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Na hasiče z Borohrádku je spolehnutí Knihovna vévodkyně Anny Amálie
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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Pozvánka do Hasičského 
muzea ve Varaždinu

 Záchrana osob ze skalních měst je vždy složitým zásahem. Foto: mf   

Nakladatelství Triton je vy-
davatelským domem pro knihu 
Josefa Nitry „Pompiéři, požárníci, 
hasiči“ s podtitulem „Dějiny čes-
kého hasičství“. Autor předkládá 
odborné i široké veřejnosti doposud 
nejobsáhlejší dílo věnující se historii 
vzniku a rozvoji požární ochrany 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
a samozřejmě nezapomíná na ob-
dobí československého společného 
státu a ve zvláštní kapitole věnuje 
pozornost také hasičům na Sloven-
sku. Kniha je jakýmsi průvodcem 
dějinami českého hasičství a je 
výsledkem dlouholetého bádání 
a fundovaného využití dosavadní 
literatury, kronik, dobového tisku, 
informací z internetu a dalších 
pramenů, včetně úzké spolupráce 
s lidmi zabývajícími se touto proble-
matikou. Pro hromadné objednávky 
sborů, okrsků, okresů, krajů a slo-
žek HZS, stejně jako HZS podniků 
a Aktivů Zasloužilých hasičů je pro-
dloužena 40% sleva na zakoupení 
knihy! Kontakty: www. tridistri.cz,  
obchod@triton-books.cz. 

Pompiéři,
požárníci, hasiči: 
kniha do každé

 hasičské knihovny

Zdravotnická záchranná služba 
Královéhradeckého kraje pra-
videlně obměňuje vozový park. 
Vyřazované sanitní vozy má Krá-
lovéhradecký kraj povinnost nabíd-
nout nejprve svým příspěvkovým 
a dalším organizacím, u nichž je 
zřizovatelem. Pokud po průchodu 
tímto obligatorním zákonným 
sítem stále zůstávají v nabídce 
jednotky bývalého vozového par-
ku ZZS,  další etapa nakládání 
s tímto majetkem umožňuje, aby se 

U zrodu Skalní záchranné služby
stáli hasiči, horolezci a turisté 

tachometry sanitek dočkaly dalších 
kilometrů u nových provozovatelů 
z řad například spolků. Rada 
Královéhradeckého nyní vyslovila 
souhlas s bezúplatným převodem  
dvojice vyřazených sanitních vozů. 
O jedno vozidlo projevila zájem 
Ústřední hasičská škola v Bílých 
Poličanech (vzdělávací zařízení 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska). Druhé vozidlo tovární 
značky VW Transporter by mělo 
v budoucnu sloužit u Skalní zá-
chranné služby, z.s.

Byl to právě sanitní vůz pro 
skalní záchranáře, který zavedl 
Ing. Aleše Cabicara, náměstka hejt-
mana s gescí pro zdravotnictví na 
jednání v prostorách hasičské sta-
nice ve Velkém Poříčí (ředitelství 
územního odboru Náchod a stanice 
Náchod – Velké Poříčí, Hasičského 
záchranného sboru Královéhradec-
kého kraje). Jednání s náměstkem 
Cabicarem se zúčastnili členové 
Skalní záchranné služby včetně 
náčelníka spolku Bc. Jana Adamce 
(bývalého ředitele územního od-
boru Náchod Hasičského záchran-

ného sboru)  a jednatele Josefa 
Hlaváčka.  Skalní záchranná služba 
z.s. si v tomto roce připomíná 20. 
výročí existence, kdy vznikla jako 
společná iniciativa horolezců, hasi-
čů a turistů v náchodském okrese. 
Jejím posláním je kooperace se 
složkami IZS v lokalitách skalních 
měst Adršpachu, Teplicka i Brou-
movských stěn. „Vždy jsem velmi 
oceňoval, co skalní záchranáři 
dělají, co umějí. Rozumím, že při 
jejich znalosti místopisu jsou velmi 
důležitým prvkem při náročných 
zásazích v těchto turisticky ex-
ponovaných oblastech. Věřím, že 
jim bude bývalý sanitní vůz  ještě 

dlouho a dobře sloužit,“ řekl ná-
městek Cabicar.  Finální potvrzení 
bezúplatného převodu vyřazeného 
sanitního vozu bude v kompetenci 
příštího jednání krajského zastu-
pitelstva. Při setkání  členů Skalní 
záchranné služby s náměstkem 
Cabicarem byla diskutována i té-
mata spojená s vybudováním nové 
základny skalních záchranářů 
s možnou podporou investiční do-
tace z rozpočtu Královéhradeckého 
kraje. „Naše zásahy se uskutečňují 
v turisticky velmi atraktivní lokali-
tě. Při založení spolku jsme mysleli 
především na pomoc horolezcům. 
Takové zásahy však nyní tvoří jen 
10 % z celkového počtu našich 
akcí, zbylé zásahy jdou na vrub 
pomoci domácím i zahraničním 
turistům“, podotkl náčelník spolku 
Jan Adamec  a zdůraznil, že spolek 
funguje, má smysl a po jeho aktivi-
tách je zvýšená poptávka. Na závěr 
setkání pozvali skalní záchranáři 
náměstka Cabicara k prohlídce 
hasičského tréninkového polygonu 
pro práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou, který je středoevrop-

Snímek z jednoho z minulých společných výcviků skalní záchranné služby spo-
lečně s HZS Náchod, ZZS a JSDH Adršpach. Výcviku se tehdy účastnilo na 40 
záchranářů a kromě odborných přednášek se procvičovaly i praktické dovednosti 
přímo v terénu. Záchranáři měli za úkol vyhledat zraněnou osobu ve spletitém 
terénu skalního města. Následně poskytnou první pomoc, zajistit tepelný komfort 
a transportovat osobu na dostupné místo. Záchranáři například zachraňovali 
zraněné horolezce ze skalní věže Milenci nebo Krále. Cvičení probíhalo za 
finanční podpory Ministerstva vnitra ČR a Královéhradeckého kraje.    Foto mf

Na střeše polygonu pro trénink zásahů 
ve výškách a nad volnou hloubkou. (zle-
va) náčelník spolku Skalní záchranné 
služby Jan Adamec, náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje Aleš Cabicar, 
jednatel spolku Josef Hlaváček.     

Prohlídka vnitřních prostor polygonu 
(v pravé části je cvičná horolezecká 
stěna).

ským unikátem  (s titulem Stavba 
roku) umístěným právě v areálu 
velkopoříčské stanice.   

Text a foto Mirek Brát

                 
Vážení a milí čtenáři  
Hasičských novin,

dovolte mi,  abych vás  po-
zdravil  v čase léta a prázdnin, 
který, jak doufám, umožňuje, 
aby se Hasičské  noviny sta-
ly společníkem při posezení 
venku. Jen pobyt  s novinami 
u táboráku či grilu doporu-
čujeme až po jejich přečtení, 
protože „nosič“ našich infor-
mací – papír tiskový, novinový 
je  hořlavý materiál, jehož 
teplota vzplanutí je 360 °C. 
Ale tohle radit hasičům je jako 
nosit dříví do lesa či sovy do 
Athén. Užijte si léto! Budeme 
potěšeni,  pokud nám z va-
šich aktivit pošlete zprávu či 
fotografii. Rádi otiskneme ve 
vašich Hasičských novinách. 

Za redakci Mirek Brát     
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Vracíme se k tragické červen-
cové srážce tragické srážce vlaků 
na železniční trati mezi Perninkem 
a Nejdkem. Již prvotní informace 
mluvily o zraněných osobách. Prv-
ní jednotka hasičů byla na místě do 
patnácti minut od přijetí výzvy, po-
tvrdila čelní srážku dvou osobních 
vlaků a větší množství zraněných 
osob, z toho několik zaklíněných. 
Operační středisko tak vyslalo 
na místo další posilové jednotky. 
Místo nehody bylo zhruba 600 
metrů po kolejích od železniční 
stanice Pernink.  Stejná vzdálenost 
po kolejích byla na druhou stranu 
k nejbližšímu přejezdu se silnicí, 
kam se mohla dostat záchranářská 
technika. Část hasičů ustavila 
technika na silnici pod železniční 
tratí, v prudkém svahu museli 
donést veškeré vybavení dvě stě 
metrů k místu nehody. Jako místo 
soustředění zraněných byla zvo-
lena železniční zastávka Pernink. 
Tam byli transportování všichni 
cestující z vlaku. Hasiči museli 
několik osob vyprostit a následně 
na nosítkách přenést na místo 
shromáždění zraněných. Za dvě 

V sobotu večer 18. července byl 
ve 22:25 hodin na tísňovou linku 
hasičů oznámen požár přístřešku 
s uskladněnou štěpkou v areálu pily 
v katastrálním území obce Horní 
Branná na Jilemnicku. Krajské 
operační a informační středisko 
na místo události vyslalo jednot-
ky z druhého stupně požárního 
poplachu. Po příjezdu jednotek na 
místo události bylo průzkumem 

Zdravotnická záchranná služba 
Jihomoravského kraje požádala 
v červenci o součinnost HZS 
Jihomoravského kraje  při záchra-
ně diabetika, který na Dívčích 
hradech nedaleko obce Pavlov 
upadl do bezvědomí. Operační 
důstojník vyslal na místo pozemní 
jednotky a vrtulník s leteckými 
záchranáři na palubě.  Dívčí hrady 
nejsou běžnými vozidly dostupné, 
proto byla letecká záchrana na 

V úvodu k vybraným událos-
tem za uplynulé období jsme se 
v minulém čísle Hasičských novin 
věnovali nehodám na železničních 
přejezdech. Netušili jsme tehdy, 
že u tématu nehod na železnici 
zůstaneme i v dalším novinovém 
vydání… Ačkoli je výběr událostí 
za uplynulé období v Hasičských 
novinách č. 15 pestrou mozaikou, 
nechybí zde ani bilance červencové 
tragické srážky dvou vlaků. Tato 
nehoda nebyla jediný příkladem 
v uplynulých dnech, kdy se na 
železnici řešila mimořádná udá-
lost. Připomnělo to fakt, že ani 
v době rozvinutých technologií 
není doprava po železnici, jinak 
chápané jako velmi bezpečný způ-

Tři jednotky hasičů vyjely 14. 
července k ohlášenému požáru 
v Kostelci nad Orlicí v ulici Ko-
tyzova. Jednalo se o přístavbu 
rodinného domu, která slouží jako 
dílna. Plamenné hoření nebylo 
při příjezdu jednotek viditelné, 
ale prostory byly silně zakouřeny. 
Z garáže vynesli hasiči tlakové 
lahve a prostory odvětrali pomocí 
přetlakové ventilace. Na místě se 
nikdo nenacházel, za asistence po-
licie tak hasiči otevřeli také rodin-
ný dům a provedli další průzkum 
i v obytných prostorech. Likvidace 
požáru byla ohlášena velitelem 
krátce po 17. hodině. Škoda, kterou 
požár způsobil, byla odhadnuta 
asi na 150 tisíc korun. Hodnoty 
představující více než 5 milionů 
korun, se podařilo jednotkám díky 
včasnému zásahu uchránit. Příčina 
události je v šetření. Na místě 
zasahovali profesionální hasiči 
z Rychnova nad Kněžnou a JSDH 
Kostelec nad Orlicí a Častolovice.

