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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti.

Hasičská expozice
Technického muzea Speyer

Ředitel HZS KHK brig. gen. Fantišek Mencl předává ocenění jedné z účastnic Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Válka. (O memoriálu píšeme na straně 5, rozhovor 
s brig. gen. Františkem Menclem najdete na straně 6). Foto mf.

 Držíte v rukou novinové 
vydání, se kterým už pomalu 
opouštíme léto a směřujeme 
k podzimu. Toto číslo novin 
vyšlo s delší periodou, nyní již 
Hasičské noviny vychází kaž-
dých čtrnáct dní až do konce 
roku 2020. Přinášíme vám pra-
videlné rubriky, rozhovory, in-
formace, aktuality. Opět však 
musíme upozornit, že vzhledem 
k periodě vydání Hasičské 
noviny nejsou – a z logiky 
věci ani nemohou být zdrojem 
těch nejžhavějších aktualit. 
Místo toho se zaměřujeme  na 
podrobnější materiály dopl-
něné fotografiemi, pozvánky, 
tématické informační celky. 
Nechceme informace „twee-
tovat“, chceme je srozumitelně 
předávat, rozvíjet, nabídnout 
v tištěné formě k poučení, 
inspiraci a poznání. Wifi na 
stránkách Hasičských novin 
nenajdete. Zkuste si prostě jen 
chvíli listovat a číst. 

Přejeme pěkné babí léto! 
Za redakci Mirek Brát   

V úterý 18. srpna uplynuly 
dva roky od úmrtí dlouholetého 
starosty sdružení pana KARLA 
RICHTRA. Starostou byl od roku 
2000, v roce 2011 převzal čestný 
titul „Zasloužilý hasič.“ Za jeho 
působení mimo jiné vzrostla člen-
ská základna dobrovolných hasičů, 
přibývaly ženy, děti i mládež. Jako 
vzpomínku na Karla Richtra uvedl 
generální ředitel HZS ČR genpor. 
Drahoslav Ryba: „Od mého nástu-
pu do funkce se spolupráce s SH 
ČMS neustále prohlubovala a zlep-
šovala. Ruku v ruce s tím šla sa-
mozřejmě i komunikace s Karlem 
Richtrem, který byl tělem i duší 
této organizace.“ Děkujeme všem 
za vzpomínku na tuto významnou 
osobnost našeho spolku. 

Kancelář SH ČMS

Vzpomínka 
na zesnulého starostu
Karla Richtra

Časovka do vrchu z Náchoda do 
Dobrošova a MTB cross-country, 
to byly dva závody na horských 
kolech, na kterých si v srpnu ve 
východočeském Náchodě změřili 
své síly během Přeboru v MTB 
cyklistice příslušníci (současní 
i bývalí) hasičského a policejního 
sboru. V jednotlivých závodech 
se soutěžilo v kategoriích M1 (do 
40 let), M2 (nad 40 let) a ženy. 
Nejlepším přeborníkem v MTB 
se díky svým výsledkům v obou 
závodech stal Tomáš Sládek (HZS 
Pardubice). Stříbrnou příčku uhájil 
Pavel Kubín (HZS KHK, stanice 
Jičín) a bronz si odvezl Štěpán 
Štolfa (PČR Police nad Metují). 
Své zastoupení měla také katego-
rie ženy, jedinou účastnicí obou 
závodů byla domácí Jana Kynclová 
(HZS KHK, KOPIS). Organizátory 
přeboru byl HZS Královéhradecké-
ho kraje – územní odbor Náchod, 
Sportovní klub hasičů Králové-
hradeckého kraje a Česká hasičská 
sportovní federace, sportovní svaz 
hasičů, z.s.

Martina Götzová, tisk. mluvčí 
Foto: HZS KHK

Výtah z programu: 
V pátek 23. října od 14.00 pří-

jezd prvních účastníků s vlastním 
ubytováním v prostoru pod lesem 
v katastru obce Krabčice.  

Hasiči a policisté 
závodili na horských 

kolech

Setkání hasičů pod Řípem 2020
Sobota 24. října 2020:
09.00 Příjezd 11. propagační jízdy, 

přivítání jízdy starostou župy.
10.00 Položení kytic na hrob čes-

kého vlastence Václava Kra-
tochvíla. 

10.10 Řazení průvodu za účastníky 
pietního aktu na návsi v Rov-
ném.

