jednotek 

Krávu se podařilo vytáhnout

s odstraňováním následků povodně 
profesionální jednotka z centrální 
stanice Hradec Králové, která má 
ve výbavě zařízení pro dálkovou 
dopravu vody SOMATI. HZS Krá-
lovéhradeckého kraje využívá toto 
zařízení od října 2015, zásahovou 
premiéru mělo však až nyní při 
povodních v Pardubickém kraji.

dle zprávy por. Bc. Venduly 
Horákové, tiskové mluvčí HZS 

Pardubického kraje 

hovou činnost. Bouřky a vydatné 
srážky, které byly často na jednom 
místě delší dobu rozvodňovaly 
místní toky, zaplavovaly garáže, 
sklepy a přinášely bahno z polí na 
pozemní komunikace. Ve městech 
se jednalo o vodu zatékající ze 
střech do objektů, ucpané kanály, 
popadané větve a stromy, zapla-
vené podúrovňové garáže. Hasiči 
proto museli mnohdy vzít do rukou 
motorové pily, čerpadla, ženijní 
nářadí a pytle s pískem. 

dle zprávy 
por. David Kořínka, DiS., 

zástup tiskové mluvčí HZS 

venci, v Oskavě a v Dlouhé Loučce. 
Lokální povodně zde mají bohužel 
tragickou bilanci. V terénu opero-
val posttraumatický tým Českého 
červeného kříže.          

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Balážové,

tiskové mluvčí 
HZS Olomouckého kraje

spuštěna speciální klec, do které 
byla kráva nahnána. Následně byla 
klec vyzvednuta za pomoci jeřábu. 

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

sku, kde bylo vyplaveno několik 
domů. V několika případech došlo 
k ucpání kanalizace, jehož násled-
kem bylo zaplavení komunikací. 
V jednom případě vyprošťovala 
dobrovolná jednotka v Cheznovi-
cích automobil z vodní laguny. I ve 
druhém případě šlo o vyproštění 
vozidla. Pod dodávkou se sesunula 
u Děpoltic podmáčená cesta a vo-
zidlo skončilo nakloněné a opřené 
o stromy. Hasiči pomohli posádce 
automobil opustit a následně vo-
zidlo navijákem vytáhli na hlavní 
komunikaci. Celkem 8 výjezdů se 
týkalo nutnosti odstranit popadané 
stromy.      HZS Plzeňského kraje 

Nehoda 
autobusu 

a dodávky

Vyplavené domy, utopená auta, 
popadané stromy
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I v zahraničí (USA) se hasiči připravují 
na zásahy ve vodě.

Cvičení hasičů (USA) na řece.

Potápěčské přilby umožňují našim 
hasičům bezpečný zásah i v kontamino-
vané vodě

Hasičská jednotka schopná zásahu na 
vodě i pod vodou.Hasiči při zásazích na větších vodních plochách často spolupracují s leteckými záchranáři.

Potápěči hasičů při tréninku v prostředí zatopeného lomu. Nácvik zásahu v peřejích řeky. 
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Panuje léto, roční období, kdy hasiči ve zvýšené míře nemyslí na vodu nejen 
jako na nejlépe dostupné hasivo, ale i jako na prostředí, v němž často zasa-
hují. Týká se to profesionálních i dobrovolných hasičů. Pravda, nejsme stá-
tem s mořským pobřežím. Pořád je však na našem území dostatek stojatých 
i tekoucích, v nichž na hasiče čeká spousta práce. 

Hasiči na vodě, ve vodě

Již staří Římané říkali, že vzděla-
ný je ten, kdo umí číst, psát – a pla-
vat. Určitě nejsme negramotnou 
populací ve všech těchto klasických 
požadavcích. Přesto u nás patří 
utonutí mezi nezanedbatelné příčiny 
fatálních okamžiků, kdy je náhle 
zmařen lidský život. Statistiky jsou 
vždy trochu opožděné, vezměme si 
tak smutná data například z roku 
2017, kdy se utopilo 181 Čechů. Nej-
kritičtějším časem je samozřejmě 
období hlavních letních prázdnin, 
kdy mají děti volno a též dospělí 
čerpají ve velké míře dovolenou. 
Jak dosvědčují demografické sta-
tistiky Českého statistického úřadu: 
„Nejčastější příčinou utopení byl 
pád do rybníka, jezera nebo řeky. 
Tímto způsobem zemřela skoro 
třetina osob. Pro 15 osob pak bylo 
utonutí způsob, jímž se dobrovolně 
rozhodli odejít ze světa.“ Nejvíce 
utonulých pocházelo z Moravsko-
slezského kraje. Regionem, kde se 
odehrálo nejvíce případů utonutí, 
byl Středočeský kraj. Méně zná-
mou skutečností je fakt, že utonutí 
může postihnout plavce i neplavce, 
mimo vodu například horolezce 
při prudkých lijácích v lezeckých 
komínech. Způsobí je vdechování 
roztříštěného aerosolu těsně nad 
hladinou při plavání nebo ležení na 
vodní matraci za prudkého deště 
a větru. 

Spolupráce s vodními 
záchranáři

Při zásazích u vodních ploch 
hasiči často spolupracují s Vodní 
záchrannou službou ČČK, z.s. 
která byla  založena v roce 1968. 
Je největší a nejstarší celostátní 
organizací věnující se vodní zá-
chraně, vzdělávání a záchranář-
skému sportu. V současné době 
působí v deseti krajích České 

Požáry na vodě
Na větších vodních plochách 

v Česku však neplují jen loďky či 
sportovní plachetnice, ale i pasa-
žérské výletní parníky. Ani jim se 
zcela nevyhýbá nebezpečí požáru. 
Příkladem je požár parníku na 
Orlické přehradě v roce 2016.  
K požáru operační důstojníci vy-
slali profesionální hasiče ze stanic 
Písek a Milevsko a svolali jednotky 
SDH obcí Mirovice, Čimelice, 
Hrejkovice a Kostelec nad Vltavou. 
Zároveň k přehradě vyjeli v rámci 
mezikrajské výpomoci ze Středo-
českého kraje dobrovolní hasiči 
obcí Petrovice a Zalužany. Operač-
ní středisko HZS Jihočeského kraje 
vyhlásilo druhý stupeň požárního 
poplachu. Požár zasáhnul výletní 
parník typu „maďarka“, který byl 
na vodě, ale již ukotvený v přístavi-
šti. Zásah jednotky vedly v dýchací 
technice. Zdravotníci ZZS na místě 
ošetřili dvě zraněné osoby – kor-
midelníka a kapitána lodi, kteří 
se prvotně pokoušeli požár uhasit. 

Nebezpečné řeky 
Nebezpečí číhá nejen na sto-

jatých, ale i tekoucích vodách. 
Příkladem je záchrana rybáře 
z řeky Ostravice u splavu v Pask-
ově, okr. Frýdek-Místek. Operační 
středisko hasičů bylo informováno 
o „uvězněném“ rybáři v korytě 
řeky. Na místo byla vyslána jed-
notka HZS MSK – ÚO Frýdek-
-Místek ze stanice Frýdek-Místek. 
Hasiči po příjezdu zjistili, že cca 
20 m od břehu se drží kamene 
rybář, který se nemůže pohnout 
ani dostat ke břehu kvůli silnému 
vodnímu proudu. Zvýšený průtok 
byl v řece zřejmě v důsledku 
většího odpouštění vody z vodní 
nádrže Šance. Hasiči se nejprve 
vystrojili ochranným obleky pro 
práci ve vodě, lezeckými pro-
středky (postroje, lana, karabiny) 
a prostředky pro záchranu osob 
z vody (házecí pytlík s lanem). 
Poté uvízlému rybáři hodili po-
mocí lana vestu a přilbu, které si 
oblékl. Následně mu bylo hozeno 

republiky a je aktivní součástí 
Integrovaného záchranného sys-
tému ČR. Jako jediná celostátní 
organizace svého druhu, působí na 
vybraných vodních plochách, kde 
funguje v režimu 24 hod/nonstop. 
Jako ostatní složka Integrovaného 
záchranného systému (IZS) je 
využívána k primárním zásahům 
na vodních plochách a v jejich 
blízkosti krajskými operačními 
středisky Hasičského záchranného 
sboru ČR (HZS), Zdravotnických 
záchranných služeb (ZZS), Policie 
ČR, nebo reaguje na tísňové výzvy 
přímo od občanů. Spolupracuje 
s Leteckou záchrannou službou, 
Státní plavební správou, Městskou 
Policií, se správci toků a vodních 
nádrží.