Martina Götzová,
 tisková mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje

Srážka dvou osobních vlaků u Perninku
hodiny od nahlášení nehody byly 
všechny zraněné osoby zachráněny 
z místa srážky a záchranná služba 
řídila jejich odvoz do nemocnic. 
Nejbližší místo vhodné pro při-
stání letecké záchranné služby 
bylo fotbalové hřiště v Perninku, 
povolány byly celkem čtyři záchra-
nářské vrtulníky a jeden policejní 
pro monitoring místa události ze 
vzduchu. Přes dvacet zraněných 
transportovala záchranná služba, 
dalších devět převezli na ošetření 
hasiči evakuačním autobusem. Na 
místě zasahovali rovněž zdravot-
ničtí záchranáři z Německa. Hasiči 
společně s policisty prohledali rov-
něž okolí místa nehody, zda někdo 
v šoku neodešel po srážce vlaků, 
nikdo v okolí nebyl nalezen. Dvě 
osoby ve vlaku po srážce utrpěly 
smrtelné zranění. V průběhu řešení 
události byl aktivován tým post-
traumatické pomoci. U události 
a také ve zdravotnickém zařízení 
tak poskytl první psychickou po-
moc psycholog hasičů a členové 
jeho týmu. Hasiči rovněž aktivovali 
informační linku, kde se příbuzní 
účastníků nehody mohli infor-

V noci z pondělí na úterý (13.–
14. července) došlo k rozsáhlému 
požáru v areálu firmy Brisk v Tá-
boře. Požár byl ohlášen v galva-
novně s rozlohou cca 100 × 20 m. 
Po příjezdu táborské profesionální 
jednotky, došlo ještě před zapo-
četím zásahu k několika postup-
ným výbuchům, pravděpodobně 
vlivem působení vysokých teplot 
na chemické látky uvnitř. Ačkoli 
byly skleněné výplně oken rozme-
tány do okolí, nebyl nikdo zraněn. 
Hasiči vedli průzkum vnitřkem 
objektu a zahájili hašení. Byl 
vyhlášen třetí stupeň požárního 
poplachu, zásahu se účastnilo 
11 cisteren, dva automobilové 
žebříky, chemický a velitelský 
kontejner. Profesionální jednotky 
z Tábora, Soběslavi, Písku a Čes-
kých Budějovic doplnily jednotky 
dobrovolných hasičů z Chotovin, 
Chýnova, Plané nad Lužnicí a Tá-
bora. Zásah byl složitý přítomností 

Dvě jednotky profesionálních 
hasičů (HZS MSK) zasahovaly ve 
středu 15. 7. 2020 odpoledne v Ost-
ravě-Muglinově u požáru osobního 
automobilu Mazda CX 7. Obešel 
se bez zranění, předběžná škoda 
byla odhadnuta na 240 tisíc korun. 
Za požár může technická závada 
v motorové části vozidla. Operační 
středisko hasičů bylo o požáru in-
formováno ve středu po 16. hodině. 
Řidič měl během jízdy cítit kouř, 
zastavil a jeho auto začalo hořet 

zjištěno, že se požár rozšířil i na 
přilehlou budovu s dílnou. Zásah 
byl veden šesti vodními C prou-
dy a speciálním zařízením CCS 
Cobra, které bylo použito k hašení 
střešní sendvičové konstrukce ob-
jektu. Poté, co dostali hasiči požár 
pod kontrolu, byla štěpka prolévána 
vodou a vyvážena pomocí naklada-
če. Následně zasahující jednotky 
provedly rozebrání nestabilní část 

místě. Letečtí záchranáři byli na 
místě jako první. Muž byl v tu dobu 
již při vědomí. Po příchodu lékaře 
a záchranářů byl muž ošetřen a po-
mocí transportní vany a palubního 
jeřábu vytažen na palubu vrtulníku 
a transportován k sanitce. Letecky 
byl transportován i lékař, aby byl 
pacient stále pod odborným zdra-
votním dohledem.

David Jirouš, HZS JmK

sob cestování, oproštěna od rizik. 
Bylo tomu tak i v minulém století, 
i předminulém, kdy se odehrála 
v červenci roku 1839 první želez-
niční nehoda v Čechách. Incident 
se stal na zahajovací jízdě první 
parostrojní trati Břeclav – Brno. 
Jeden ze čtyř vypravených vlaků 
narazil do vlaku stojícího ve sta-
nici Vranovice. Sedm cestujících 
bylo tehdy těžce zraněno. Nyní je 
21. století. Dopravní prostředky 
sestrojené člověkem zkoumají 
povrch Marsu. Přesto se stále 
dole, u nás na Zemi, bourá: na 
silnici, železnici, vodě i ve vzduchu. 
Technika není a asi nikdy nebude 
všemocná a neomylná, o nás lidech 
ani nemluvě. redakce 

movat o průběhu řešení nehody 
a o transportovaných osobách do 
nemocnic. Na linku se obraceli 
také pracovníci ambasád, kteří 
zjišťovali, zda mezi zraněnými 
nejsou občané cizích států. Zasaho-
vali zde i hasiči z drážní jednotky 
z Chebu. Pro uvolnění zastaveného 
provozu na trati bylo nutné odtlačit 

či odtáhnout poškozené vlakové 
soupravy. Zasahující jednotky: 
HZS Karlovy Vary, Sokolov, CHZ 
Sokolov, Cheb, Toužim, Chomutov. 
HZSp SŽ Cheb, Chomutov. JSDH 
Pernink, Nejdek, Abertamy, Ost-
rov, Potůčky, Boží Dar, Jáchymov, 
Pozorka, Horní Blatná. 

HZS Karlovarského kraje 

Vyproštění zavalené 
osoby 

Tři profesionální a dvě dobro-
volné hasičské jednotky vyjely 
17. 7. 2020 k vyproštění zavalené 
osoby z výkopu v Málkově (Ús-
tecký kraj). Před příjezdem jed-
notek IZS se podařilo stavebním 
dělníkům zavaleného kolegu z 50 
cm závalu vyprostit a následně 
zahájit resuscitaci. Zasahující ha-
siči pokračovali v resuscitačních 
úkonech až do příjezdu Zdravot-
ní záchranné služby. Po deseti 
minutách resuscitačních prací se 
podařilo dělníka oživit. Následně 
byl po stabilizaci ZZS přepraven 
k ošetření do nemocnice.

HZS Ústeckého kraje 

Třešeň na kolejích 
Necelou čtvrthodinku trvalo 

profesionálním hasičům z Ostravy-
-Poruby (HZS Moravskoslezského 
kraje) odstranění nejméně 15 metrů 
vysoké třešně, která v polovině 
července spadla v Horní Lhotě 
(okres Ostrava-město) na silnici 
mezi Krásným Polem a Zátiším, 
a to i na souběžnou tramvajovou 
trať. Pád se obešel bez zranění 
i materiálních škod. Tramvaj číslo 
pět, směřující na Zátiší, a jejích ně-
kolik cestujících muselo počkat na 
rychlé a odborné pořezání a pečlivé 
odklizení stromu, plného malých, 
mnohdy již zralých, ale chuťově 
zcela nedobrých třešniček…

HZS Moravskoslezského kraje 

Hořely tužkové baterie 
Dvě desítky hasičů zasahovaly 
v první polovině července v ulici Cí-
novecká v Praze 9, kde hořel návěsu 
kamionu převážející baterie. Řidič 
stačil návěs odpojit od tahače ještě 
před příjezdem jednotky. Hasiči po-
užili jeden proud vody a zasahovali 
v dýchací technice. Plameny zasáh-
ly půlku návěsu. Hořely použité tuž-
kové baterie typu Ni-MLI a Li-Ion. 
Jejich likvidaci zajistí specializova-
ná firma. Zásah blokoval provoz na 
komunikaci, zcela uzavřen byl sjezd 
do ulice Kbelská. Požár způsobil 
škodu asi půl milionu korun, příčina 
se vyšetřuje. 

HZS hl. m. Prahy 

Noční požár 
v průmyslovém areálu

Požár uskladněné štěpky zaměstnal hasiče na celou noc

velkého množství chemických 
látek, v galvanovně se nacházelo 
asi 6 tun kyselin a stejné množství 
louhů. Kvůli nebezpečným látkám 
byla povolána chemická laboratoř 
z Kamenice, která je určena ke 
zpracování vzorků, určení druhu 
a měření koncentrací škodlivin 
v ovzduší. Škodlivé koncentrace 
nebyly naměřeny. Na místě byl 
přítomen také zástupce České in-
spekce životního prostředí.  Požár 
se podařilo dostat pod kontrolu 
v půl třetí ráno a zlikvidován byl 
krátce před pátou hodinou ranní. 
Na místě zůstala jedna jednotka, 
aby zajistila monitoring. Celý zá-
sah se obešel bez zranění. Škoda 
se vyšplhala na 50 milionů Kč, 
uchráněné hodnoty zásahem HZS 
Jihočeského kraje dosahují 500 
milionů. Příčina vzniku požáru je 
stále vyšetřována. 

HZS Jihočeského kraje 

plamenem. Do Muglinovské ulice 
ihned vyjely dvě jednotky Hasič-
ského záchranného sboru Morav-
skoslezského kraje (HZS MSK) 
– ze stanic Slezská Ostrava a Fi-
fejdy. Mazda byla uhašena za 12 
minut. Hasiči použili na kontrolu 
uhašení vozidla termokameru, na 
znečištěnou silnici sorbent, místo 
nehody nakonec uklidili. Doprava 
byla po dobu jejich zásahu svedena 
do jednoho pruhu.

HZS MsK, foto Tomáš Lach 

střešní konstrukce. Pro doplňování 
hasební látky byla zřízena dvě 
čerpací stanoviště, jedno v místě 
zásahu, další u nedalekého rybníka 
Zákřežník. Po nahlášení lokalizace 
krátce před půl druhou hodinou 
ranní v místě dál pokračovaly do-
hašovací práce. Likvidace požáru 
byla velitelem zásahu nahlášena 
v 5:22 minut. Místo bylo předáno 
místní jednotce k dohlídce na požá-
řišti. Událost se obešla bez zranění. 
Škoda způsobená požárem byla 
majitelem objektu stanovena na 2 
mil. Kč. Příčina a uchráněné hod-
noty zůstávají v šetření. Na místě 
zasahovali profesionální hasiči ze 
st. Jilemnice, Semily a Vrchlabí 
(KHK) a dobrovolné jednotky 
Horní Branná, Jilemnice, Stude-
nec, Vrchlabí 3 – Podhůří (KHK) 
a Dolní Branná (KHK). 

por. Mgr. Radka Kostelňáková, 
zástup tiskové mluvčí 

HZS Libereckého kraje

Diabetik v nesnázích 

Požár dílny 
Mazda uhašena za dvanáct minut
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Vře oheň 
z hloubek nejhlubších, 
pak rychle sklesne, 
jak se zdvih;
a sotva, zčernav, 
hasne tich, 
zas rudě do výšek
 je hnán.

J. W. Goethe: Faust

Nedávno jsme v Hasičských 
novinách připomněli požár Ná-
rodního muzea v brazilském Riu 
de Janeiru, který za sebou zane-
chal nejen devastovaný muzejní 
objekt, ale způsobil i nenávratné 
škody na brazilském, potažmo 
jihoamerickém kulturním dědictví. 
Do stejné skupiny patří i ničivý 
požár Knihovny vévodkyně Anny 
Amálie v německém Výmaru 
(knihovna byla založena již v roce 
1691). Požár postihl historický 
objekt knihovny 2. září 2004. Ná-
sledky řádění  ohnivého živlu byly 
z kulturně-historického hlediska 
opět fatální: zničeno bylo více než 
50 000 literárních skvostů.      

Osvícená vévodkyně
Počátky slavné knihovny v du-

rynském Výmaru jsou spjaté 
s působením vévodkyně Anny 
Amálie (1739–1807). Tato osvícená 
žena proslula jako velká mecenáš-
ka umění a patronka literatury. 
Z Výmaru učinila kulturní a spo-
lečenské centrum, jehož ozdobou 
bylo například působení literátů 
Johanna Wolfganga Goetha či 
Friedricha Schillera na vévod-
ském dvoře.  Samotný Goethe pak 
o knihovnu v letech 1797 až 1832 
pečoval jako správce. Později v ní 
byla shromážděna i sbírka Goe-
thova nejznámějšího díla Faust. 
Jednalo se o 3 900 vydání Fausta 
z mnoha zemí celého světa. V době 
vzniku požáru v roce 2004 čítal 
fond Knihovny Anny Amálie více 
než milion svazků vzácných knih. 
V katalogu bychom zde našli  2000 
unikátních středověkých rukopisů  
stejně jako bibli německého refor-
mátora Martina Luthera. Uložena 
zde byla též obrovská sbírka his-
torických map a hudby v podobě 
originálních notových zápisů.       
Sbírku knih ohrožoval oheň ve 
Výmaru již v minulosti, například 
při katastrofálním požáru města 

v roce 1774, osudovým se jí stalo 
až řádění ohnivého živlu v roce 
2004. Jistou ironií je, že samotná 
vévodkyně Anna Amálie byla 
nejen osobností, která přála umění, 
ale mnoho dobrého vykonala i pro 
hasiče. V roce 1768 například ve 
Výmaru založila první hasičskou 
pojišťovnu. Výmarští se vůbec, co 
se týká požární prevence, chovali 
velmi zodpovědně.  