10.15 Ukázka parních stříkaček.
11.00 Příchod průvodu na Kramář-

ský plac, Československá státní 
hymna, fanfáry z Libuše, přiví-
tání starostou města Roudnice 
nad Labem a předání klíče od 
Řípu.

11.15 Koncert Velkého dechového 
orchestru Mělník a statické 
ukázky historické techniky. 
Setkání „Tatrováků“. 

12.00 Ukázky dětí a mladých ha-
sičů.

13.00 Příprava dálkové dopravy 
vody na vrchol Řípu. 

13.30 Pokus o rekord v dálkové 
dopravě vody v počtu sborů. 

14.00 Shromáždění praporů kolem 
volného prostranství na vrcho-
lu Řípu, křest knihy „Pompiéři, 
požárníci, hasiči“ před ro-

tundou, ekumenické žehnání 
praporů biskupy katolické 
církve a církve československé 
husitské. Vše za doprovodu 
trubačů Václava Jakubce.

15.00 Zahájení dynamických uká-
zek – lezců ve výškách, vy-
prošťování osob z havarova-
ného vozidla a hašení. 

 Předání pamětních listů. 

Poznámky k programu:  
11. propagační jízda navazuje 

na předcházejících deset propagač-
ních jízd organizovaných Josefem 
Nitrou (2009–2018). Organizátory 
jízdy jsou velitelé jednotek Libe-
reckého kraje. Václav Kratochvíl 
byl místní vlastenec a zakladatel 
prvního setkání na Řípu 10. května 
1868. Pohřben na hřbitově v Krab-
čicích pod náhrobkem jednoho ze 
základních kamenů Národního 
divadla. 

Ukázka parních stříkaček je 
závislá na vodě, proto bude určena 
účastníkům průvodu procházejí-
cích kolem. Československá státní 
hymna se opět hraje v připomenutí 
vzniku Československé republiky. 
Přivítání starostou Padělkem bude 
jediný slavnostní projev. Akce je or-
ganizována bez protěžování jiných 
možných významných hostů při 
zachování hasičské rovnosti. Vý-
jimkou bude odvoz biskupů a star-
ších vážených hostů s omezeným 
pohybem na vrchol Řípu.  Dálková 
doprava vody bude uskutečněna 
několika kbelíky s účastí, co nejvíce 
sborů, jejichž páteří budou členové 
sborů okrsku Horní Beřkovice. 
Vodou pak bude pokřtěna kniha. 

Starosta Podřipské hasičské 
župy Pepa Nitra

(archivní snímek: 
Martin Sekerka, pozary.cz) 
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V našem tradičním úvodu k udá-
lostem za uplynulé období chceme 
zmínit potěšující zprávu: Firma 
CEDA Maps, a. s., zdarma poskytla 
HZS ČR nejaktuálnější podrobná 
mapová data, která hasičským 
jednotkám umožní minimalizovat 
čas na cestě tam, kde je lidé nejvíc 
potřebují. Profesionální data jsou 
součástí informačního systému 
NIS IZS, který se používá pro 
provoz call center TCTV 112, ope-
račního řízení hasičů i u ostatních 
záchranných složek IZS. Ředitel 
CEDA Radovan Prokeš k tomu 

říká: „Na naše data spoléhá inte-
grovaný záchranný systém už řadu 
let. Přestože smlouva na dodávky 
jejich aktualizací skončila, chtěli 
jsme i my přispět k boji s pandemií 
a poděkovat záchranářům, že se 
starají o naši bezpečnost. Proto 
jsme se rozhodli pomoci tím, že 
jsme v dodávce mapových dat 
pokračovali po dobu nouzového 
stavu zdarma.“ 

(redakce, čerpáno ze zprá-
vy plk . Ing. Jan Brothánka,  
vedoucího oddělení rozvoje a pro-
jektového řízení MV-GŘ HZS ČR)

V Královéhradeckém kraji pří-
valové deště a silné bouřky na 
začátku druhé poloviny srpna 
páchaly škody především na Trut-
novsku. Hasiči zde museli eva-
kuovat i dětský tábor. Situaci po 
přívalových deštích v Trutnově, 
včetně záchrany dětí ze zaplavené-
ho dětského tábora popsal i jeden 
z našich příslušníků: Jednotky 
monitorovaly situaci u doleckých 
rybníků, kde hrozilo narušení hrá-
ze. Na místě bylo zjištěno zaplavení 
celé oblasti z Bojiště do Dolců. 
Zaplavení bylo způsobeno nejenom 
překročením průtoku vlastního 
Dolnického potoka a ucpáním 
profilů můstků a propustí, ale také 
nově vzniklými přítoky z okolních 
ploch. Zásadním problémem byla 
neprůjezdná komunikace, která 
podélně k potoku přiléhá. Byl pro-
váděn pěší (broděním) průzkum 
ohrožených objektů (všechny níže 
položené nemovitosti u potoka od 