Plavidla „volají SOS“
Hasiči zachraňují z vodních 

ploch nejen plavce, ale i osádky 
plavidel. Dovednosti získané při 
výcviku si mohli v minulosti (2013) 
prověřit v praxi i hasiči z Ústec-
kého kraje. Na linku tísňového 
volání bylo hlášeno převrácení 
plachetnice a pád člověka do vody 
Nechranické nádrže u obce Břez-
no – Nechranice. Na místo vyjela 
jednotka HZS ÚK ze stanice Cho-
mutov se člunem. Podchlazeného 
muže vytáhla z vody posádka lodi 
Povodí Ohře ještě před příjezdem 
hasičské jednotky. Hasiči dotáhli 
převrácenou plachetnici do doku. 
V stejném roce vyjíždělo vodní 
družstvo z HZS hl. m. Prahy sta-
nice Holešovice, aby zachránilo 
dvě osoby z vody, které skončily 
svou jízdu se šlapadlem pod jezem. 
Zachráněné ženy byly zhruba po 
dvacetiminutové akci předány 
ZZS a jednotka ve spolupráci s MP 
šlapadlo z jezu odstranila. Konec 
dobrý, všechno dobré…

lano v házecím pytlíku, pomocí 
kterého se zajistil a dostal k čle-
novi záchranné skupiny. Ten jej 
poté přepnul na své jistící lano 
a ostatní příslušníci mu pomohli se 
dostat bezpečně na břeh. Následně 
pomohli dostat se ke břehu i svému 
kolegovi. Rybář byl po vytažení 
na břeh nezraněn, dle hasičů lehce 
podchlazen, ale šťastný, že unikl 
s pomocí hasičů dravému vodnímu 
proudu. 

Smrtící „vodní válec“
Nedávno zasahovali hasiči i na 

Lužnici. K ohlášené záchraně topí-
cí se osoby vyjeli k jezu Soukeník 
do Plané nad Lužnicí profesionální 
hasiči ze stanice Tábor a místní 
dobrovolná jednotka. Průzkum 
přímo na Soukeníku ukázal, že 
osoba není ve vodě, ale na pro-
tější straně řeky Lužnice na jezu. 
Je pravděpodobně zraněná, ale 
při vědomí. Táborská jednotka 
oděvy pro práci na vodě včetně 
ochranných roušek doplula na 
člunu k osobě. Po předlékařském 
vyšetření směnovým zdravotní-
kem hasiči osobu zafixovali do 
transportní vany a naložili do člu-
nu. Přes řeku muže pak dovezli ke 
břehu, kde již čekala osádka vozu 
ZZS. Zde je nutné poukázat na 
značné nebezpečí, které na jezech 
v podobě tzv. vodního válce. Tento 
slangový výraz dobře znají vodáci, 
kteří jí označují vodní útvar, kdy 

přepadávající voda za příčnou pře-
kážkou ztrácí kinetickou energii 
a odráží se ode dna tak, že část 
vody se vrací zpět k překážce 
a část vody proudící obvykle spo-
dem u dna odtéká. Voda zde tedy 
rotuje, a tím vytváří pomyslný 
válec. Člověk takto zachycený pak 
nemůže od jezu odplavat, protože 
je neustále strháván proudem zpět. 

Hasiči pod vodou 
Hasičští potápěči jsou vycviče-

ni k orientaci a systematickému 
vyhledávání na vodních plochách 
a vodních tocích, vyzvedávání ob-
jemných předmětů, např. vozidel. 
Jsou schopni potápět se v kon-
taminovaných vodách, provádět 
manipulační práce např. řezání, 
pálení, montáže, vyprošťování 
apod. Jejich obrovskou výhodou 
je to, že jsou připraveni vyjet 
k zásahům ve dne i v noci. Ne vždy 
je možno potápěče nasadit v loka-
litách, které jsou přístupné, nebo 
do kterých lze zajet lodí. V těchto 
případech se vysazují potápěči do 
místa zásahu z vrtulníku, a proto 
každý potápěč musí být zároveň 
lezec.

Připravil Mirek Brát 
(prameny pro textovou kom-
pilaci a foto: HZS ČR – kraj-

ská ředitelství, mf, ČSÚ, ČČK, 
zachranny-kruh.cz, youtube)

i pod vodou
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V červnu se v Banské Bystrici uskutečnil ceremoniál předání hasič-
ských automobilů Iveco Daily pro 19 měst a obcí Banskobystrického kraje. 
Slavnostní akt se uskutečnil za přítomnosti ministra vnitra Slovenské 
republiky Romana Mikulce,  prezidenta Hasičského záchranného sboru 
SR Pavla Mikuláška, prezidenta Dobrovolné požární ochrany SR Pavla 
Celucha, generálního sekretáře Dobrovolné požární ochrany SR Vende-
lína Horvátha a dalších hostí. Nechyběl ani primátor Banské Bystrice 
Ján Nosko. Nová technika je určená na ochranu životů, zdraví a majetku 
obyvatel i na posílení intervenčních kapacit na regionální úrovni v jed-
notlivých městech a obcích Banskobystrického kraje. Nová technika je 
přidělována v rámci projektu Ministerstva vnitra SR Zvýšení odborných 
a intervenčních kapacit na regionální a lokální úrovni, který je realizován 
díky podpoře z Evropského fondu regionálního rozvoje přes Operační 
program Kvalita životního prostředí. Vozidla si postupně převezme 365 
dobrovolných hasičských sborů obcí, čímž bude zabezpečena kvalitněj-
ší pomoc při zásazích dobrovolných hasičů v případě požárů a dalších 
mimořádných událostí.   

zdroj foto: dobrovolnihasici.sk  

Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů v Horním Jelení v Pardu-
bickém kraji je zařazena v kategorii 
JPO III. Za loňský rok vyjížděla 
k 10 požárům a 12 technickým 
výjezdům. Několikrát likvidova-
li spadlé stromy na komunikacích 
po silném větru. „Začátkem loň-
ského března jsme během dvou 
dnů vyjeli k šesti zásahům. Jindy 
jsme čerpali vodu ze sklepů po 
vydatném dešti na několika mís-
tech v nedalekých Holicích. Ke 
kurióznímu zásahu jsme vyjeli ke 
křižovatce svatého Floriána. Hlá-
šené bylo podklouznutí závodního 
koně, který byl přepravován v pří-
věsu za osobním autem. Kůň byl 
zaklíněn pod přepážkou a nemohl 
vstát. V první chvíli jsme usilovně 
přemýšleli, jak mu pomoci. Dnes na 
to vzpomínáme s úsměvem. Když 
kůň viděl naše snažení, po chvíli 
sebral poslední zbytky sil a vstal 
raději sám. Odkráčel s majitelkou 
zcela nezraněn,“ sdělil velitel Fran-
tišek Cach. Největším požárem 
loňska byla hořící stodola, která 
ohrožovala sousední novostavbu. 
Hasiči absolvovali také tragický 
zásah při záchraně osoby z vody. 

S mladými hasiči pracují v SDH 
Kvasiny již přes dvacet let. Loňské 
aktivity dokazují, že děti se v žád-
ném případě nenudí. V kolektivu 
je zapojeno na 30 dětí ve věku od 3 
do 18 let, které poctivě a pilně tré-
nují. Výsledky snažení se odrážejí 
v úspěších na soutěžích a závodech. 

První loňskou akcí bylo  plnění 
odznaků odborností za účasti 
družstev z Rokytnice v Orlických 
horách, Černíkovic a Rájce. Soutě-
žilo se ve vázání uzlů, motání ha-
dic a požárním útoku „na sucho“. 

V prvním závodě Ligy hasičské 
mládeže v Provoze hlídka starších 
obsadila třetí a mladší děti byly 
patnácté. V jarní soutěži o Pohár 
starosty SDH Bystré se soutěžilo 
ve štafetě CTIF a útocích CTIF. 
V podobné soutěži v Hodkovicích 
obsadil tým starších 11. místo z 22 
soutěžících kolektivů. 