Na Výmar pršely 
knihy…

 Od 19. století byla slavná 
knihovna vybavena železnými pro-
tipožárními dveřmi i speciálními 
skluzavkami pro „evakuaci“ knih. 
S těmi prvky se potkali i hasiči, 
kteří zasahovali v objektu v roce 
2004. Bohužel, jejich použitelnost 
v praxi a propojení s moderními 
hasičskými postupy 

byly již mizivé. Během požáru 
byly však i šťastné okamžiky. Tak 
například se podařilo na poslední 
chvíli knihovníkům přemístit 
množství vzácných knih z původ-
ních rokokových prostor do ne-
dávno vybudovaného podzemního 
skladu. Kromě 50 000 tisíc knih 
a dalších historických dokumen-

tů zcela zničených ohněm, bylo 
118 000 svazků  poškozeno. Svoji 
daň si vybral i zásah hasičů, kdy 
byla jako hlavní hasivo použita 
voda. Německý hasičům se poda-
řilo postup požáru zastavit až po 
několika hodinách. Z hořící budov 
okamžitě vynesli 28 000 knih. 
Pomohli i občané Výmaru,,kteří 
vytvořili lidský řetěz,  i díky kte-
rému se podařilo ohni vyrvat další 
tisíce svazků. Bohužel, množství 
vzácných knih, doslova nenahra-
ditelných originálů, bylo spáleno. 
Ještě dvanáct hodin po požáru prý 
na město padaly vločky papíru 
ze spálených knih. Výjev hodný 
samotného Goethova Fausta…    
Škoda byla vyčíslena na 67 milionů 
EUR. Byl to největší požár knihov-
ny v německé poválečné historii. 

„Německo sobě“ 
Příčina vzniku požáru v Kni- 

hovně Anny Amálie ve Výmaru  
byla banální – jednalo se o zkrat 
v elektroinstalaci. 

Stejně, jako tomu bylo v případě 
zmiňovaného požáru brazilského 
národního muzea, bylo na špatný 
technický stav historické budovy 
(patřící i do seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO) 
opakovaně poukazováno. Tehdejší 
ředitel knihovny žádal renovaci 
objektu již v 90. letech 20. století. 
Bohužel, z jisté letargie vytrhl ve-
řejnost a kompetentní úřady až ni-
čivý požár, který okamžitě spustil 
vlnu solidarity a ochoty pomoci. Ve 
spolkovém rozpočtu se našel dosta-
tek finančních prostředků na drahé 
restaurátorské práce i na komplexní 
rekonstrukci poničeného historic-
kého objektu. Na zničeném objektu 
knihovny se objevila velká plachta 
s lakonickým nápisem: Hilfe! – Po-
moc!, která mobilizovala širokou 
veřejnost. Nadace Weismar Classic 
dokázala za krátkou dobu shro-
máždit více než 10 milionů EUR 
od téměř 20 000 individuálních 
dárců. Za pouhé tři roky od požáru 
byla Knihovna Anny Amálie opět 
otevřena. Restaurátorské práce na 
zachráněném knižním fondu však 
trvaly až do roku 2018. Vyčištěno 
a znovu konzervováno bylo 56 000 
knih poškozených sazemi a kou-
řem. U 37 000 knih byla obnovena 
jejich vazba. Na restaurování se 
podíleli odborníci z celé Evropy. 
Objevil se i malý zázrak. Před-
pokládalo se, že požár zničil také 
první vydání knihy, jejímž autorem 

byl astronom Mikuláš Koperník. 
Knižní svazek vydaný v roce 1543 
v Norimberku, se podařilo v roce 
2013 objevit v obyčejné lepenkové 
krabici „zapomenutý“ v jedné 
restaurátorské dílně, kam byla pře-
nesen ve zmatcích bezprostředně 
po požáru. Hodnota knihy byla 
vyčíslena na 1,4 milionu EUR.      

Epilog
Nebýt katastrofálního požáru 

,možná by si průměrný německý 
občan ani nevšiml, jaké obrovské 
kulturní hodnoty se skrývají ve 
fondech Knihovny Anny Amálie. 
Jedinou památkou na řádění ohně 
v roce 2004 je nyní část knihovny, 
kde byly pod skleněným krytem 
ponechány část spáleného zábra-

Moudrá a osvícená vévodkyně Anna 
Amálie.

Objekt knihovny patří mezi stavby chráněné organizací UNESCO.

Tisíce a tisíce vzácných svazků - kulturní paměť Německa. 

Skličující pohled do interiéru 
knihovny po požáru.

Požár knihovny v roce 2004. Náročné restaurování knih poškozených 
požárem.

Výmar je spojen s pobytem dvojice velkých německých literátů Goetha a Schillera.  

Knihovna vévodk yně Anny Amálie ve Výmaru

jako Fénix z popela…

dlí a parketová podlaha pošpiněná 
sazemi. Rekonstrukce budovy 
po požáru, na jehož počátku byla 
vadná elektroinstalace, stála 13 
milionů EUR. Knihovna byla 
znovu otevřena 24. října 2007 za 
přítomnosti  spolkového prezidenta  
Horsta Köhlera. Stalo se tak v roce 
200. výročí úmrtí vévodkyně 
Anny Amálie. Její knihovna jako 
bájný Fénix povstala z popela, snad 
ještě krásnější, než byla před tím. 
Německo doufá, že je i poučenější, 
co se týká revizí elektroinstalací 
a dalších náležitostí, které toho 
tolik pokazily v roce 2004.   

Připravil Mirek Brát
Zdroje foto weimar.de, 

unesco.org, wiki, flickr, 
youtube
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Deštivé počasí, které nedávno potrápilo Českou republiku, se nevy-
hnulo ani našim slovenským sousedům. Vážná byla situace například 
v Žilinském, Prešovském, Trnavském a Košickém kraji. Pomoc hasičů, 
dobrovolných i profesionálních, byla nejčastější v souvislosti s čerpáním 
vody ze zatopených sklepů i dalších prostor rodinných domů. Hodně 
zásahů si vyžádalo odklízení popadaných stromů z komunikací i sanace 
poškozených střech. Dramatická situace byla například v obci Belá 
v okrese Nové Zámky. Silná bouře, která se prohnala obcí, si vyžádala 
i vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity.    Přívalová vlna z okolních 
polí zasáhla sklepy i rodinné domy. Hasiči se snažili odklonit vodu mimo 
obydlenou lokalitu. Na místě byla také těžká technika včetně bagru. 
Nakonec výrazně pomohla klasická bariéra z pytlů naplněných pískem, 
kterou ruku v ruce vybudovali profesionální a dobrovolní hasiči.  Vlna 
bláta, vody a kamení zasáhla i obec Oravce v okrese Banská Bystrica. 
V okresním městě Zlaté Moravce (Nitranský kraj) zase přívalová vlna 
zaplavila část hrobů na tamním městském hřbitově (viz. snímek). Město 
Zlaté Moravce hodlá po této zkušenosti vybudovat na hřbitově záchytnou 
nádrž, která by v budoucnu opakování podobné situace zabránila. Celý 
projekt je nyní ve stádiu čekání na vydání stavebního povolení.  

foto: zlatemoravce.eu

V Košťálově na Semilsku lidé 
nepamatují stoletého občana. Tím 
patrně prvním je Josef Riegr, 
který se už na jaře letošního roku 
dožil rovné stovky. „Oslavu jsme 
ponechali na léto, tatínek říkal, až 
zmizí ten virus,“ sdělil jeden z jeho 
tří synů Václav na rodinné oslavě. 
Josef Riegr se v Košťálově narodil 
a celý život pracoval v zemědělství. 
Nejdříve jako soukromý zemědě-
lec, později v družstvu, v živočišné 
i rostlinné výrobě. Jak prozradili 
jeho početní příbuzní, jejich „dě-
doušek“ dosud dobře komunikuje 
a zajímá se o dění kolem sebe. Své 
syny vychovával k pracovitosti, 
skromnosti a lásce k lidem. Plných 
60 let je členem zdejšího Sboru 
dobrovolných hasičů. V minulosti 
se účastnil soutěží, pomáhal ve 
zbrojnici nebo při pracích pro obec. 
Projevil nemalou radost, když jej 
při oslavě navštívili zástupci sboru 
společně se starostou obecního 
úřadu Milanem Havlíkem a pře-
dali věcný dar. „Jsem rád, že jste 

Hasičské sportoviště v Liberci-
-Kar!inkách bylo dějištěm v pořa-
dí 12. ročníku pohárové soutěže 
v požárním útoku „ Karlinský 
H-faktor.“ Pořadatelem byl tra-
dičně SDH v Karlinách. Letos 
to byla první velká soutěž pro 
mladé hasiče na Liberecku a tomu 
odpovídala účast. „Star tovaly 
děti nejen z Liberecka, ale také 
okresů Semily a Jablonec nad 

Jednotka dobrovolných hasičů 
v Borohrádku v Královéhradeckém 
kraji často zasahuje u náročných 
událostí. „Hned zjara jsme měli 
zvýšený počet zásahů při odklízení 
spadlých stromů. V okolí Borohrád-
ku jsme vyjeli k 18 dopravním ne-
hodám, zejména na frekventovanou 
silnici Veliny-Čestice,“ uvedl velitel 
Petr Šrámek. V té souvislosti byli 
hasiči požádáni ZZS o výpomoc při 
záchraně osoby. V jenom případě se 
jim za pomoci AED – automatizova-
ného externího defibrilátoru oživit 
jednu osobu. Koncem loňského 

Hasič z Košťálova oslavil 100 let

Mladí hasiči pod Ještědem

Na hasiče z Borohrádku je spoleh

se dožil tak významného jubilea, 
velmi si vás jako občana vážíme 
a upřímně gratulujeme. Přejeme 
hodně zdraví,“ uvedl starosta. Josef 
Riegr neodmítl společný přípitek, 
poseděl mezi rodinnými přísluš-

Nisou. Na jaře byly zrušeny pro 
pandemii všechny akce, také 
proto dorazil rekordní počet de-
větačtyřiceti družstev, což nás 
nesmírně potěšilo,“ uvedl vedoucí 
mládeže z pořádajícího sboru Ivan 
Přenosil. V kategorii přípravky 
se na třetí místo probojoval tým 
z Karlinek, druhou příčku obsa-
dilo družstvo z Dalešic a zlato si 
odnesla přípravka z Machnína. 

roku se zastavila bilance výjezdů na 
čísle 58 . Náročným zásahem 30. 6. 
– 1. 7. 2020, který trval 25 hodin 
bylo vyhlášení druhého povodňo-
vého stupně v katastru města a ve 
Žďáru nad Orlicí. „Začali jsme se 
stavbou protipovodňové hráze na 
místech, kde voda přímo ohrožovala 
nemovitosti a majetek obyvatel. 
Odpoledne voda vystoupala na 
třetí stupeň, povolána byla jednotka 
HZS s evakuačním automobilem 
Tatra 815-7 a jednotky SDH Roveň 
a Solnice. Docházelo k průsakům 
vody protipovodňové hráze. Po 

Jubilant Josef Riegr

Ze soutěže H-faktor, autor: Karel Čermák

Hasiči Borohrádek u zásahu

níky a přáteli. Velikou radost mu 
udělal obří dort v podobě číslice 
100 a skutečnost, že s ním všichni 
hosté sladký dárek ochutnali.

Připravila Věra NutilováDne 22. 8. 2020 Sbor dobrovol-
ných hasičů Určice u Prostějova po-
řádá 1. ročník TFA URČICE neboli 
Železný Hasič za finanční podpory 
Olomouckého kraje. Příjezd závod-
níků je v 9.00 hodin a samotná akce 
odstartuje v 10.00 hodin. 

Celý den Vás bude společně 
se sborem provázet DJ Honza, 
který tento den zakončí večerní 
diskotékou. Těšit se můžete i na 
bohaté občerstvení, jako jsou ur-
čické makrely, grilovaný hermelín 
a mnoho dalšího. 

Více informací naleznete na 
Facebookové události TFA UR-
ČICE nebo na e-mailu tfasdhur-
cice@seznam.cz. A proto neváhej 
a zúčastni se také, ať už jsi hasič 
nebo ne.