Čtyři jednotky hasičů se zapojily 
24. srpna do odstraňování následků 
nehody dodávkového automobilu 
Mercedes Benz Sprinter, který 
skončil na pravém boku v příkopu 
ve Vratimově, místní části Horní 
Datyně (okres Ostrava-město), 
a musel ho vyprošťovat hasičský 
Bizon. Řidič dodávky byl zraněný. 
Operační středisko hasičů bylo 
o nehodě informováno v pondělí 
před devátou hodinou ranní. Do 
Horní Datyně vyjely tři jednotky 
Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK) – ze stanic Havířov, Ost-
rava-Jih a Ostrava-Zábřeh, odtud 
vyprošťovací speciál MB Actros 
Bizon, společně s nimi sem dojela 
jednotka dobrovolných hasičů 

V srpnu pomohli hasiči na Zno- 
jemsku záchranné službě s trans-
portem pacienta. Pomocí motoro-
vého člunu jej přepravili k sanitce.  
Senior se zdravotními problémy 
se nacházel v hůře přístupné čás-
ti chatové osady na břehu Vranovské 
přehrady, kam nebylo možné se do-
stat vozidlem. Ještě před příjezdem 
hasičů byl pacient v péči posádky 
ZZS. Do akce byli nasazeni hasiči 
ze stanice Znojmo, kteří se přesu-
nuli do yachtclubu a na motorovém 
člunu vyrazili pro pacienta. Senior 
byl následně na člunu pod dohledem 
zdravotníků transportován zpět do 
yachtclubu, kde již čekalo vozidlo 
záchranné služby.

dle zprávy Jaroslava Mikošky,
tiskového mluvčího HZS JmK

Hasiči evakuovali dětský tábor
Bojiště do Dolníků) – odpojování 
jejich přívodů elektrické energie, 
zjišťovány požadavky na případ-
nou evakuaci nebo přímo záchranu 
osob. Zároveň bylo započato s čiš-
těním ucpaných profilů můstků 
a propustí. V tomto okamžiku byl 

nahlášen požadavek na záchranu 
osob z letního dětského tábora. Na 
pomoc byly povolány další jednot-
ky, rozdělení sil a prostředků, část 
hasičů prováděla výše zmiňované 
úkoly, část se přesouvá objezdem 
přes Volanov a Oblanov z druhé 

strany k záchraně ohrožených osob. 
I z této strany je prostor zatopen, 
probíhá brodění k táboru. Tam je 
zjištěno, že děti a vedoucí stihli 
tábor opustit do přilehlého svahu, 
jsou však většinou bosí a zcela 
promočení, všichni bez zranění. 
V místě tábora se ještě nacháze-
ly tři osoby na střeše osobního 
automobilu. Hasiči jim zajistili 
tepelný komfort folií a provedli 
jejich záchranu ze zaplaveného 
prostoru. Původně byl na záchran-
nou akci povolán vrtulník LZS, 
nakonec však nebyl jeho zásah 
nutný. Pro evakuované účastníky 
tábora bylo zajištěno provizorní 
umístění v okolních nezasažených 
objektech, zde patří poděkování 
obětavým občanům za poskytnutí 
jejich domů a dokonce suchých 
triček, a následně zajistili hasiči 
odvoz pomocí speciální techni-
ky – evakuačního nákladního 
automobilu Tatra – do místa ná-

Tropické teploty, prudký kopec, 
hustý kouř, pohyb v dýchací tech-
nice a v zásahovém obleku. Tak by 
se dal ve zkratce popsat srpnový 
zásah u požáru lesa u Dolního 
Újezdu na Lipnicku. Hořel zde 
porost v prudkém svahu na ploše 
zhruba 300 × 300 metrů. Okolí 
bylo silně zakouřené, což ztěžovalo 
hasičům orientaci a pohyb ve velice 
nepřístupném terénu. V průběhu 