Děti si pat ř ičně užily také 
soutěž v Kostelecké Lhotě při 

SDH Štěpanice v Královéhra-
deckém kraji byl založen v roce 
1924. O rok později si hasiči 
koupili ruční zápřahovou koň-
skou stříkačku od firmy Stratílek 
Vysoké Mýto – tzv. typ „horská 
stříkačka“, stavěné na dřevěné 
desce. Tehdejší pořizovací cena 
byla 12.800 Kč, na kterou byla 
uspořádána obecní sbírka. Kon-
cem roku 1975 došlo ke sloučení se 
sousedním sborem Česká Proseč. 

Hasiči v Horním Jelení pomáhají už 140 let

Za odměnu projížďka na raftech po Orlici

Udržují historickou techniku

„Bylo nám nahlášeno, že pod vo-
dou se nachází osoba, „asi“ dítě. 
Do hledání se zapojilo čtrnáct lidí, 
z toho polovina hasičů. Přestože 
jsme se na místo dostali v rekord-
ním možném čase, ani přes veškeré 
oživovací pokusy se chlapce za-
chránit nepodařilo. Událost nás ve-
lice zasáhla. Pro podobné případy 
jsme si poté pořídili záchranářské 
plováky,“ konstatoval velitel. Jed-
notka disponuje třemi hasičskými 
vozy. Cisternou Tatra, cisternovým 
veteránem z roku 1973 Mercedes 
Benz a dopravním automobilem 
Volkswagen Caravelle, které udr-
žují trvale v akceschopném stavu, 
obdobně jako veškerou výzbroj 
a výstroj. Součástí přípravy hasičů 
jsou odborná školení, například 
obsluhy motorových pil, strojní-
ků, velitelů a řidičů. K přípravě 
patří také absolvování taktických 
cvičení, poslední bylo zaměřeno 
na likvidaci nebezpečných látek. 
Hasiči jsou zdatnými pomocníky 
při přípravě soutěže Memoriál 
Marie Mládkové v Dolním Jelení. 
Na posvícení ve Vysoké u Holic 
kuchtík Roman Bureš s kuchaři 
Milanem Malejovským a Ivanem 

požárním útoku O lhoteckého 
Soptíka, kde starší kolektiv stanul 
na prvním místě. Velice úspěšná 
byla pro domácí soutěž Kvasinské 
šedesátky, která byla součástí Ligy 
hasičské mládeže. „Při účasti de-
větadvaceti družstev si naši mladí 
hasiči vedli velmi dobře. V kate-
gorii přípravky dětí do osmi let se 
umístilo pět závodníků do desítky 
nejlepších. V mladší kategorii 
obsadily Kvasiny čtvrtou příčku 
a naši starší slavili bezchybným 
výkonem a skvělými časy celkové 
první místo,“ uvedl vedoucí mlá-
deže Karel Chocholouš. 

Další důležitá soutěž „trojden-
ka“ proběhla v Pohoří za celkové 
účasti 443 mladých hasičů okresu 
Rychnov nad Kněžnou. Soutěž je 
součástí hry Plamen a byla vyvr-
cholením celoroční činnosti kolek-
tivů. Náročný třídenní maraton byl 
složen z branných disciplín Plame-
nu, disciplín CTIF, štafety 4× 60 

V té době sbor dosahoval velmi 
dobrých výsledků, tehdy sbory 
podkumburských obcí spadaly 
do okrsku společně se Starou 
Pakou. V roce 1991 došlo k ná-
růstu počtu členů sboru z obou 
obcí a nových členů z Nové Paky, 
čímž se sbor zachránil před zá-
nikem. V současnosti má SDH 
Štěpanice – Česká Proseč 26 
členů, z čehož je jedna sestra a 25 
bratrů hasičů. „Hasičský sbor se 

Tobiáškem pozvedali úroveň české 
gastronomie vynikajícím kotlíko-
vým gulášem na vysockém Gu-
lášfestu. Pomáhají také s požárním 
dohledem na masopustu a pálení 
čarodějnic, poskytli prostory hasič-
ské zbrojnice pro městské slavnosti, 
pořádají „Roztančené náměstí“ 
a zajišťovali zázemí pro adventní 
trhy. Pokud půjde všechno podle 
plánu, koncem letošního srpna 

metrů a požárního útoku. Součástí 
se stalo hodnocení kronik oddílů 
mladých hasičů, ve kterých jsou 
zaznamenávány akce jako výlety, 
brigády, schůzky a tréninky. Děti 
Kvasin obsadily sedmou pozici. 
Také dorostenky zabodovaly a pod 
vedením trenéra Pavla Kroupy si 
výborně vedly  v okresním kole 
ve Vrbici, kde se staly vítězkami. 
V krajském kole v Trutnově poté 
stanuly na třetím místě. 

Děti z Kvasin nechyběly ani 
na letním táboře, který pořádalo 
OSH Rychnov nad Kněžnou. 
Součástí byla celotáborová hra 
s kouzelnými bytostmi, čekala je 
stezka odvahy, vaření v kotlíku, 
koupání, divadelní představení, 
výlety, ukázka techniky Policie 
ČR, hasičů z Deštného a Slati-
ny nad Zdobnicí. „Rozloučení 
s prázdninami se odehrálo na 
tradičním soustředění. Užili jsme 
si společně spaní ve stanech, celý 

pečlivě stará o techniku, která již 
nepatří k nejnovější. Především je 
to zmiňovaná historická „koňka“, 
která je udržována v originálním 
a hlavně v provozuschopném sta-
vu. Nechybí na mnoha oslavách 
založení sborů nejen v okolí. 
„Kromě jiného jsme se účastnili 
rekordu v dálkové přepravě vody 
z Čech na Moravu. Pořídili jsme 
si bílé uniformy. Historické přilby 
(dvě velitelské a ostatní pro muž-
stvo) a též vycházkové sekyrky 
jsme zdědili po našich předcích ve 
výborném stavu. Naše ukázky se 
líbí a budí zájem zejména mládeže 
a široké veřejnosti,“ uvedl starosta 
sboru Martin Chrtek. Kromě toho 
udržují v akceschopném stavu 
několik požárních stříkaček. „Nej-
starší je z roku 1941, další tři ze 
sedmdesátých a osmdesátých let 
minulého století. Další nefunkční 
chceme v nejbližší době zpro-
voznit,“ upřesnil starosta. Hasiči 
udržují dvě malé hasičské zbroj-
nice, které průběžně opravují. 
A to jak stoletou ve Štěpanicích, 
tak druhou v České Proseči, která 
byla postavena svépomocí před 
pětapadesáti lety. Členové sboru 
se podílejí nebo přímo organizují 

oslaví sbor 140 let trvání. Podle 
slov Milana Malejovského, starosty 
sboru, připravují pro návštěvníky 
několik příjemných překvapení 
a ukázek techniky. Připomenou 
tak sobě a široké veřejnosti svou 
činnost i skutečnost, že stále napl-
ňují hasičské motto „ Bohu ke cti, 
bližnímu ku pomoci“.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Horní Jelení

týden jsme trénovali, abychom 
uspěli na podzimním branném 
závodě. Připravili jsme dětem 
zpestření v podobě nevšedních 
soutěží, výletů do okolí Albrech-

některé akce. Je to například okrs-
kové cvičení či noční požární útok 
v Úbislavicích, účast na soutěžích 
a oslavách ostatních hasičských 
sborů. V minulosti několikrát 
zavítali s historickou stříkačkou 
na celostátní hasičské oslavy do 
Litoměřic. V případě potřeby 
pomáhají s nejrůznějšími pracemi 
Obecnímu úřadu v Úbislavicích. 
Z vlastních prostředků si nechali 
vyrobit hasičský prapor u švadlen 
v Nové Pace. „Plány máme, rádi 
bychom se s koňskou stříkačkou 
prezentovali na celostátním se-
tkání historických stříkaček ve 
Vysokém Mýtě a dalších akcích. 
Pro pandemii koronaviru jsme 
byli, stejně jako všechny sbory 
v republice, o akce ochuzeni. O to 
víc se na ně upřímně těšíme. Rád 
bych doplnil, že opravy techniky 
jsou prováděny s přispěním obec-
ního úřadu. Díky starostovi Miloši 
Urbanovi a zastupitelstvu jsme si 
mohli nakoupit novou výzbroj, 
například hadice, sací koš, rozdě-
lovač a další vybavení,“ připomněl 
Martin Chrtek.  