Těšíme se na každého z Vás! 
SDH Určice

V kategorii mladších žáků opět 
zvítězil Machnín, stříbrní byli 
karlinští mladí hasiči a pro bron-
zové medaile si tentokrát přijeli 
mladší žáci z Frýdlantu.  Kategorii 
starších žáků v požárním útoku 
suverénně ovládl tým z Karlinek 
před Růžodolem1, ze t řet ího 
místa se radoval Bozkov. V ka-
tegorii dorostenek jednoznačně 
excelovaly dívky z Bozkova, svě-

celou dobu hasiči s několika čer-
padly nasazenými na dvou místech 
odčerpávali vodu, která prosákla 
za hráze. „Po celou dobu jsme se 
snažili ochránit majetek občanů, což 
se nám nakonec podařilo. Musím 
připomenout skvělou spolupráci 
s hasiči HZS Královéhradeckého 
kraje, která se projevila nejen při 
tomto zásahu.“ upřesnil velitel. 
„Například v loňském roce ve dvou 
víkendových odborných instruk-
tážích na HZS jsme získali nové 
znalosti a zkušenosti.  Součástí se 
stal výcvik v hasičském polygonu, 
nové poznatky nám dal výcvik při 
naplňování nádrže vodou u parní 
lokomotivy při oslavách Českých 
drah,“ dodal. Podle jeho vyjádření 
je technické vybavení jednotky na 
velice dobré úrovni. K dispozici 
mají dopravní automobil a cisternu 
CAS 20 Tatra Terrno a CAS 32 včet-
ně automobilového žebříku IFA. 
V realizaci je také projekt dalšího 
zásahového vozidla  velkoobjemová 
víceúčelová Tatra CAS 40 Tento 
projekt sty procenty podporuje 
významná dřevozpracující firma 
ve městě. Změnou nedávno prošly 
počty členů jednotky. „Získali jsme 
nové hasiče do výjezdu, průměrný 
počet hasičů u zásahu se zvýšil. 

řenkyně trenéra Karla Čermáka, 
který mládež nejednou dovedl 
na mistrovství republiky. Nemé-
ně skvělé dorostenky Karlinek 
obsadily stříbrnou a bronzovou 
příčku s týmem A a B. Naprosto 
neohroženě a bezchybně vyrazilo 
k vítězství družstvo dorostenců 
Frýdlant, zatímco jejich soupeři, 
kluci z Vesce a Karlinek měli 
neplatný pokus. Ve smíšených 
dorosteneckých družstvech se 
nejlépe představili favorité z Pěn-
čína, stříbrné medaile skončili na 
hrudích týmu Machnína a bronz 
ozdobil partu z Dlouhého Mostu. 
„Chtěl bych veřejně poděkovat 
za ceny v podobě sladkostí, které 
nám dodal jeden z hypermarketů 
v Liberci. Další ceny včetně me-
dailí věnoval náš sbor,“ připomněl 
Ivan Přenosil, a dodal: „Jsem rád, 
že soutěž byla naprosto bezproblé-
mová a bez poranění, měli jsme 
kvalitní rozhodčí, technickou 
četu, pomohli rodiče ve stánku 
s občerstvením, zkrátka byla to 
dokonalá souhra. Náš pořádající 
sbor udělal maximum pro to, 
aby letošní H – faktor proběhl ke 
spokojenosti všech zúčastněných, 
zejména dětí.“        Věra Nutilová

Zajištění akceschopnosti jednotky 
na základě plánování služeb má 
pozitivní efekt,“ připomněl Petr 
Šrámek. Díky moderní technologii 
pro svolávání hasičů při vyhlášení 
poplachu systémem FIREPORT, 
kterou hasiči využívají od roku 
2018 v kombinaci s přímou SMS 
z KOPIS HZS Královéhradeckého 
kraje posunuli výjezdové časy pod 
4 minuty. V těchto dnech probíhá 
rekonstrukce hasičské zbrojnice. 
Na základě vypracovaného projektu 
a žádosti hasiči získali jak finanční 
tak věcnou podporu a započali opět 
svépomocí se stavebními pracemi. 
Po celkovém dokončení tohoto 
projektu na jaře roku 2020 Jednot-
ka  hasičů  získá dvě nová garážová 
stání pro bezpečné a efektivní ulo-
žení zásahové techniky a možnost 
tuto techniku opravovat a udržovat 
v tom nejlepším provozuschopném 
stavu. Celá budova dostane také 
nový kabát. Všechny tyto práce si 
část členů jednotky hasičů provádí 
sama svépomocí ve svém volném 
čase. Na základě projektu získali 
hasiči podporu několika sponzorů 
na materiál. Město Borohrádek po-
sílilo provozní rozpočet o 100.000 
Kč rekonstrukci dvou garáží.

Věra Nutilová

V červenci se na stanici v Mladé 
Boleslavi uskutečnilo předání tří 
velkoobjemových cisternových 
automobilových stříkaček na pod-
vozku Tatra T815-7.  Zástupci HZS 
Středočeského kraje převzali od 
firmy THT Polička, s. r. o., tři nové 
CAS 30 na podvozku Tatra T815-7, 
které nahradí CAS 32 na podvozku 
T815 PR2. Po slavnostním předání 
následovalo zaškolení obsluhy na 
novou techniku.  

Nové cisternové automobilové 
stříkačky jsou vybavené čerpadlem 

Hasiči lezeckého družstva Ha-
sičského záchranného sboru Zlín-
ského kraje absolvovali ze 24 hodi-
nový výcvik v terénu.  Neobvyklou 
záchranu osob měli hasiči možnost 
vyzkoušet v Otrokovicích, kde jim 
společnost Jeřábový a výtahový 
servis, s.r.o. umožnila výcvik na 
jejich jeřábu. 

HZS Zlínského kraje

Tipem na návštěvu zajímavé vý-
stavy může být expozice ochrany 
obyvatelstva v pražském Muzeu 
Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 
2) Mapuje více než devadesátiletý 
vývoj ochrany obyvatelstva, v mi-
nulosti nazývané civilní obranou 
a posléze civilní ochranou. K vi-
dění je i rekonstrukce úkrytu ve 
sklepní části domu a rozsáhlá 
kolekce plynových a ochranných 
masek pro obyvatelstvo. V minu-
losti byla civilní ochrana zaměřena 
na ochranu občanů před následky 

První ročník 
TFA Určice 

aneb 
Železný hasič

THT PKA 3 000–250 o jmenovi-
tém průtoku 3 000 l/min. Nádrž 
na vodu má objem 9 000 litrů, na 
pěnidlo 540 litrů. CAS je na účelo-
vé nástavbě opatřena odnímatelnou 
lafetovou proudnicí a nárazníkovou 
lafetou ovládanou pomocí joystic-
ku z kabiny vozidla. O inteligent-
ní řízení provozu nástavby se stará 
datová sběrnice CAN bus, díky 
které může být vozidlo při zásahu 
plně automatizováno. 

HZS Středočeského kraje

Nové tatry

24hodinové cvičení ve výškách

Ochrana obyvatelstva, expozice 
v Muzeu Policie ČR

válečného konf liktu. Namísto 
někdejšího prioritního zaměření 
na stálé úkryty a ochranné mas-
ky současná opatření v oblasti 
ochrany obyvatelstva kladou 
důraz na ochranu dýchacích cest 
pomocí běžně dostupných pro-
středků (např. navlhčené textilie), 
využití ochranných vlastností 
staveb a také na zvyšování infor-
movanosti obyvatelstva, výchovu 
a vzdělávání občanů, kteří by 
měli vědět, co hrozí a jak se proti 
hrozbám chránit. 
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Stránky SDH Tvrdonice
www.sdhtvrdonice.cz 

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte vás zavedeme do 
obce Tvrdonice (Jihomoravský kraj) ležící na hraně vysoké říční terasy  
nad současnou nivou řek Kyjovky a Moravy. První písemná zmínka 
pochází z roku 1264. Dnes jsou Tvrdonice dynamicky se rozvíjející obcí 
s asi 2100 obyvatel. Dobrovolný hasičský sbor zde byl založen v červnu 
1897, jeho zakladatelem byl František Veselý, místní učitel. Sbor čítal 
35 činných členů, měl čtyřkolovou jednoproudovou normální stříkačku 
a berlovku v ceně 1 000 zlatých. Hasičské skladiště bylo vystavěno 
v roce 1898, přestavba byla provedena v roce 1929. Na jaře roku 1908 
bylo zřízeno hasičské leziště, dubové trámy věnoval sám kníže Jan II. 
z Lichtenštejna. V roce 1931 byla zakoupena motorová stříkačka od 
firmy Stratílek.  A současnost? Tu ukazuje webová prezentace umístěná 
na doméně prvního řádu. Uvážíme-li, že se jedná o stránky SDH obce 
a nikoli většího města, musíme tvrdonický hasičský web jen pochválit. 
Nechybí zde aktuální informace slovem a obrazem. Velmi detailní 
popis se například nachází v odkazu JSDH, kde je podrobně popsána 
používaná hasičská technika a výstroj (včetně ochranného obleku proti 
bodavému hmyzu, osvětlovací techniky a dalších „maličkostí“). Hasiči 
z Tvrdonic nezapomínají ani na sponzory a podporovatele. Jsou uvedeni 
v samostatném sloupci na úvodní straně webu. Ve výčtu je uvedena 
i hospůdka U Nešporů. Je tím explicitně řečeno, kde asi hasiči oslavují 
úspěšné zásahy… Návštěvníka webu zaujme i odkaz Diskuze, kde 
lze vysledovat, čím konkrétním se vyznačoval hasičský život v obci 
v určitém období (nám utkvěla v paměti zpráva, že byla objednána 
výroba modrých triček s nápisem SDH Tvrdonice). Diskuze je vhodně 
technicky chráněna proti zapojení diskutujících internetových „robotů“.  
Na webu jsou umístěny i přímé odkazy – linky na další subjekty včetně 
SH ČMS. Cenné údaje poskytnou na webu editované fotogalerie z akcí. 
Pěkné stránky, dáváme palec nahoru! 

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 
2011? 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 2011,  kdy byla slavnostně 
otevřena další část expozice požární ochrany Hasičského záchranného 
sboru České republiky ve Zbirohu. Zpráva z července 2011 hovoří o tom, 
že od zahájení provozu (červenec 2010) se výstavní plocha zdvojnásobila, 
stejně jako počet vystavovaných exponátů. Nejstarším vystavovaným 
exponátem je zápřahová ruční hasící stříkačka z roku 1746, zapůjčená 
Sborem dobrovolných hasičů obce Vejprty. Za zmínku mimo jiné stojí 
i parní stříkačka Czermack z roku 1903 zapůjčená HZS Ústeckého kraje 
nebo CAS 25 Henschel z roku 1942, zapůjčený SDH Tábor. V nově ote-
vřené části na návštěvníky čeká technika zahrnující období 2. poloviny 
20. století jako jsou hasičské automobily značek Praga, Tatra, Škoda, ZIL, 
DENIS a další. K vidění je vrtulník MI-2 a letoun Z 37 Čmelák. Expozici 
obohatil i požární tank SPOT (viz foto).

Zdroj textu a foto: HZS ČR

V Museu Kampa v Praze hořela 
v červenci technická místnost, 
zplodiny hoření pronikly do části 
výstavy obrazů. Na místo byli 
vysláni postupně hasiči z cent-
rální, chodovské a smíchovské 
stanice, chemická služba z Petřin 
a jednotka Hasičského útvaru 
ochrany Pražského hradu. Na místě 
bylo zjištěno, že se jedná o požár 
elektrických rozvodů v technické 
místnosti o rozměru cca 8 × 3 m. 
Hašení probíhalo pomocí CO2 v dý-
chací technice, zároveň byl objekt 
odpojen od energií ve spolupráci 
s elektrárenskou a plynárenskou 
pohotovostí. Jedna osoba z objektu 
byla předána do péče ZZS HMP. 
Plameny se podařilo dostat pod 
kontrolu rychle, krátce před 15. 
hod, avšak zplodiny hoření pronik-
ly i do vedlejšího objektu, kde se 
nacházejí výstavní prostory Musea 
a tedy i hodnotná sbírka obrazů. Ze 
zasažené místnosti bylo vyneseno 

Úvodní strana webu

Muzeum Kampa v ohrožení
několik tlakových lahví. Zásah byl 
rozdělen na 3 bojové úseky, které 
se zaměřily na hašení v technické 
místnosti, vstup do vzduchotech-
niky přes střechu a ochranu a od-
větrání objektu s obrazy pomocí 
přetlakové ventilace. V průběhu 
zásahu se zvažovala možnost 
přemístit obrazy do bezpečí, na-
konec to nebylo potřeba, prostor se 
podařilo poměrně dobře odvětrat. 
Po dobu zásahu na místě prováděl 
šetření vyšetřovatel příčin požárů, 
který škodu určí ve spolupráci se 
zaměstnanci Musea, kurátorkou 
výstavy a majiteli sbírek. Příči-
na požáru je prozatím v šetření. 
Dodejme, že  Museum Kampa je 
galerie moderního středoevrop-
ského umění spravovaná Nadací 
Jana a Medy Mládkové. Muzeum 
sídlí v budově někdejších Sovo-
vých mlýnů na vltavském břehu 
ostrova Kampa na pražské Malé 
Straně. V muzeu jsou vystavena 

díla ze sbírky moderního středo-
evropského umění Jana a Medy 
Mládkových, kromě kolekcí prů-
kopníka abstraktního umění Fran-
tiška Kupky a českého kubistického 

sochaře Otty Gutfreunda i díla 
významných středoevropských 
umělců z Česka, Slovenska, Polska, 
Maďarska a bývalé Jugoslávie.

 dle zdroje: HZS hl.m. Prahy

Při nedávné tragické železniční 
nehodě na trati mezi Perninkem 
a Nejdkem (píšeme o ní také na 
straně 2 v událostech) použili 
záchranáři společný informační 
systém. Díky unikátnímu elek-
tronickému nástroji mohou složky 
IZS navzájem sdílet informace 
o účastnících nehody, informační 
linka pomáhá i příbuzným.  Během 
mimořádných událostí s velkým 
počtem účastníků je pro všechny 

zasahující složky důležitým fak-
torem relevantní informace o sku-
tečném počtu a stavu zraněných či 
jinak zasažených osob. HZS Karlo-
varského kraje tak před třemi lety 
inicioval společný záměr základ-
ních složek IZS, zdravotnických 
zařízení a kraje na vytvoření jedi-
nečného elektronického systému, 
který informačně propojuje právě 
všechny zasahující složky. Tento 
systém nazvaný MicroRescue 

Společný informační systém 
pomohl při železniční nehodě 

zatím využívá pouze Karlovarský 
kraj. Použitý v upravené formě byl 
při řešení epidemiologické situace 
v souvislosti s onemocněním CO-
VID-19, ve své původní formě, ve 
který byl vyvinutý, byl tento sys-
tém použitý při železniční nehodě 
v Perninku vůbec poprvé. Systém 
funguje tak, že pro dané neštěstí 
je vytvořena samostatná událost, 
do které jsou podle předem zave-
dených kritérií zapisování všichni 
účastníci. Zapisovat do události 
mohou záchranáři, hasiči, policisté 
a také pracovníci zdravotnických 
zařízení, do kterých jsou zraněné 
osoby rozváženy, při této konkrétní 
události to byla krajská nemocnice 
v Karlových Varech a nemocnice 
v Sokolově. Všechny složky mohou 
zároveň do přehledu evidovaných 
osob nahlížet a mají tak aktuální 
přehled o počtech, závažnosti či 
o transportech. V návaznosti na 
systém je aktivována informační 
linka, kterou obsluhují hasiči. 
Volat na tuto linku mohou pří-
buzní účastníků nehody, kteří se 
mohou zeptat na konkrétní osobu. 
Operátor linky nikdy nesděluje nic 
ke zdravotnímu stavu osob, pouze 

může potvrdit, že osoba stejného 
jména je či není zapsána v seznamu 
a do jakého zdravotnického zaříze-
ní byla transportována. Pokud není 
osoba stejného jména v seznamu 
uvedena, mohou se volající na linku 
obrátit znovu později. Informace 
v systému jsou doplňovány podle 
toho, jak pokračuje zásah a jak 
jsou zranění tříděni, rozváženi do 
nemocnic a také podle toho, kdy 
jsou ztotožněny ze strany policie. 
Informační linka byla aktivována 
dvě a půl hodiny od nahlášení 
nehody v Perninku, aktivace byla 
zveřejněna na webových stránkách 
či sociálních sítích záchranných 
složek či kraje, hned první minutu 
od zveřejnění začaly na linku při-
cházet hovory. Celkem operátoři 
vyřídili 39 volajících. Kromě pří-
buzných účastníků nehody se na in-
fomační linku obraceli i pracovníci 
ambasád s dotazy, zda mezi zraně-
nými nejsou lidé cizích národností. 
Na své občany se ptali pracovníci 
například z velvyslanectví USA, 
Rumunska, Bulharska, Austrálie, 
Kanady či Ruska.

Martin Kasal, 
HZS Karlovarského kraje 

Máme již za sebou část prázd-
nin a pro zemědělce je to nej-
důležitější období. Na sklizeň 
obilovin se musí využít každé 
chvilky a technika nesmí zahá-
let. Přes všechno úsilí, aby bylo 
včas obilí sklizeno, je nutné se 
technice věnovat a provádět na 
ni pravidelné kontroly a údržbu. 
I přesto se někdy stává, že závada 
zapříčiní vznik požáru. Poté si 
zemědělci jistě uvědomí, že vy-
bavení techniky hasicími přístroji 
není žádný nadstandard, ale nutná 

Slavnostní předávání stuh hejt-
mana na prapory Sborů dobrovol-
ných hasičů za boj s COVID-19 se 
uskutečnilo v obci Telecí na Svi-
tavsku v sobotu 11. července. Šlo 
o poděkování za přímou pomoc při 
distribuci ochranných pomůcek 
a dezinfekce během nouzového 
stavu. Př ítomným poděkoval 
hejtman Pardubického kraje, pan 
Martin Netolický, a krajský ředitel 
HZS Pardubického kraje plk. Aleš 
Černohorský. Celkem se zapojilo 
96 sborů a přes pět set členů SDH. 
Poděkováním za jejich pomoc bylo 
kromě předání stuhy na slavnostní 
prapory, také společenský večer. 
Zvláštní poděkování patřilo i dá-
mám, na kterých distribuce zásob 
stála administrativně v centrálním 
skladu v Chrudimi a v meziskla-
dech v Litomyšli a Ústí nad Orlicí.

Požáry v zemědělství po dobu sklizně
a dobrá věc. Vždyť instalovaný 
a provozuschopný hasicí přístroj 
a proškolená osádka kombajnu 
může zachránit nejen mnohamili-
onový stroj, ale i několik hektarů 
pole. „Většinu požárů lze uhasit 
již v počátku. Na seno, slámu 
a obiloviny použít vodní hasicí 
přístroj a na oleje, naftu i motory 
je pak vhodný práškový přístroj. 
Je také dobré se naučit s nimi 
zacházet,“ říká kpt. Bc. Václav 
Dostál, vyšetřovatel příčin požáru 
HZS Pardubického kraje. V době 

mobilních telefonů jistě nebude 
problém případný požár nepro-
dleně ohlásit na tísňovou linku 
„150“ nebo „112“. Při ohlášení 
požáru je vhodné i dobře popsat 
místo a možné příjezdové cesty 
pro jednotky požární ochrany. 
V červenci letošního roku jsme 
v rámci Pardubického kraje zazna-
menali již dva požáry zemědělské 
techniky sloužící ke sklizni obilí. 

Hned 1. července shořel lis na 
kulaté balíky v Knířově, okres 
Ústí nad Orlicí. Škoda byla před-
běžně vyčíslena na 50 tisíc ko-
run. Příčina technická závada. 
K dalšímu požáru došlo 14. čer-
vence v Běstovicích. Kde kvůli 
zadřenému ložisku u kombajnu 
shořelo strniště o rozloze 60 × 50 
m. Samotný kombajn se podařilo 
včas uchránit. 

Aby zůstaly celé prázdniny bez 
požáru, hasiči žádají zemědělce 
o zvýšenou pozornost při prová-
dění všech prací souvisejících se 
sklizní.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

Poděkování 
dobrovolným hasičům
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VE ZKRATCE

Na podporu Nadace policistů a hasičů
Jste-li sportovně založení, zúčastněte se 2. ročníku běžeckého, překáž-

kového závodu JENTAK-RACE 2020 s ukázkami činnosti policie a ha-
sičů. Finanční výtěžek ze sportovní akce bude poukázán na účet Nadace 
policistů a hasičů. Start a registrace závodu je 5. září 2020 v prostorách 
zámeckého parku v Dolních Beřkovicích od 8 hodin. Délka tratě pro 
dospělé je 4,5 kilometru (dětská trať měří 500 metrů). Součástí akce je 
i dětský den a večerní zábava. Všechny informace o registraci a závodu 
najdete na webu www.jentak-race.cz

Foto z loňského ročníku závodu – web JTR

Letecká dopravní nehoda 
V červenci zasahovaly dvě hasičské jednot-

ky ze Žatce a Loun ve spolupráci se Zdravotní 
záchrannou službou a Policií České republi-
ky při záchraně dvou paraglidistů, kteří po 
vzájemné kolizi uvízli v korunách stromů. 
Na úpatí hory Raná u obce Raná byli para-
glidisté vyproštěni a sneseni z korun stromů 
z výšky 12 resp. 15 metrů lezeckou skupinou 
a předáni k ošetření ZZS. Jeden zraněný 
paraglidista byl ZZS převezen k ošetření do 
nemocnice.                                   

HZS Ústeckého kraje
ilustrační foto: via wiki (volné dílo)

Pro děti, rodiče 
i veřejnost

„Slavnost“, která probíhala za 
krásného slunečného počasí a zú-
častnili se jí nejen děti se svými 
rodiči, ale také desítky dalších 
občanů obce i okolí, zahájil starosta 
sboru.  Ve svém vystoupení přivítal 
všechny přítomné a seznámil je 
s tím, co vše je pro návštěvníky při-
praveno; samozřejmě, že nechyběly 
výborné domácí koláče pro mlsné 
jazýčky, ani sladké odměny pro 

O tom, že hasiči mají s němou 
tváří starosti i radosti, vás chceme 
přesvědčit několika málo přípa-
dy z nedávného prázdninového 
období. 

První případ nás zavede do 
Jankovic (Zlínský kraj), kde za-
chraňovali hasiči koně z výkopu. 
Na místo byly okamžitě vyslány 
jednotky profesionálních hasičů 
ze stanic Holešov a Kroměříž, 
vyprošťovací automobil ze stanice 
Otrokovice a lezecké družstvo 
z centrální stanice Zlín. Kůň zapa-
dl do přibližně 170 cm hlubokého 
výkopu a nemohl se dostat ven. 
Kvůli komplikovanému terénu 
nebylo možné použít vyproš-
ťovací automobil a k události 

Opožděná oslava Dne dětí

děti. Současně uvedl mažoretky 
z Dolního Benešova, které svým 
úspěšným vystoupením odpolední 
část zahájily. 

Ukázky techniky   
Velkým lákadlem nejen pro děti 

byla přítomná hasičská technika 
i ukázky činnosti hasičů. Jednotka 
místních hasičů předvedla hašení 
hořícího vozidla, hasiči z Hrabyně 
pak činnost při dopravní nehodě 
– vyprošťování z havarovaného 

vozidla. Hasiči jednotky PO HZS 
SŽDC předvedli své kontejne-
rové vozidlo Mercedes ATEGO 
a vyprošťovací vozidlo SCANIA. 
K vidění byly i různé typy CASek 
nebo DA (VW, Ford). Děti se mohly 
vydovádět také při různých atrak-
cích, z nichž zřejmě nejzajímavější 
byla mobilní lezecká stěna. 

Nový přívěs
 i krásný dort  

 Vyvrcholením, na které netrpě-
livě čekali členové místní jednotky, 
bylo slavnostní předání hasičského 
přívěsu pro univerzální použití. 
Vybavení přívěsu (jehož hodnota 
dosahuje téměř půl miliónu korun) 
si sami hasiči navrhli a o vybavení 
se podělili s Obcí Háj ve Slezsku. 
Veliteli JSDHO jej předal starosta 
obce, který také všechny pozval na 
srpnovou soutěž „O pohár starosty 
Obce“. Současně připomenul 130. 

výročí trvání místního hasičského 
sboru předáním krásného (a jistě 
i chutného) dortu. Odpolední část 
ještě ani neskončila a již se ke slovu 
hlásila skupina Duo Mistrál, která 
v rámci večerního programu hrála 
k poslechu i tanci až do pozdních 
sobotních hodin.   