Text Věra Nutilová
Foto: autorka

V mokřadu u Lysé nad Labem 
by měl vyrůst areál, tzv. Svět 
záchranářů určený pro školení 
záchranářů i širokou veřejnost. 
O pozemku, který město Lysá nad 
Labem převedlo na Středočeský 
kraj, se však rozhořela bouřlivá 
debata. Odpůrci záměru zástavby 
této lokality poukazují na důleži-
tost mokřadů z vodohospodářského 
hlediska i na skutečnost, že zde žije 
řada živočichů včetně ohrožených 
druhů. Světlo do problému by 
mohl přinést posudek vlivu stavby 
na životní prostředí EIA, který se 
zpracovává v rámci změny územ-
ního plánu pro umožnění investice 
do Světa záchranářů, kterou chce 
stavět Středočeský kraj nákladem 
250 milionů korun. Zastupitelé 

tic nad Orlicí a požárních útoků. 
Místní hasiči pro děti připravili 
projížďku na raftech po řece Orlici 
a dokonce jsme se vydali na stez-
ku odvahy se strašidly,“ doplnila 

Monika Šidlovská, zdravotnice 
a vedoucí. „Již třetím rokem fun-
guje i hasičská přípravka, kde se 
scházejí předškolní dítka, která 
nám na závodech v Čánce při 
požárním útoku přivezla domů 
medaile za krásné první místo,“ 
řekla Lenka Chocholoušová, ve-
doucí přípravky. 

Vloni na podzim mladí hasiči 
absolvovali branné závody v Křo-
vicích a Mezilesí na Náchodsku. 
Od konce roku začali vedoucí 
s dětmi trénovat v sokolovně. 
Přitom stihli uklidit a zazimovat 
překážky, děti s rodiči uklízeli 
hřiště a hasičskou zbrojnici. 

Posledním úspěšným závodem 
bylo Mikulášské klání ve Rtyni 
v Podkrkonoší, kde starší žáci 
vybojovali osmé místo, dorostenci 
obsadili druhé a dorostenky byly 
bezkonkurečně první.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Kvasiny

Středočeského kraje se budou tímto 
tématem zabývat opět na nejbliž-
ším zasedání.

Svět záchranářů existuje od roku 
2015 v Karlových Varech, kde jej 
provozuje Asociace Záchranný 
kruh. Areál tvoří několik specific-
kých budov včetně improvizované 
nemocnice, policejní služebny 
nebo hasičské stanice, které jsou 
vybaveny odpovídající technikou 
pro věrnou simulaci rizikových 
situací, včetně interaktivních simu-
látorů a trenažérů. Součástí areálu 
je také moderní dopravní hřiště 
s železničním přejezdem a další 
venkovní lokality pro simulaci 
rizik ve venkovním prostředí. 

 Foto svetzachranaru.cz

Svět záchranářů versus mokřad
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Stránky hasičů z Hradce nad Moravicí    
www.hasicihradec.cz 

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme k hasičům 
do města Hradec nad Moravicí, které  leží v okrese Opava a nachází 
se v jedné ze tří historických zemí Česka – Slezsku. Žije zde přibližně 
5 500 obyvatel. Webové stránky hasičů z Hradce nad Moravicí jsou 
v jednom aspektu podobné prezentaci, které jsme se v této rubrice vě-
novali v minulém čísle Hasičských novin. I zde je patrné, že se aktivita 
a aktuálnost zveřejňovaných informací přesunula z webové prezentace 
do prostředí sociálních sítí, konkrétně pak na Facebook. Je to pocho-
pitelné vzhledem k intuitivnímu ovládání jednoduchého „redakčního“ 
rozhraní, kterým zdatní vývojáři obdařili právě sociální sítě, o snadné 
interakci ve virtuálním prostředí ani nemluvě. Přesto webová prezen-
tace hasičů z Hradce nad Moravicí existuje dál a nabízí pěknou úvodní 
stranu i základní odkazy. Nechybí mezi nimi samozřejmě pohled do 
historie, který říká, že sbor dobrovolných hasičů Hradce nad Moravicí 
vzniká již  v červnu  roku 1871 pod názvem První slezský venkovský 
sbor dobrovolných hasičů Hradec-Podolí, továrna a mlýn Branka. Ač-
koli členy sboru byli tehdy převážně čeští dělníci a řemeslníci, museli 
ustoupit germanizačnímu tlaku a přijmout například jako jednací jazyk 
ve sboru němčinu (český hasičský sbor vzniká až v roce 1920). Časy, 
kdy nám vládli „němčináři“,  jsou již dávno pryč. Web hasičů z Hradce 
nad Moravicí „hovoří“ hezky česky. A kdyby existoval i v 70. letech 
20. století, jistě by informoval i o rozsáhlém požáru tamního státního 
zámku, kdy v roce 1972 vyhořel severní trakt tzv. Červeného zámku. 
Kromě již zmíněného odkazu na historii sboru na webu najdete i seznam 
členů, fotogalerii, videogalerii a samozřejmě i kontakty. Fotografie 
z akcí však zachycují období okolo roku 2011, pro novější informace 
a výstupy musíte vstoupit do prostředí Facebooku, který nabízí mnoho 
zajímavých dat z činnosti tamního SDH a JSDH. 

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

Rokem 2020 vás v Hasičských novinách  provází rubrika, ze které 
by možná měl radost i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: 
Svěřovat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše 
paměť je prchává. Pamatujete si například, co se stalo  v červenci roku 
1998? Naše  rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy  
– tuctové a všední či naopak výjimečné a důležité z obecného i hasičského 
hlediska, které se udály již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda 
je aktuální měsíc roku 2020 jiný či podobný, než byl ten, který se již po 
pás propadl do řeky času.

Pojďme  tedy nahlédnout do července roku 1998,  kdy se Rychnov-
skem v podhůří Orlických hor prohnaly ničivé povodně. Šest osob přišlo 
o život. V jeden den zasahovalo na území okresu Rychnov nad Kněžnou 
současně 534 hasičů ze 136 jednotek požární ochrany, 135 policistů, 
114 zdravotníků, 507 příslušníků Armády ČR a 114 příslušníků civilní 
ochrany. První žádosti o pomoc přijalo operační středisko Hasičského 
záchranného sboru okresu Rychnov nad Kněžnou v jednu hodinu po půl-
noci dne 23. července 1998. Povodeň nejvíce zasáhla obec Kounov, kde 
si voda vzala dva lidské životy. Živelná pohroma zasáhla celkem 30 tisíc 
lidí, 2 tisíce osob muselo být ze svých domovů evakuováno. Záchranné 
práce komplikoval hasičům nejen silný proud vody, ale také prudký déšť, 
bouřky i realizace zásahu v noci.                                                           

s využitím zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí HZS Královéhradeckého kraje

Foto: HZS KHK

SDH Textilana Nové Město 
pod Smrkem stále žije!

Všichni členové jsou zaměstnanci 
závodu, nemáme problémy s uvol-
ňováním na různá školení a kurzy, 
ani s výjezdy k požárům. Jsme 
schopni vyjíždět do 6–7 minut. 
Chci zdůraznit, že vše financuje 
vedení závodu. V roce 1964 je nám 
na krajské konferenci za vynikající 
výsledky udělen Rudý prapor ÚV 
SPO. V roce 2004 nám za dosažené 
výsledky předává stuhu 3. stupně 
starosta SH ČMS Ing. Karel Rich-
ter. Po nástupu učňů v roce 1965 
bylo založeno družstvo dorostu, 
které se zúčastňuje výcviku a sou-
těží až do vyučení, potom z větší 
části přechází mezi dospěláky. 
Vysíláme členy do Ústřední školy 
Bílé Poličany. V roce 1965 uza-