                
Sbírka pro 
Liptovský Sliač  

Jakýmsi „kazem na kráse“ byla 
však neúčast hasičů družební obce 
Liptovské Sliače, kteří se museli 
věnovat odstraňování následků 
přívalových dešťů, které poničily 
značnou část obce. Proto také 
byla uspořádána sbírka (v podobě 
dobrovolného vstupného), jejíž 
výtěžek bude předán Sliačanským 
hasičům pro částečnou úhradu škod 
po přírodní katastrofě.                 

(Du)

Všichni víme, že Mezinárodní den dětí je 1. června a hasiči 
jeho oslavu zpravidla spojují s kácením máje. Bohužel, letoš-
ní rok, plný různých opatření v souvislosti s koronavirovou 
pandemií, tuto tradici poněkud narušil. Členové SDH Smol-
kov (okres Opava) však nechtěli děti o oslavu jejich svátku 
připravit a proto Den dětí spojili s první částí oslavy 130 let 
trvání sboru, která proběhla v sobotu 4. července ve spor-
tovním areálu SDH. 

?

?

Záchrana koně v obci Jankovice. Zkáza včelína na Uherskohradišťsku. Kotě, co nespalo v botě... Záchrana psa Artura. Ford prohrál s hlodavcem.

?

?

Němé tváře v rukou hasičů
byl  povolán technický kontejner 
s dalším nezbytným materiálem. 
Jakmile se podařilo koně uklidnit 
a následně uspat, provedli hasiči 
zakrytí výkopu a pomocí desky 
k pažení vytvořili pro koně im-
provizovanou vanu. Na té pak 
za využití navijáku koně vytáhli 
z výkopu a dopravili do bezpečné-
ho prostoru. Následně byl odvezen 
majitelkou zpět do stájí. 

Smutný konec měl zásah hasičů 
na Uherskohradišťsku, kde požár 
zasáhl celý zahradní domek, ve 
kterém se bohužel nacházelo 
celkem 9 včelstev. Po likvidaci 
požáru hasiči postupně objekt ro-
zebrali a dohasili skrytá ohniska. 

Veskrze pozitivní zprávu jsme 

však našli ve zprávě por. Bc.Ven-
duly Horákové, tiskové mluvčí 
HZS Pardubického kraje. Dejme 
jí slovo:„Malé kotě, spalo v botě… 
ne, ne, kdepak. Malé zvědavé kotě 
vlezlo v pátek 17. července za sou-
mraku v jedné uličce v Přelouči 
do trosek rozbouraného domu. 
Vybralo si opravdu velmi malou 
puklinu asi 4 cm širokou. Chlapec 
se svým otcem šli náhodou kolem 
a viděli, jak koťátko do škvíry 
zalezlo a už nemohlo ven, a ještě 
nerozumné zvíře zalezlo hlouběji. 
Na místo muž přivolal hasiče. Je-
den z nich, s majzlíkem a kladivem 
v ruce, musel rozbít zděnou stěnu, 
a že to podle jeho slov, byly oprav-
du poctivé cihly. A tak není divu, 

že záchrana roztomilého koťátka 
trvala dobrých třicet minut. Ale 
té radosti, kterou měl kluk, když 
záchranná akce měla opravdu 
dobrý konec. 

Ještě se podívejme do Morav-
skoslezského kraje, kde proběhla 
komplikovaná záchrana pejska 
Artura z havířovské kanalizace.  
Dvě jednotky profesionálních 
hasičů se pustily do jeho úspěšné 
záchrany. Co bylo na počátku?  
Menší pejsek neidentifikovatelné 
rasy nejprve vnikl ve čtvrtek ráno 
zvenku do vodorovné betonové 
roury a prolezl jí několik metrů, 
ale už nedokázal vycouvat ven 
a jen nešťastně vysílením kňučel. 
Artura se podařilo zachránit. Na 

čtyřnohém tvoru nebyla po vy-
tažení na zemský povrch patrná 
žádná zranění, pouze viditelné 
vyčerpání. Majitel Artura hledal 
ztraceného psího přítele už od 
čtvrtečního rána, kdy se zaběhl. 
Když viděl zasahující hasiče, došlo 
mu, koho zachraňují, a netrpělivě 
s nimi čekal na jeho vysvobození.  

Abychom však nebyli tak zcela 
naladěni pozitivní emocí, kdy člo-
věk pomáhá „němé tváři“, uveďme 
i jeden případ, v jehož kontextu 
jsou lidé a zvířata v permanentním 
válečném stavu. Jedná se o požáry 
aut z důvodů kabeláže poškozené 
hlodavci. Jeden takový případ se 
nedávno stal v Hradci Králové.  
Požár staršího osobního vozu 

tovární značky Ford měli hasiči 
rychle pod kontrolou, do dvaceti 
minut od nahlášení události pak 
bylo auto celkově uhašené. Na 
místo se dostavil vyšetřovatel 
hasičů, který zjistil překvapivou 
příčinu. Požár vznikl od poško-
zené kabeláže, kterou překousal 
hlodavec. Vozidlo bylo požárem 
kompletně zničeno, škoda byla 
vyčíslena na téměř 30 tisíc korun. 
Člověk by si jen povzdechl: zví-
řata, pro radost, užitek i pro zlost!

Hasičské noviny s využitím 
zdrojů krajských ředitelství 

HZS Královéhradeckého,  
Zlínského, Pardubického  

a Moravskoslezského kraje
 

648 požárů během první poloviny července
Celkem došlo od 1.–15. 7. k 648 požárům, což je průměrně 43 denně 

(dlouhodobý denní průměr je 49 požárů denně). V přírodním prostředí 
jich bylo 127 a v lesích hořelo 56 krát. Na takto příznivá čísla má největ-
ší vliv počasí. Pokud často a vydatně prší, je půda mokrá a k požárům 
v přírodním prostředí nedochází tak často. Celkově si červencové požáry 
vyžádaly 5 životů a 57 lidí se při nich zranilo. Předběžné škody se vy-
šplhaly na necelých 112 milionů korun.
ze zprávy pplk. Mgr. Nicole Studené, tiskové mluvčí MV-generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Kostelecko-Kšelský trojboj
Naše pozvánka míří  na Kostelecko-Kšelský trojboj, které pořádá SDH 
Kšely ve spolupráci s SDH Kostelec nad Č. Lesy. Disciplíny pro družstva 
kat. starší a mladší žáci: požární útok, štafeta 4× 60 m, štafeta požárních 
dvojic. Disciplíny pro družstva kat. muži, ženy, dorostence, dorostenky 
a smíšený dorost:  požární útok, štafeta 4× 100 m a běh na 100 m s pře-
kážkami. Soutěž bude zahájena 8. 8. 2020 v Kostelci nad Černými lesy 
v areálu Amerika disciplínou PÚ (umělý trávník) a 10 nejlépe umístěných 
družstev z každé kategorie má možnost zúčastnit se 15. 8. a 16. 8. 2020 
soutěže v Českém Brodě na stadionu Kutilka (tartan), kde se uskuteční 
štafety dvojic, 4× 60 m, 4× 100 m a 100 m překážek.
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Hasičská přilba patří do výbavy hasiče již staletí. 
Pravda, výrazně se měnil  použitý materiál. V mi-
nulosti byly hodně oblíbené např. mosazné přilby. 
Mosaz byly dobře tvarovatelná a skvěle vypadala. 
Nevýhodou však bylo, že rovněž dobře vedla elekt-
rický proud i teplo. Ke slovu se tak dostala i kůže či 
kombinace kůže, plechu a mosazi. Nebo se místo 
mosazi používalo i tzv. čínské stříbro (slitina mědi, 
zinku a niklu). Všechny tradiční materiály to ovšem 
později prohrály s lehkými polymery a dalšími 
plastickými hmotami. Jako jedna z prvních českých 
firem se začala v 19. století zabývat výrobou hasič-
ských přileb firma… Zkuste vyluštit naši křížovku 
a dozvíte se jméno této firmy i region, kde vznikla.

ZAUJALO NÁS...

1.  Vodní ulice slouží:
a) k dopravě vody v zástavbě
b) pro ochranu před sálavým tep-

lem
c) pro náhradu frontálního útoku

2.  Vodní deštník vytvořený vhod-
nou proudnicí C má šířku:

Vodní ulice slouží pro ochranu osob před účinky sálavého tepla v pří-
padě rozsáhlých požárů a podobně.

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

Otestujte si své hasičské znalosti

a) přibližně 5 metrů
b) přibližně 10 metrů
c) přibližně 15 metrů

3.  Mezi vodními deštníky převá-
dí hasiči skupinky:

a) 4–6 osob       b) 8–10 osob
c) 10–12 osob

4.  Proudnici v základním posta-
vení nesou:

a) čísla 2 a 3
b) čísla 1 a 2
c) číslo 3 a strojník

5.  Pro jednotlivé proudy je vhod-
né využít:

a) hadice C
b) hadice D
c) hadice B

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4b, 5b

Společná činnost při vytváření vodní ulice

Testování barevného provedení hasičské 
techniky

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje převzal dvě nové cis-
ternové automobilové stříkačky „CAS“, které jsou financovány z pro-
středků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Jedna z CAS 
se odlišuje od stanovených standardů svým barevným provedením. 
Barevné označení techniky jednotek požární ochrany je na základě § 24 
odst. 2 zákona o požární ochraně je upraveno vyhláškou č. 35/2007 Sb. 
Na základě zpracovávání novely vyhlášky, rozhodlo MV-GŘ HZS ČR 
o testování navrhovaného barevného provedení právě na jedné z CAS 
dodaných HZS Libereckého kraje. Cílem testování je vyhodnocení návrhu 
barevného provedení cisternové automobilové stříkačky včetně rozsahu 
a provedení reflexních a dalších zvýrazňujících prvků. MV-GŘ HZS 
ČR se prostřednictvím sekce IZS bude podílet na vyhodnocení návrhu 
a posouzení všech závěrů tak, aby bylo možné konečný návrh zapracovat 
do připravované novely vyhlášky.

Zdroj: HZS Libereckého kraje

Hasičská přilba

V červenci proběhl na řece 
Moravě poblíž plavební komory 
v Uherském Ostrohu výcvik pří-
slušníků HZS Zlínského kraje, 
při kterém hasiči trénovali práci 
na vodě a záchranu tonoucích 
osob.  Výcviku se pod vedením 
zkušených instruktorů zúčastnilo 
23 profesionálních hasičů ze všech 
územních odborů HZS Zlínského 
kraje. V úvodu proběhlo zopaková-
ní všech bezpečnostních pravidel 
a zásad používání prostředků pro 
práci na vodě. Následně byli cvičící 

rozděleni do tří skupin a přesunuli 
se na jednotlivá stanoviště, kde se 
střídali v plnění zadaných úkolů. 
První stanoviště bylo zaměřeno 
na záchranu osob z divoké vody. 
Zde se hasiči zdokonalovali v zá-
chraně osob z břehu pomocí háze-
cích pytlíků a dalších prostředků 
z výbavy profesionálních hasičů. 
Následně byla prováděna přímá 
záchrana z prostoru jezu, což bylo 
díky zvýšenému průtoku vody 
v řece velmi náročné. Hasiči si 
také osobně přímo vyzkoušeli, 

Cvičení záchrany na vodě 
jaké to je, když jsou uvězněni ve 
vodním válci pod jezem a že bez 
řádného záchranářského vybave-
ní je téměř nemožné se z tohoto 
prostoru dostat svépomocí. Na 
druhém stanovišti záchranáři tré-
novali práci s nafukovacími čluny 
na klidné a následně i na divoké 
vodě. Nacvičovali zde mimo jiné 
vytažení tonoucího člověka do pla-
vidla a zaměřili se rovněž na řešení 
krizových situací, jako například 
převrácení člunu s osádkou. Po-
slední stanoviště bylo věnováno 

klasické záchraně osob z vodní 
hladiny, kdy cvičící zkoušeli různé 
způsoby přiblížení se k tonoucímu 
a jeho následný transport na břeh. 
Zde si na vlastní kůži vyzkoušeli 
také skok do neznámé vody, seskok 
do vody z výšky mostní konstruk-
ce, různé plavecké styly prováděné 
v ochranných prostředcích pro 
práci na vodě, nebo také to, jak i za 
použití prvků sebeobrany bezpečně 
postupovat při záchraně člověka, 
který agresivně bojuje o život. 
Výcvik byl při různých modelo-
vých situacích doplněn o testování 
nových záchranářských prostředků 
pro práci na vodě. Jednalo se o nové 
typy suchých obleků pro práci na 
vodě a také o záchranářský Pad-
dleboard, který byl samotnými 
cvičícími hodnocen velmi kladně. 
Voda je opravdový živel, který při 
nedodržení základních pravidel 
dokáže být velmi nebezpečný, což 
dokazují i tragické události, které 
se v posledních měsících staly i na 
území Zlínského kraje. Hasiči 
tak musí být neustále připraveni 
pomoci osobám v nouzi i u těchto 
mimořádných událostí a proto bu-
dou obdobné výcviky prováděny 
i v budoucnu.