víráme družbu s kolegy z NDR 
– Hohenstein Ernstthal a závodu 
VEB Textilkombinat Zittau. Tato 
spolupráce trvá do roku 1968. 
Na přelomu let 1985–1986 je, se 
souhlasem ředitele závodu, usta-
novena JSDHP. Na základě těchto 
skutečností uzavíráme v roce 1986 
smlouvu s HZS LK o výjezdech 
mimo závod a okrsek při každém 
vyhlášení poplachu. Soutěže: ženy 
i muži se zúčastňovali jak soutěží 
v okrsku, tak i mimo okrsek, 
podnikových, oborových i soutěží 
jednotlivců. Pravidelně se umisťo-
vali na předních místech. Musím 
podotknout, že ženy dosahovaly 
lepších výsledků. V roce 1979 
vzniká na náš popud soutěž O No-
voměstskou proudnici, do které 
se zapojilo 5 měst bývalé ČSSR: 
Nové Město pod Smrkem, Nové 
Město na Moravě, Nové Město nad 
Metují, Nové Mesto nad Váhom, 
Kysucké Nové Město. Soutěžení 
vždy zakončila velice přátelská 

zábava. Soutěže se účastnili ženy 
i muži po celých krásných 10 let. 
Bohužel, v roce 1990 vše končí. 
Brzy se rozpadá i družstvo žen. Na 
výzvu SDH Skalice u České Lípy 
se v roce 2001 podílíme na vytvoře-
ní světového rekordu v dálkové do-
pravě vody pomocí cisteren v délce 
47,2 km, Byli jsme i u toho, kdy byl 
v roce 2002 tento rekord překonán 
a vytvořen světový rekord nový: 
Celkem 1 304 hasičů za pomoci 78 
čerpadel dopravilo vodu na vzdále-
nost 52,7 km v čase 10 hodin a 31 
minut. Pravidelně se zúčastňujeme 
námětových cvičení ve svém okolí 
a na oplátku pořádáme námětová 
cvičení v závodě. Vypomáháme 
požárnímu technikovi hlídkami při 
sváření a držíme asistenční hlídky 
při kulturních akcích v divadle. 
Pravidelně udržujeme rybník 
v závodě, který slouží jako požár-
ní nádrž včetně stavidel a potoku 
protékajícího Textilanou. Pořádá-
me besedy s mládeží na školách 

a navštěvujeme dětské tábory. Co 
se požárů týká, vyjíždíme v prů-
měru k 7–10 požárům a technické 
pomoci ročně. Dva členové naší 
organizace – v roce 1989 Jindřich 
Formánek a v roce 2012 Jan Slotík 
získávají titul Zasloužilý hasič.

Epilog
 V roce 2005 došlo k „vytunelo-

vání“ a uzavření závodu Textilana 
02 Nové Město a tím také zanikla 
JSDHP Textilana 02. Více méně 
všechna technika přechází ke kole-
gům do Nového Města. Od tohoto 
roku fungujeme jako příspěvkový 
spolek SDH Textilana 02 a pra-
videlně se scházíme v počtu 11 
členů. Dle potřeby vypomáháme 
kolegům v okrsku a máme své za-
stoupení v OSH Liberec a okrsku 
Nové Město. Snažíme se ze všech 
sil, aby SDH Textilana 02 fungoval 
a úplně nezanikl. Máme v úctě jeho 
dlouhou a pestrou historii! 

Jan Slotík – starosta SDH 
Textilana Nové Město 

pod Smrkem, foto archiv 

(dokončení ze strany 1)

Hasičský prapor je 
znamení, které chrání 
a sjednocuje

Sbor dobrovolných hasičů v Cet-
kovicích byl založen již v roce 1881. 
V době svého vzniku měl spolek 
30 příslušníků, v následujících 
letech však jejich počet postupně 
rostl a dnes se může pochlubit 84 
členy. I v současné době je sbor 
stále velmi aktivní. Na rozdíl však 
od let předcházejících, kdy čle-
nové především obětavě bojovali 
s ohněm, se nyní zaměřují také na 
technickou výpomoc a kulturní 
akce. Pravidelně se účastní požár-
ních soutěží a věnují se výchově 
mládeže. V příštím roce 2021 
cetkovští hasiči oslaví 140 let od 
svého založení, členové sboru se 
proto rozhodli zvěčnit svou histo-
rii i současnost do podoby ručně 
vyšívaného praporu. Zároveň tak 
chtěli vytvořit odkaz, který bude 
předáván té následující generaci. 
S ohledem na dlouholetou tradici 
a dobré reference rozhodl sbor 
svěřit výrobu svého hasičského 
praporu umělecko-řemeslné spo-

Příběhy praporů – vyšívat se nepřestalo
lečnosti Alerion z Brna, která se na 
jejich výrobu původními postupy 
specializuje. Alerion dnes vyho-
toví zhruba 300 ručně vyšívaných 
praporů ročně, za 20 let existence 
firmy se tak celkový počet těchto 
originálů počítá už na několik tisíc.

A jak prapor pro SDH 
Cetkovice vznikl? 

Odborníci z Alerionu v čele 
s „dvorním“ heraldikem PhDr. 
Zdeňkem Kubíkem nejprve vy-
tvořili grafický návrh, který čle-
nové SDH odsouhlasili. „Lícové 
(tj. přední) straně praporu domi-
nuje heraldický znak obce, který 
doplňují typické hasičské motivy 
a atributy – lipové listy, sekyrka 
a žebříky. Kromě hasičského znaku 
se na přední straně dále objevuje 
zlatě vyšívaný oficiální název 
sboru a letopočet jeho založení. 
Rubovou (tj. zadní) stranu praporu 
zdobí postava sv. Floriána, žehna-
jící historické hasičské stříkačce, 
kterou sbor stále vlastní a je tak 
jeho chloubou,“ popisuje tvůrce 
návrhu Zdeněk Kubík. „Celkovou 

kompozici praporu i jednotlivé 
detaily grafického návrhu vždy 
stylizujeme tak, aby posléze při 
vyšívání ještě více vynikly a byly 
na sametu ještě působivější. I v tom 
tkví jedno z našich tajemství 
a snad i receptura, proč se prapory 
z našich dílen tolik líbí a přivádí 
další zákazníky,“ doplňuje vedou-
cí výroby brněnské firmy Tereza 
Kučerová.

Prvotní návrh praporu byl vy-
tvořen ještě na podzim roku 2019, 
následovalo hlasování jednotlivých 
členů sboru o jeho finální podobě. 
Samotná výroba pak probíhala 
v době zavedení karanténních 
opatření. V těchto dnech společ-
nost přizpůsobila svou výrobu pro 
potřeby pomoci s nedostatkem 
roušek v České republice. Pro 
vlastní výrobu slavnostních znaků, 
vlajek a praporů, je firma vybavena 
především speciálními vyšívacími 
stroji s vysokým podílem ručního 
řemeslného zpracování. Nicméně 
plně mobilizovala všechny dostup-
né kapacity a velká část vyšívaček Vyšívaný prapor, předání SDH Cetkovice

Prapor SDH Cetkovice na žerdi

Slavnostní prapor, SDH Cetkovice, avers

Výšivka historické stříkačky

a švadlen vyráběla roušky pro 
potřeby zdravotnických zařízení 
a dalších organizací, které jim do-
dávala zdarma. Postupně pak tyto 
ochranné pomůcky zpřístupnila 
i všem spoluobčanům, když zaved-
la jejich prodej přes vlastní e-shop. 
Současně však zůstala v kontaktu 
se všemi zákazníky a pokračovala 
i ve výrobě vyšívaných symbolů 
tak, aby sjednané zakázky na po-
žadovaná období byly připraveny 
bez zdržení. Dne 2. června si tedy 
členové sboru ve slavnostních uni-
formách mohli přijet pro svůj nový 
vyšívaný skvost. Velkolepé oslavy 
čekají hasiče z Cetkovic až příští 
rok, nicméně již dnes se mohou 
pochlubit ucelenou kolekcí sym-
bolů, kterou tvoří nejen slavnostní 
prapor, ale i nutné příslušenství 
– kvalitní dřevěná žerď se stoja-
nem, kožený pás a rukavice pro 
praporečníka, ochranná pláštěnka 
a vak na prapor. 