kpt. Ing. Tomáš Bártek, 
specialista v oblasti IZS a řízení 
jednotek požární ochrany HZS 

Zlínského kraje

CAS jsou dodány na podvozku Scania P 440 B4X4 s výkonem motoru 324 kW, který 
je spřažen s automatizovanou převodovkou Opticruise bez spojkového pedálu. CAS je 
taktéž vybavena retardérem. CAS jsou jako první tohoto typu u HZS osazena stálým 
pohonem 4 x 4. Toto řešení zvyšuje bezpečnost posádky, jelikož stálý pohon obou 
náprav zajišťuje lepší ovladatelnost CAS, a to nejen na kluzkém povrchu.

na monitoru vašeho  
počcítacče i displeji  

telefonu
www.facebook.com/www.facebook.com/

hasicskenovinyhasicskenoviny

www.hasicskenoviny.czwww.hasicskenoviny.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

Cenu za záchranu života obdr-
želi například studenti 2. ročníku 
střední školy Martin Bartoš a Ma-
těj Hulík. Když sjížděli řeku na ká-
noích viděli, jak 3letý chlapec sjel 
s odrážedlem do řeky. Matka, kte-
rá měla v kočárku další tříměsíč-
ní dítě, ihned skočila do vody, aby 
zachránila syna. Ve vyhrocené si-
tuaci ale nezabrzdila kočárek a i 
ten se rozjel do vody a začal oka-
mžitě klesat ke dnu. Martin skočil 
do vody přímo k tříletému chlap-
ci, Matěj pádloval rychle k místu, 
kam spadl kočárek s tříměsíční hol-
čičkou. Obě děti se jim podařilo z 
vody vytáhnout. 

Dalším z oceněných byl deva-
tenáctiletý Martin Šimek, který 
po automobilové nehodě dokázal i 
přes své těžké zranění vytáhnout z 
havarovaného vozu, těsně předtím 
než celý vůz vzplál, své dva těžce 
zraněné kamarády. Za obdobný čin 
obdrželi Zlaté záchranářské kříže 
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kte-
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

Ocenění si z Hradu odnesl i ve-
litel hasičů z Unipetrolu Petr Krá-
lert, který loni v srpnu velel zása-
hu v chemičce při úniku propyle-
nu a moravskoslezští hasiči, kte-
ří se podíleli na zásahu při srážce 
vlaku a kamionu ve Studénce. Zla-
tý záchranářský kříž za humanitár-
ní čin mimo Česko dostal takzva-
ný traumatým, který pomáhal obě-
tem loňského ničivého zemětřesení 
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů 
a deset zdravotních sester z brněn-
ské fakultní nemocnice, 14 hasičů 
a jeden tlumočník.

Cenu obdržel i Sbor dobrovol-
ných hasičů při domově zdravotně 
postižených v Všebořicích, přede-
vším za pořádání hasičských sou-
těží pro lidi z domovů pro zdravot-
ně postižené. 

President Miloš Zeman oce-
něným řekl, že největší odměnou 
pro ně bude to, že „celý jejich ži-
vot bude prozářen vzpomínkou, že 
pomohli někomu jinému“. 

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

Ročník 27., číslo 08-2016, 22. dubna 2016 Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Hala JablonecVypalování porostů 
– každoroční evergreenna str. 8 na str. 5

Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

Na celé této zprávě je zají-
mavé především to, že toto na-
řízení vydalo o své vůli minis-
terstvo dopravy, které se vehe-
mentně roky brání přidat hasi-
cí přístroje do povinné výbavy 
silničních motorových vozidel. 

Asi nemá smysl spekulovat o 
tom kdo dokázal prosadit hasi-
cí přístroje do lodiček, ani pře-
mýšlet kdo nedokázal prosadit 
hasicí přístroje do silničních 
motorových vozidel. Spíše by-
chom měli přemýšlet jak obe-
jít neoblomné úředníky a hasi-
cí přístroje do aut dostat dob-
rovolně. 

Jen vloni hasičská statistika 
zaevidovala přes dva tisíce po-
žárů dopravních prostředků a 
pracovních strojů, při kterých 
zemřelo 40 osob a 250 osob utr-
pělo při požárech dopravních 
prostředků zranění. Snad nikdo 
z hasičů nepochybuje, že právě 
na silnici může snadno dostup-
ný hasicí přístroj zabránit vel-
kým škodám. 

Když nechápe úředník, pak 
je na nás jak zapůsobíme na ve-
řejnost, abychom přesvědčili co 
nejvíc řidičů,  že hasicí přístroj 
v autě smysl má.

K osvětě můžeme přispět tře-
ba působivou ukázkou rychlosti 
šíření požáru automobilu. Což k 
tomu využít třeba magický pá-
tek třináctého?     O. Přibyl

Ministerstvo pro místní rozvoj 
otevřelo Integrovaný regionální 
operační program, který výrazně 
pomůže zmodernizovat vzděláva-
cí a výcviková střediska složek In-
tegrovaného záchranného systému. 

Celkem je na to připraveno přes 
jednu miliardu korun. V přepoč-
tu 869 miliony korun přispěje Ev-
ropský fond pro regionální rozvoj. 

Podporu mohou získat projek-
ty modernizace stávajících vzdě-
lávacích a výcvikových středisek 
pro základní složky integrované-
ho záchranného systému přispíva-
jící rozvoji dovedností, odborných 
znalostí a součinnosti základních 
složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. Kromě stavebních úprav 
budou střediska moci s dotační 
podporou pořídit i nové technic-
ké a technologické vybavení, výu-
kový software a výcvikové a ško-
licí pomůcky.

Příjemci podpory mohou být 
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje 
jako zřizovatelé zdravotnické zá-
chranné služby krajů. Bohužel ško-
ly Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-
ty nebyly.                                              PO

Symbolem sbírky se staly ná-
plasti na popáleniny. Ty získa-
ly Popálky jako sponzorský dar a 
lidé, kteří chtěli na pomoc popá-
leným přispět, si náplast mohli za 
třicet korun koupit.

Starostové okresních sdružení 
hasičů Kraje Vysočina si ze zase-
dání kraje, kam bylo koncem loň-
ského srpna dopraveno osm tisíc 
prodejních artefaktů a informač-
ních letáků týkajících se prevence 

Prezident 
ocenil i hasiče

Nultý ročník sbírky pro popálené 
byl úspěšný, už se pracuje na dalším 

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
organizovala nestátní nezisková organizace Popálky, obecně prospěšná společnost. Pilotní 
projekt – nultý ročník sbírky, se konal ve dvou krajích – v Kraji Vysočina a v Královéhradec-
kém kraji. Sbírka byla zahájena k Mezinárodnímu dni boje proti popáleninám, což je 8. října. 

popálenin, odvezli počet náplastí 
adekvátní zastoupení členské zá-
kladny v kraji. Jejich prodej, tedy 
průběh sbírky, nebyl na Vysočině 
omezen na jediný den, ale akce tr-
vala několik týdnů. 

Celková částka, kterou jen ha-
siči Kraje Vysočina vybrali na po-
moc popáleným, se vyšplhala na 
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
za prodaných sedm set kusů ná-
plastí přidala firma Požární bez-

Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně zni-
čit během dvou minut. Tak rychle se na místo nedostanou hasiči téměř nikde na světě. Účinný je tak jen velmi rychlý zásah 
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky jen za pomoci hasicích přístrojů. U většiny požárů automobilů však ha-
sicí přístroje nejsou k dispozici.

V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné výbavy všech dvoustopých motorových vozidel. Je tomu tak např. např. 
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě... 
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a 
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švéd-
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.

U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostřed-
ků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla. 

pečnost. Vybrané peníze byly prů-
běžně vkládány převodem nebo 
poštovními poukázkami na kon-
to sbírky. Bylo tak možné sledo-
vat, jak sbírka roste. „Sto dvacet 
tisíc korun jsem teď nedávno pře-
bírala přímo,“ doplňuje ředitelka 
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacino-
vá. „Byla jsem pozvána na výroč-
ní valné hromady v jednotlivých 
okresech, kde byly Popálkám z 
výsledků sbírky předány darova-

cí šeky.“ Na zasedání OSH Jihlava 
to bylo 27 300 Kč, v okrese Hav-
líčkův Brod 38 730 Kč, v okrese 
Třebíč 45 000 Kč a v okrese Žďár 
nad Sázavou 58 800 Kč.

V Královéhradeckém kraji byla 
sbírka spojena s osvětou ohled-
ně popáleninového zranění a s 
akcemi pro veřejnost. V Poli-
ci nad Metují, Deštném v Orlic-
kých horách i na jiných místech 
hasiči 8. října zorganizovali ven-
kovní akci, při které nejen sezná-
mili návštěvníky s úrazem po-
pálením, ale prezentovali i práci 
dobrovolných hasičů např. ukáz-
kami hašení, provedli zbrojni-

(Dokončení na straně 7)
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

Cenu za záchranu života obdr-
želi například studenti 2. ročníku 
střední školy Martin Bartoš a Ma-
těj Hulík. Když sjížděli řeku na ká-
noích viděli, jak 3letý chlapec sjel 
s odrážedlem do řeky. Matka, kte-
rá měla v kočárku další tříměsíč-
ní dítě, ihned skočila do vody, aby 
zachránila syna. Ve vyhrocené si-
tuaci ale nezabrzdila kočárek a i 
ten se rozjel do vody a začal oka-
mžitě klesat ke dnu. Martin skočil 
do vody přímo k tříletému chlap-
ci, Matěj pádloval rychle k místu, 
kam spadl kočárek s tříměsíční hol-
čičkou. Obě děti se jim podařilo z 
vody vytáhnout. 

Dalším z oceněných byl deva-
tenáctiletý Martin Šimek, který 
po automobilové nehodě dokázal i 
přes své těžké zranění vytáhnout z 
havarovaného vozu, těsně předtím 
než celý vůz vzplál, své dva těžce 
zraněné kamarády. Za obdobný čin 
obdrželi Zlaté záchranářské kříže 
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kte-
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

Ocenění si z Hradu odnesl i ve-
litel hasičů z Unipetrolu Petr Krá-
lert, který loni v srpnu velel zása-
hu v chemičce při úniku propyle-
nu a moravskoslezští hasiči, kte-
ří se podíleli na zásahu při srážce 
vlaku a kamionu ve Studénce. Zla-
tý záchranářský kříž za humanitár-
ní čin mimo Česko dostal takzva-
ný traumatým, který pomáhal obě-
tem loňského ničivého zemětřesení 
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů 
a deset zdravotních sester z brněn-
ské fakultní nemocnice, 14 hasičů 
a jeden tlumočník.

Cenu obdržel i Sbor dobrovol-
ných hasičů při domově zdravotně 
postižených v Všebořicích, přede-
vším za pořádání hasičských sou-
těží pro lidi z domovů pro zdravot-
ně postižené. 

President Miloš Zeman oce-
něným řekl, že největší odměnou 
pro ně bude to, že „celý jejich ži-
vot bude prozářen vzpomínkou, že 
pomohli někomu jinému“. 

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7
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Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

Na celé této zprávě je zají-
mavé především to, že toto na-
řízení vydalo o své vůli minis-
terstvo dopravy, které se vehe-
mentně roky brání přidat hasi-
cí přístroje do povinné výbavy 
silničních motorových vozidel. 

Asi nemá smysl spekulovat o 
tom kdo dokázal prosadit hasi-
cí přístroje do lodiček, ani pře-
mýšlet kdo nedokázal prosadit 
hasicí přístroje do silničních 
motorových vozidel. Spíše by-
chom měli přemýšlet jak obe-
jít neoblomné úředníky a hasi-
cí přístroje do aut dostat dob-
rovolně. 

Jen vloni hasičská statistika 
zaevidovala přes dva tisíce po-
žárů dopravních prostředků a 
pracovních strojů, při kterých 
zemřelo 40 osob a 250 osob utr-
pělo při požárech dopravních 
prostředků zranění. Snad nikdo 
z hasičů nepochybuje, že právě 
na silnici může snadno dostup-
ný hasicí přístroj zabránit vel-
kým škodám. 