(PR)
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Pánbůh se prý nejvíce směje, 
když člověk plánuje. Tomuto tvrze-
ní jsme v letošním předjaří museli 
dát tvrdě zapravdu. Přesto však 
výbor Podřipské hasičské župy 
věří, že v sobotu 24. října 2020 se 
dobrovolní, profesionální a podni-
koví hasiči a jejich příznivci, opět 
sejdou o desáté hodině dopolední 
v Krabčicích na návsi, aby pak 
průvodem prošli na úpatí nejpo-
svátnější české hory. Věříme, že 
nádherná alej z Rovného bude opět 
lemována desítkami červených 
automobilů, z nichž ty nejstarší 
se budou vyjímat na Kramářském 
place mezi stánky s občerstvením 
a prezentací sponzorských firem. 
Tak, jako minulý rok, i tentokrát 
by měla před přivítáním starostou 
města Roudnice nad Labem Fran-
tiška Padělka, který nad akcí pře-
vzal záštitu, zaznít československá 
státní hymna na připomenutí, že se 
scházíme v předvečer 102. výročí 
vzniku společného státu Čechů 
a Slováků. 

Když se zadaří,  
budou i fanfáry 

Zahraje ji Velký dechový or-
chestr Mělník, který se představí 
také koncertem před ukázkami 
nejmladších hasičů. Když se zada-
ří, tak následně jeho trubači pod 
vedením Václava Jakubce fanfára-
mi oznámí, že na vrchol Řípu byla 
šňůrou účastníků této neobyčejné 
akce dopravena ve kbelících voda, 

V červnu pomáhali  hasiči ze 
stanice Velké Meziř íčí České 
společnosti ornitologické s krouž-
kováním čápů. Čápi byli kroužko-
váni ve Stránecké Zhoři, Netíně, 
Křižanově, Dolní Libochové, 
Měříně, Heřmanově, Skřinářově, 
Osové a v obci Lavičky. Dodejme, 
že kroužkování čápů (i jiných 
ptačích druhů) je jednoduchá, 
ale významná metoda vědeckého 
výzkumu avifauny. 

První značení opeřenců krouž-
ky vyplývalo ze zvědavosti, kam 
na podzim odlétají některé ptačí 
druhy a naopak odkud přilétají 
v období průtahu a zimování ptáci, 
kteří u nás nehnízdí. Kroužko-
váním se získávají informace 
o zimovištích, hnízdištích a mig-
račních cestách ptáků, poznatky 
o letních potulkách v období po 
vyhnízdění, o usídlování mladých 
ptáků v bližším i vzdálenějším 
okolí rodiště, u některých druhů 
i o přesídlování starých ptáků. 

Kroužkování slouží i k zjišťo-
vání původu ptáků na hromadných 
nocovištích a v místech pelichání, 
věrnosti k jednomu zvolenému 
hnízdišti, k soudržnosti ptačích 
manželských párů. Neméně vý-
znamné je i zjištění délek života 
u jednotlivých druhů ptáků. 

Počty každoročně okrouž-
kovaných ptáků přinášejí také 
informace o trendech početnosti 
řady druhů v souvislosti se změ-
nami životního prostředí. Čápa 

V měsíci srpnu roku 1869 se 
Rada města Milevska usnesla zalo-
žit hasičský sbor. Tím začala histo-
rie milevských hasičů, kterou jsme 
otevřeli v minulém vydání Hasič-
ských novin. Nyní se dostáváme do 
prvního roku Velké války, kdy byly 
od  26. srpna 1914 zavedeny každo-
denní hasičské hlídky. Od 17. září 
1914 byl zřízen v Milevském kláš-
teře vojenský lazaret. První zranění 
vojáci z fronty přijeli na milevské 
vlakové nádraží 15. listopadu 1914, 
bylo jich tehdy 29. Hasičský sbor je 
dopravoval do klášterního lazaretu. 
Začaly noční služby milevských 
hasičských samaritánů v lazaretu. 
1. ledna 1915 bylo dopraveno 50 
zraněných vojáků a 9. března 9 
vojáků do lazaretu. V roce 1918 
skončila První světová válka. 28. 
října 1918 vznikla Československá 

Druhé setkání hasičů pod Řípem
se kterou bude pokřtěna kniha 
dějin českého hasičství „Pompiéři, 
požárníci, hasiči“. Věříme, že i ten-
tokrát se vše udá za přítomnosti 
praporů nejstarších českých sborů 
a dalších historických praporů, 
které budou před románskou rotun-
dou svatého Jiří a svatého Vojtěcha 
požehnány k jejich větší slávě. Tím 
ale samozřejmě nechceme končit, 
protože po předchozích zkušenos-
tech víme, že největší zájem byl 
o ukázky činnosti hasičů, o které 
naše hosty v žádné případě nechce-
me připravit. 

Novinka pro letošek!
Chystáme ještě jednu novinku. 

V předchozím roce jsme se sešli 
přesně na státní svátek 28. října. 
Letos bychom si přáli, aby se na 
adrese: hasici.podripem@seznam.
cz zaregistrovalo co nejvíce sborů. 
Proto bude akce víkendová a po-
žádali jsme starostu Krabčic, aby 
zájemcům z větších dálek bylo 
umožněno ubytovat se ve vyhraze-
ném prostoru už v pátek 23. října. 
Pan Jiří Šimáček nám vyšel vstříc 
stejně, jako s bezplatným poskyt-
nutím místa setkání. 

Je třeba ještě dodat, že Podřipská 
hasičská župa akci pořádá ve spolu-
práci s okresním sdružením hasičů 
Litoměřice a Mělník, za podpory 
Hasičského záchranného sboru 
z územních odborů jmenovaných 
okresů, Krajského sdružení hasičů 
a HZS Ústeckého kraje. Sponzory 

bílého, s jehož kroužkováním 
pomáhali hasiči z Velkého Me-
ziříčí, popsal přírodovědec Carl 
Linnaeus již v roce 1758 pod ná-
zvem Ardea ciconia. Staročeský 
ekvivalent czap (čáp) se objevuje 
již v latinských pramenech ze 
14. století a vznikl pravděpodobně 
odvozením od názvu czapľa, ozna-
čujícího nohatého ptáka. 

Rozlišují se 2 poddruhy: čápů 
a to  čáp bílý evropský (Ciconia 
ciconia ciconia) – hnízdí v Evropě, 
severozápadní Africe a Přední 
Asii, zimuje v Africe. Druhým 
poddruhem je čáp bílý středo-
asijský (Ciconia ciconia asiatica) 
– hnízdí ve střední Asii, zimuje 
na jihu kontinentu. Dříve byl mezi 
poddruhy čápa bílého uváděn 
také čáp východní (Ciconia boyci-
ana), který je nyní široce uznáván 
jako samostatný druh.

redakce s využitím zdroje 
sever.capiweb.cz

Foto: ZHS Kraje Vysočina

jsou Velkopopovický Kozel, Pavliš 
a Hartmann, Hasičská vzájemná 
pojišťovna, Meva Roudnice nad 
Labem, Alerion, SABE, Stimax, 
Naši hasiči a možná přibydou další. 

Všechny hasiče, jejich rodinné 
příslušníky a příznivce za výbor 
Podřipské hasičské župy zve 
starosta 

Josef Pepa Nitra

… s poděkováním těm, kteří se zapojili do účasti v boji proti koronaviru

Milevští hasiči v roce 1926 s novou automobilovou stříkačkou

Automobilová stříkačka v bývalé hasičské zbrojnici pod Farou, zakoupená roku 1926 od firmy Ing. Eberta za 92 500 Kč a Karel 
Duchoň, nejvýznamnější člen sboru, milevský rodák a velitel milevských hasičů, posléze i zemský velitel pro technickou komisi 
pro oblast Čech (1928–32). V hasičské hierarchii se zatím nikdo další z Milevska nedostal tak vysoko.

Dobrovolným hasičům města Milevska je 150 let
Seriálový triptych věnovaný historii i současnosti milevských hasičů – část II. 

republika. V tento den se hasičský 
sbor zúčastnil slavné mše v kos-
tele sv. Bartoloměje. 1. listopadu 
1918 se konal slavnostní průvod 
městem, průvodu se zúčastnili 
všechny místní spolky a občané ce-
lého okresu s hudbou. V roce 1926 
milevský hasičský sbor zakoupil 
automobilovou stříkačku z továrny 
hasičských stříkaček Ing. Bohu-
mila Berta z Prahy za 92.500 Kčs. 
Město Milevsko mělo od roku 1924 
do roku 1938 zemského velitele 
hasičstva Karla Duchoně, který byl 
zakladatelem milevského Junáka. 
Zemřel 14. ledna 1944.

Druhá světová válka
V popisu historie hasičů města 

Milevska se nyní dostáváme do 
časů  druhé světové války, která 

započala  21. září 1939 napadením 
Polska armádou fašistického Ně-
mecka. Již 7. září 1939 byl však vy-
dán rozkaz zemské hasičské jedno-
ty z Prahy, vyloučit z Milevského 
hasičského sboru 17 členů židovské 
národnosti, kteří byli transportová-
ni do koncentračních táborů. Ani 
jeden se již nevrátil. Hasičský sbor 
začal odbojovou činnost. Konaly se 
poplachová cvičení a silniční hlíd-
ky, bylo vydáno nařízení k činnosti 
hasičských hlídek na železniční 
trati Tábor-Ražice. Někteří členo-
vé sboru odešli na nucené práce 
do Německé říše. V revolučních 
dnech v květnu roku 1945 bylo 
hasičské družstvo v pohotovosti 
ve dne i v noci po dobu deseti 
dnů a bylo připraveno zasáhnout 
ve městě i v okolí. 5. května 1945 
byla v budově staré školy (nynější 

gymnázium) zřízena ošetřovna se 
30 lůžky, kde konali službu hasiči 
Samaritáni. Mimo českých vojáků 
zde bylo ošetřeno 108 ruských 
vojáků s lehčími zraněními. Těžká 
zranění se odvážela do Táborské 
nemocnice. 6. června 1945 byla 
ošetřovna zrušena. Druhá světo-
vá válka skončila dne 11. května 
1945. Po skončení Druhé světové 
války přispěl hasičský sbor pra-
cemi na obnovení Československé 
republiky a zachránění značných 
hodnot před zničením. Po válce 
v roce 1947 přišlo velké sucho, celé 
léto nepršelo. Byla veliká vedra, 
nedostatek vody a každý hasič byl 
v pohotovosti.   
  

Od hasičů  
k požárníkům  

 Přišel rok 1950. Byl vydán 
nový Požární zákon 62/50, který 
postavil hasičstvo na nový základ. 
Byla provedena reorganizace 
hasičského sboru a přejmenová-
ní na požární sbor, stávající se 
výkonným orgánem Městského 
národního výboru v Milevsku. 
Velitele požárního sboru jmenoval 
Městský národní výbor na návrh 
požárního sboru a přenášel na něj 
pravomoc. Hasiči byli přejmeno-
váni na požárníky. V roce 1959 
požární sbor Milevsko dostal nový 
požární automobil PRAGA RN 

s čerpadlem DS-16 a v tomto roce 
začala příprava na stavbu nové 
požární zbrojnice. Každý požár-
ník měl závazek odpracovat 600 
hodin zdarma. V roce 1963 byla 
slavnostně předána požárnímu 
sboru nová zbrojnice na rohu ulic 
Kapitána Nálepky a ulice Druž-
stevní. V roce 1965 byla přivezena 
od veřejného požárního útvaru 
z Písku automobilová cisterna 
Škoda RTHP-16.

(pokračování příště)

Kronikář hasičského sboru 
Jaroslav Devera

 Foto: archiv

Kroužkování čápů
na Vysočině
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PRO CHVÍLE ODDECHU

První moderní hasicí přístroj vynalezl v 19.  sto-
letí voják a nadaný vynálezce, který se  proslavil 
i svými pokusy s velrybářskou harpunou či 
systémem na záchranu posádek ztroskotaných 
lodí. Jeho hasicí přístroj byl patentován ve Velké 
Británii v roce 1818. Sestaven byl z kvarteta 
kovových válců – tři byly naplněny vodou, čtvrtý 
válec obsahoval stlačený vzduch. Hasiči i laici 
dostali do rukou účinnou zbraň pro boj s požá-
rem, zejména pak v jeho zárodku. Jméno vyná-
lezce najdete v tajence naší křížovky. 

(foto: wikipedia, volné dílo)  

ZAUJALO NÁS...

Novou hasičskou stanici ocení i dobrovolní 
hasiči

V červnu byla ve Slavkově u Brna slavnostně otevřena nová hasičská 
stanice. Akce se účastnil také první místopředseda vlády a ministr vnitra 
ČR Jan Hamáček. Původní stanice již byla v nevyhovujícím stavu. Byla 
společná s JSDH města Slavkova u Brna a podobala se spíš rodinné-
mu domu než hasičské stanici. Garáže neměly dostatečnou kapacitu pro 
hasičskou techniku ani bezpečný prostor kolem vozů. Stejně tak zázemí 
již neodpovídalo moderním požadavkům. Nová stanice je dislokovaná 
nedaleko sjezdu k frekventované komunikaci I/50 a u křižovatky   na rov-
něž velmi využívanou komunikaci I/54 směrem na Kyjov. Má výhodnou 
polohu mimo historické centrum města. Disponuje prostornými garážemi 
i zázemím pro strojní, chemickou a technickou službu. Stanice se stane 
skutečnou oporou také pro jednotky SDH obcí. Pro dobrovolné hasiče 
z blízkého okolí bude schopna zajišťovat mj. plnění tlakových lahví do 
dýchacích přístrojů a nebudou tak muset cestovat až do Vyškova, jako 
doposud.                                                                foto ze zdroje hzscr.cz  

1. Jednou četou lze vytvořit vodní 
stěnu dlouhou přibližně:

a) 40 metrů
b) 60 metrů
c) 80 metrů

Vodní stěna slouží k ochraně osob před účinky sálavého tepla v případě 
rozsáhlých požárů či požárních bouří nebo k omezení volně se šířících 
par či plynů nebezpečných látek, které jsou rozpustné ve vodě a jsou 
těžší než vzduch.

Test (správné odpovědi najdete  „pod čarou“, zdroj testu s laskavým 
svolením webu pozary.cz): 

Otestujte si své hasičské znalosti

2. Druhý rozdělovač obsluhuje:
a) číslo 4 nebo VČ   b) číslo 2
c) číslo 3 nebo VD 1+3

3. Pro tvorbu dopravního vedení 
lze použít hadice:

a) B  b) C c) D

4. Namísto kombinované proud-
nice lze použít:

a) kompaktní proudnici
b) deflektor
c) pěnotvornou proudnici

5. Velitel družstva 1+3 má na 
základně:

a) hadici a proudnici
b) dvě hadice
c) hadici a rozdělovačSprávné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5c

Společná činnost při vytváření vodní stěny

Voják i vynálezce hasicího přístroje

Krásné 90. narozeniny oslavil 
pan Václav Hanzal z SDH Boro-
vany. Držitel Záslužného Řádu 
českého hasičstva a jeden ze zakla-
datelů Hry Plamen je dobrovolným 
hasičem již více než 70 let. Mezi 
gratulanty nechyběli ani Monika 
Němečková, náměstkyně starosty 
SH ČMS, Josef Bidmon, starosta 
KSH Pardubického kraje a vedoucí 
ÚORM a Jiří Žižka, starosta KSH 
Jihočeského kraje.

Panu Hanzalovi přejeme mnoho 
štěstí do dalších let! 

Kancelář SH ČMS

V červnu se podařilo zajistit 
distribuci desinfekce pro TÁBORY 
kolektivů mladých hasičů. Tímto 
upřímně děkuji starostům KSH, 
ÚHŠ a ČRDM za skvělou spoluprá-
ci při převozu do krajů. Poděkování 
náleží rovněž firmě KOFOLA, a. s., 
která nám poskytla 20 000 ks obalů 
a zejména SPŠCH v Pardubicích 

za bezplatnou výrobu a stáčení 
desinfekce do obalů. Část desin-
fekčního materiálu byla věnována 
dalším mládežnickým spolkům, 
pro které distribuci zajistila Česká 
rada dětí a mládeže. Děkuji velmi 
všem zúčastněným. 