Když nechápe úředník, pak 
je na nás jak zapůsobíme na ve-
řejnost, abychom přesvědčili co 
nejvíc řidičů,  že hasicí přístroj 
v autě smysl má.

K osvětě můžeme přispět tře-
ba působivou ukázkou rychlosti 
šíření požáru automobilu. Což k 
tomu využít třeba magický pá-
tek třináctého?     O. Přibyl

Ministerstvo pro místní rozvoj 
otevřelo Integrovaný regionální 
operační program, který výrazně 
pomůže zmodernizovat vzděláva-
cí a výcviková střediska složek In-
tegrovaného záchranného systému. 

Celkem je na to připraveno přes 
jednu miliardu korun. V přepoč-
tu 869 miliony korun přispěje Ev-
ropský fond pro regionální rozvoj. 

Podporu mohou získat projek-
ty modernizace stávajících vzdě-
lávacích a výcvikových středisek 
pro základní složky integrované-
ho záchranného systému přispíva-
jící rozvoji dovedností, odborných 
znalostí a součinnosti základních 
složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. Kromě stavebních úprav 
budou střediska moci s dotační 
podporou pořídit i nové technic-
ké a technologické vybavení, výu-
kový software a výcvikové a ško-
licí pomůcky.

Příjemci podpory mohou být 
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje 
jako zřizovatelé zdravotnické zá-
chranné služby krajů. Bohužel ško-
ly Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-
ty nebyly.                                              PO

Symbolem sbírky se staly ná-
plasti na popáleniny. Ty získa-
ly Popálky jako sponzorský dar a 
lidé, kteří chtěli na pomoc popá-
leným přispět, si náplast mohli za 
třicet korun koupit.

Starostové okresních sdružení 
hasičů Kraje Vysočina si ze zase-
dání kraje, kam bylo koncem loň-
ského srpna dopraveno osm tisíc 
prodejních artefaktů a informač-
ních letáků týkajících se prevence 

Prezident 
ocenil i hasiče

Nultý ročník sbírky pro popálené 
byl úspěšný, už se pracuje na dalším 

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
organizovala nestátní nezisková organizace Popálky, obecně prospěšná společnost. Pilotní 
projekt – nultý ročník sbírky, se konal ve dvou krajích – v Kraji Vysočina a v Královéhradec-
kém kraji. Sbírka byla zahájena k Mezinárodnímu dni boje proti popáleninám, což je 8. října. 

popálenin, odvezli počet náplastí 
adekvátní zastoupení členské zá-
kladny v kraji. Jejich prodej, tedy 
průběh sbírky, nebyl na Vysočině 
omezen na jediný den, ale akce tr-
vala několik týdnů. 

Celková částka, kterou jen ha-
siči Kraje Vysočina vybrali na po-
moc popáleným, se vyšplhala na 
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
za prodaných sedm set kusů ná-
plastí přidala firma Požární bez-

Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně zni-
čit během dvou minut. Tak rychle se na místo nedostanou hasiči téměř nikde na světě. Účinný je tak jen velmi rychlý zásah 
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky jen za pomoci hasicích přístrojů. U většiny požárů automobilů však ha-
sicí přístroje nejsou k dispozici.

V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné výbavy všech dvoustopých motorových vozidel. Je tomu tak např. např. 
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě... 
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a 
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švéd-
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.

U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostřed-
ků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla. 

pečnost. Vybrané peníze byly prů-
běžně vkládány převodem nebo 
poštovními poukázkami na kon-
to sbírky. Bylo tak možné sledo-
vat, jak sbírka roste. „Sto dvacet 
tisíc korun jsem teď nedávno pře-
bírala přímo,“ doplňuje ředitelka 
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacino-
vá. „Byla jsem pozvána na výroč-
ní valné hromady v jednotlivých 
okresech, kde byly Popálkám z 
výsledků sbírky předány darova-

cí šeky.“ Na zasedání OSH Jihlava 
to bylo 27 300 Kč, v okrese Hav-
líčkův Brod 38 730 Kč, v okrese 
Třebíč 45 000 Kč a v okrese Žďár 
nad Sázavou 58 800 Kč.

V Královéhradeckém kraji byla 
sbírka spojena s osvětou ohled-
ně popáleninového zranění a s 
akcemi pro veřejnost. V Poli-
ci nad Metují, Deštném v Orlic-
kých horách i na jiných místech 
hasiči 8. října zorganizovali ven-
kovní akci, při které nejen sezná-
mili návštěvníky s úrazem po-
pálením, ale prezentovali i práci 
dobrovolných hasičů např. ukáz-
kami hašení, provedli zbrojni-

(Dokončení na straně 7)



Pozvánka do Hasičského 
muzea ve Varaždinu

Jsou prázdniny a čas cestování. 
Pravda, letošní turistická sezóna 
je značně poznamenána pandemií 
koronaviru. Pokud tedy nevyužijete 
naši pozvánku v letošním roce, 
uschovejte si ji pro budoucnost. 
V dnešním díle seriálu o hasičských 
muzeích se totiž vydáme mimo 
území České republiky. Zamíříme 
do chorvatského Varaždinu, kde 
je na ulici barona Trenka (č.p. 44) 
umístěno muzeum mapující ha-
sičskou historii Chorvatska. Právě 
Varaždin má významné místo 
v chorvatském organizovaném boji 
s „červeným kohoutem“. Členové 
prvního chorvatského dobrovolné-
ho hasičského sboru ve Varaždinu 
oheň nejen hasili, ale věnovali se 
soustavně i mapování hasičské 
historie. Expozice muzea je tak 
pokračováním této práce. Zre-
konstruovaná budova muzea byla 
otevřena v roce 2014 u příležitosti 
150. výročí dobrovolnické hasičské 
služby ve Varaždinu. Muzeum na-

bízí prohlídku exponátů na celkové 
ploše 400 m2. Sbírkový fond muzea 
činí 1 200 položek (trvale vystaveno 
je 400). Vystavené exponáty doku-
mentují vývoj hasičské techniky 
od druhé poloviny 19. století po 
současnost.  Připomeňme, že první 
hasičské dobrovolné sbory na území 
dnešního Chorvatska vznikly právě 
ve Varaždinu v roce 1864. První 
profesionální hasičský sbor vznikl 
o rok dříve v přístavním městě 
Rijeka. Hasičské sbory začaly poté 
rychle vznikat i v ostatních měs-
tech: Karlovacu, Záhřebu, Sisaku 
a dalších sídlech. Organizací, která 
činnost hasičů zastřešila, byl Chor-
vatsko-slavonský hasičský svaz 
(vzniká v roce 1876). Zpátky však 
ze stránek kronik do sálů varaždin-
ského hasičského muzea. Vstup do 
muzea je zdarma. Otevíracím dnem 
je středa od 9 do 15 hodin. Dobrodo-
šli u Muzej hrvatskog vatrogastva! 

zdroj foto: mhv.hr 

VYŠÍVANÉ PRAPORY, 
KTERÉ PŘETRVAJÍ PO GENERACE

Originální grafický návrh praporu

Dvoudílnou lakovanou žerď  
a stojan z českého dubového dřeva

Hlavici žerdi s poselstvím s USB diskem  
a místem pro uchování odkazu budoucím generacím

Zdobnou trikolórovou šňůru v národních barvách pro zavěšení na prapor

Ochrannou pláštěnku na slavnostní prapor

Venkovní vlajku ČR se žerdí na fasádu zbrojnice

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.

Volný vstup do Národního technického 
muzea i pro členy SH ČMS

Národní technické muzeum jako 
poděkování členům Integrovaného 
záchranného systému za jejich na-
sazení v boji proti koronaviru nabí-
zí v období do 31. srpna 2020 volný 
vstup do všech svých poboček. Do 
31. 8. 2020 tak mohou příslušníci 
IZS navštívit hlavní budovu i po-
bočky Národního technického 
muzea ZDARMA. Př íslušník 
IZS uplatňující vstup zdarma na 
pokladně muzea doloží, že je čle-
nem IZS. Vstup zdarma platí pro 
DVĚ osoby nebo je možné využít 
rodinného vstupného (2 dospělí 
a minimálně jedno a maximálně 
4 děti). Vstup zdarma je určen 
příslušníkům Police České re-
publiky a Městské policie včetně 
administrativních složek.  Členům 
Hasičského záchranného sboru ČR 

Již po dvanácté Sbor dobro-
volných hasičů Semily I. uspořá-
dal hasičský dětský tábor, který je 
zároveň i soustředěním a přípra-
vou na podzimní sezonu soutěží. 
V krásném nebákovském údolíčku 
v Českém ráji se ho účastnilo více 
jak 70 účastníků, včetně instrukto-
rů a už i potřetí za sebou i s účastí 
kolegáčků a dětí z SDH Košťálov. 
V letošním roce uspořádání ta-
kového tábora bylo pochopitelně 
spojené s problematikou dnešních 
dnů, kterou je zajištění maximál-
ních hygienických a dezinfekčních 
opatření. V tomto směru byl perso-
nál místního rekreačního střediska 
velice dobře připraven. Díky grantu 
z MŠMT ČR jsme měli i vybavení 
desinfekčními prostředky, které 
byly přístupny dětem na každém 
kroku. S laskavou vstřícností nám 
i vypomohlo semilské gymnázium 

a členům Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska včetně adminis-
trativních složek.  Zaměstnancům 
ve zdravotnictví (všechny druhy 
péče) včetně administrativních 
zaměstnanců. 

Na vstup zdarma mají nárok 
příslušníci výše uvedených složek, 
kteří jsou v pracovním nebo služeb-
ním poměru a mohou se prokázat 
zaměstnaneckým nebo služebním 
průkazem či předložit potvrzení od 
zaměstnavatele. Soukromí lékaři 
se prokazují licencí udělenou Čes-
kou lékařskou komorou. Členové 
Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska se prokazují předložením 
členského průkazu.  

Více informací najdete 
na stránkách muzea

www.ntm.cz/IZS

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

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

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

Pomůžeme Vám vybrat 
to správné vybavení pro hasiče

Více informací na www.phhp.cz

Využijte dotace krajského úřadu pro sbor dobrovolných hasičů své obce. 
Pomůžeme Vám vybrat to správné vybavení!
Již více než 20 let pro Vás vyrábíme vše, co hasičské sbory potřebují, a rádi Vám poradíme.
V současné době máme v nabídce ucelenou řadu plovoucích a kalových čerpadel, 
elektrocentrál, hadic a dalšího požárního vybavení.

SDH Semily I. – Hasičský dětský tábor 2020
zapůjčením mobilních stojanů na 
dezinfekční prostředky, které byly 
rozmístěny po celém táboře, aby měl 
každý možnost je použít. Hasičský 
tábor je tradičně směrován ke zdo-
konalování umu v hasičském sportu, 
který v sobě i zahrnuje různé další 
znalosti a dovednosti, jako napří-
klad zdravovědu, orientaci v terénu, 
používání hasicích prostředků atd. 
Ale nezapomíná se ani na volný čas, 
který již poslední 3 roky zajišťují 
především naši dorostenci, kteří 
pomalu, ale jistě, přebírají „otěže“ 
tábora do svých rukou po nás 
starších. Různé hry, stezka odvahy, 
cyklovýlet, jízdy na lodičkách, ve-
černí letní kino, hádankové soutěže, 
návštěva koupaliště v Sobotce nebo 
karnevalová diskotéka, doplňují 
táborový program ke spokojenosti 
dětí. Ochuzeni nejsou ani rodiče, 
kteří několikrát denně v pravi-

delných vstupech mohou sledovat 
zpravodajství z tábora na webových 
stránkách a facebooku sboru dopl-
něného i fotogalerií. Můžou i svým 
ratolestem zasílat dopisy přímo do 
tábora prostřednictvím internetu. 
Ty se následně vytisknou a dětem 
předají. Touto cestou chci za sebe 
i za celý náš sbor poděkovat městu 
Semily, Libereckému kraji, MŠMT 

ČR a OSH Semily za jejich podporu, 
která je pro nás zavazující a zároveň 
i přispívá k výchově nových gene-
rací dobrovolných a v některých 
případech budoucích profesionál-
ních hasičů, jako je tomu například 
u našeho sboru.

Ladislav Bruckner, 
zástupce starosty SDH Semily I.