Monika Němečková, 
náměstkyně starosty SH ČMS

Dezinfekce pro tábory

Zasloužilý hasič 
Václav Hanzal oslavil 

90. narozeniny

Vrtulníky zachraňují již 75 let
V roce 1945 poprvé vzlétlo k zá-

chranné akci  rotorové letadlo těžší 
vzduchu s poháněnými horizontál-
ně rotujícími nosnými plochami  
– vrtulník. Stalo se tak ve Spo-
jených státech, kde byl vrtulník 
použitý k záchraně rybářů na 
zamrzlém jezeře. Velmi známé  
nasazení vrtulníků pro záchranu 
a transport zraněných  se odehrálo 
v 50. letech minulého století v rám-
ci korejského konfliktu (vzpomeňte 
na populární seriál M.A.S.H.). 
Experimenty s využitím záchra-
nářských vrtulníků v civilním 
sektoru probíhaly po skončení 
druhé světové války intenzivně ve 

Velké Británii, stroje s rotujícími 
nosnými plochami se však brzy 
prosadily v kontinentálním Švý-
carsku, kde zasahovaly v horském 
prostředí. První přeprava pacienta 
vrtulníkem v bývalém Českoslo-
vensku proběhla v roce 1956. Česká 
republika v roce 2020? Vrtulníky 
Letecké záchranné služby jsou 
běžnou součástí komplikovaných 
zásahů. Vrtulník zasahoval v červ-
nu například u dopravní nehody 
sanitky a dvojice osobních auto-
mobilů v Litoměřicích-Želeticích. 

redakce
Foto: Pavel Pech, 

HZS Ústeckého kraje 

„Zelená“ pro evakuaci vozíčkářů
V první polovině června přijely 

na stanici v Českých Budějovicích 
čtyři zcela nové dopravní automo-

bily. Jednalo se o čtyři dopravní 
automobily značky Ford Transit 
Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCi. 

Vozy jsou v provedení „Z“, tedy 
základním, s podvozkem pro měst-
ský provoz a hmotností do 3 500 
kg. Auta budou sloužit na stanicích 
v Českém Krumlově, Táboře, Písku 
a Strakonicích. Hasiči je využijí pro 
běžnou dopravu příslušníků a také 
samozřejmě k „ostrým“ výjezdům. 
Dopravní automobily jsou určeny 
pro evakuaci osob s tím, že jsou 
vybavené i pro evakuaci vozíčkářů. 
Vozy byly pořízeny z fondu zábra-
ny škod, jejich celkové hodnota je 
čtyři a půl miliónu korun. 

HZS Jihočeského kraje 



Pozvánka do Hasičského muzea 
v Olšanech u Prostějova  

V seriálu Hasičských novin 
o muzejních expozicích s hasičskou 
tématikou v tuzemsku i zahraniční 
vás nyní pozveme do Olšan u Pros-
tějova. Právě zde bylo v roce 1995 
(u příležitosti 110. výročí existence 
tamního SDH) otevřeno soukromé 
hasičské muzeum. Zakladatelem 
byl Alois Vláčil, jehož sbírka se 
stala i základem muzejních sbírek. 
V muzeu jsou nyní k vidění menší 
trojrozměrné předměty od historie 
po současnost – uniformy, nářadí, 
výstroj apod., z větších exponá-
tů – koněspřežná, kombinovaná 
stříkačka z roku 1924. Nejstarším 

exponátem je slaměné vědro (200 
let staré), které se kdysi používalo 
k hašení. Sbírku doplňují i mode-
ly hasičských vozů a stříkaček. 
Některé exponáty z Olšan byly 
zapůjčeny i do jiných hasičských 
muzeí. Ze zahraničních exponátů 
zde jsou odznaky, čepice a přilby. 
Zastoupeny jsou především evrop-
ské země, ale vidět můžete i přilby 
z USA či Austrálie Otevírací 
doba muzea je po domluvě možná 
kdykoli. Kontaktní email je: alois.
vlacil@seznam.cz

Zdroj foto: pozary.cz

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

PAVLIŠ A HARTMANN, spol. s r.o.
V Telèicích 249
Chvaletice
533 12

Tel.: 466 985 890-2
Fax: 466 985 367
e-mail: office@phhp.cz
www.phhp.cz

Kalová èerpadla øady PROGRESS
typ  a PH - 1000 PH - 1400

Prùmìr výtlaèného hrdla: 3´´ 4´´

Maximální výtlaèná výška: 22 m 32 m

Maximální sací hloubka:

Maximální prùtok: 1000 l/min 1400 l/min

Typ:

Max. výkon: 4,1 kW / 3 600 ot./min 6,5 kW / 3 600 ot./min

Palivo:

Objem palivové nádrže: 3 l 6 l

Množství motorového oleje: 0,6 l 1,1 l

Systém zapalování:

Systém startování:

Typ zapalovací svíèky:

Celková hmotnost: 27 kg 49 kg

ROZMÌRY� (D x�Š x�V) 505 x 380 x 440 mm 630 x 450 x 565 mm

Šòùrový startér

BPR4ES (NGK)

8 m

TCI

MOTOR

Ètyødobý, OHV, benzínový, chlazený vzduchem

Bezolovnatý benzín BA 95
Cena

PH - Progress 

1000

PH - Progress 

1400
bez DPH 9 080 Kè 16 920 Kè

s DPH 10 987 Kè 20 473 Kè

Kat. èíslo vv 480 vv 481
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Prodáme Liaz 18.29 XA CAS 24 2500 400-S2Z 4×4 
Nadstavba vozidla vyrobená v Komet Pečky. Datum 1. přihlá-
šení: 12. 12. 1995 (model 1996), Euro motor, Bosch čerpadlo, 
výkon: 189 kW / 2 000 min-1 objem vody 2 500 litrů, objem 
nádrže na penu: 400 l, náhon: 4×4, ABS, počet mist: 1+7, stav 
pneu: 80 % 1× hadice rychlého zásahu. Extra výbava: vysílačka 
v kabině a strojovně, pneumatický osvětlovací stožár na dálkové 
ovládání, naviják s DO ovládaním. Vozidlo má česká evidenční 
čísla, novou STK a emisní kontrolu. Vozidlo je možné prodat 
na splátky, leasing.Výborný technický stav. Více info a foto na: 
https://www.dobraci.sk/hasicska-technika/cas-k25-liaz 

Vzdělávací středisko 
Ivana Kubičková  

– T. E. P., s. r. o., nabízí 
v Praze kurzy v oblasti 
PO, BOZP a ekologie. 
Bližší informace tel. 

603 441 171 nebo www.
tep-kubickova.cz.

V červnu se uskutečnila dvojice 
akcí, která dobře koresponduje 
s obsahem tematické strany č. 3 
tohoto vydání Hasičských novin.  
Jednalo se o tréninky zásahů ve 
vodním prostředí. První akcí byl 
výcvik na jezu Hubertus na Karlo-
varsku.  Hasiči ze stanice Karlovy 
Vary jej  připravili pro kolegy z vo-

Dvojice vodních cvičení
jenské hasičské jednotky z Hradiš-
tě. Šlo o  výcvik na vodě zaměřený 
na záchranu osob z řeky či z míst 
zaplavených vodou. Vojenští hasiči 
si zkoušeli pohyb lodě v proudu 
řeky, způsoby uvázání lodě pro 
přepravu zachraňovaných osob či 
přímo záchranu topícího se ve válci 
jezu. Ve druhém cvičení byl kladen 

důraz na prověření spolupráce mezi 
členy Vodní záchranné služby 
Českého červeného kříže Slapy a 
profesionálními hasiči směny „A“ 
ze stanice Jílové u Prahy. Popis 
cvičení: Jako první, osm minut od 
výjezdu ze základny, se na místo 
dostavil vodní záchranář na skútru. 
Provedl průzkum a o zjištěných 
skutečnostech informoval posádku 
motorového člunu, která následně 

zahájila zásah. Vodní záchranáři 
zajistili oba plavce a přepravili je 
k nejbližšímu molu, kde je vytáhli 
z vody. Mezi tím se na místo dosta-
vili hasiči ze stanice Jílové, kteří 
pomohli s transportem „pacientů“ 
na břeh, poskytli jim první pomoc 
a fiktivně oba plavce předali zdra-
votnické záchranné službě.

Foto: HZS Karlovarského 
a Středočeského kraje

Nový harmonogram 
VI. sjezdu v Brně 2020

V souvislosti s pandemií korona-
viru byl termín VI. sjezdu 2020 po-
sunut na 12. prosince, místo konání 
zůstává v Brně. Nový harmonogram 
byl schválen výkonným výborem 
SH ČMS 4. června v Přibyslavi. 
Detailní harmonogram sjezdu na-
leznete na webu Sdružení na adrese 
www.dh.cz