Velké štěstí měl v závěru srpna 
muž z Vlčnova na Uherskohradišť-
sku, v jehož domě došlo k požáru 
postele od lampičky v době, kdy 
spal. Soused spícího muže probudil 
a z hořící místnosti vyvedl ven do 
bezpečí. K místu požáru byly vy-
slány čtyři jednotky hasičů. Jako 
první na místo přijeli místní ha-
siči, kteří ihned s pomocí jednoho 
vysokotlakého proudu vody požár 
během pár minut uhasili. Postupně 
se na místě sjeli další hasiči, a to 
ze stanic Uherský Brod a Uherské 
Hradiště a dobrovolná jednotka 

hradního ubytování. Pro všechny 
účastníky tábora jsou dále zajištěny 
deky, spací pytle, suché oblečení 
a obuv. Po kontrole hrází rybníků 
v Dolcích je následně po kulminaci 
průtoku prováděno odčerpávání 
vody z objektů, odstraňování 
všech překážek z koryta potoka 
(některé i jeřábem), vyprošťování 
uhynulých zvířat (dvě ovce), oplach 
zaplavených vozidel a ploch od 
naplavenin atd. Ke kontrole a očiš-
tění cest jsou povolány technické 
služby, na místě byli i zástupci 
Povodí Labe a povodňové komise 
a místostarosta města Trutnov. Na 
místě zasahovaly jednotky HZS 
Královéhradeckého kraje a JSDH 
obcí (Trutnov, Hajnice, Pilníkov). 
Po ukončení likvidačních prací 
byl proveden rozvoz zajištěných 
vysoušečů.

Mgr.  Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje  

Les hasilo osmnáct jednotek
hasebních prací byly z důvodu 
vysoké fyzické náročnosti a kom-
plikované dopravy vody povolány 
jednotky ze III. stupně požárního 
poplachu a vrtulník s bambivakem. 
Požár jsme i přes všechny obtíže 
po 14. hodině lokalizovali a zame-
zili jsme tak jeho šíření. Následně 
jsme vyhledávali ohniska hoření, 
rozkopávali jsme je a dohašovali. 
Využívali jsme dvou čerpacích 

z nedalekého Hluku. Profesionál-
ní hasiči z Uherského Brodu si 
do péče převzali muže, který se 
ve svém domě nadýchal zplodin 
hoření. Hasiči mu poskytli první 
předlékařskou pomoc a nasadili 
mu kyslíkovou masku. Následně 
jej předali přivolané zdravotnické 
záchranné službě. Ostatní jednotky 
kontrolovaly požářiště termokame-
rou a dohašovaly skrytá ohniska. 
Taktéž provedly odvětrání zasa-
žené místnosti a ostatních prostor 
rodinného domu. Na místo požáru 
si velitel zásahu povolal vyšetřova-

stanovišť a vodu jsme dopravovali 
kyvadlově. Po likvidaci požáru  na 
místě zůstala místní dobrovolná 
jednotka, která požářiště dozorova-
la. Celkově zasahovalo 18 jednotek 
profesionálních a dobrovolných ha-
sičů. Profesionální jednotky: Lip-
ník nad Bečvou, Hranice, Olomouc, 
Přerov, Brno-Lidická. Jednotky 
SDH: Dolní Újezd, Veselíčko, Osek 
nad Bečvou, Lipník nad Bečvou, 
Staměřice, Velký Újezd, Týn nad 
Bečvou, Podhoří, Loučka, Hranice, 
Velká Bystřice, Radslavice, Skoky. 
Od začátku roku jsme na území 
našeho kraje vyjížděli k téměř 
dvěma stovkám požárů, při nichž 
hořel les, pastviny, mýtiny, pole či 
tráva. Z toho jsme pak řešili 33 po-
žárů lesů. Příčinou bývá nejčastěji 
lidská nedbalost. Lidé v lese kouří, 
rozdělávají ohně a navíc je mnohdy 
nechávají zcela bez dozoru. Letos 
jsme také zaznamenali jeden požár 
lesa, který způsobil blesk.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Balážové, 

tiskové mluvčí 
HZS Olomouckého kraje

Ve čtvrtek 20. 8. 2020 v 07:24 
hod přijala operátorka tísňové 
linky 112 Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina oznámení 
o dopravní nehodě dvou osobních 
vozidel na komunikaci u Golčo-
va Jeníkova. Na místo události 
vyjela jednotka profesionálních 
hasičů ze stanice Ledeč nad Sáza-
vou společně s jednotkami sborů 
dobrovolných hasičů z Golčova 
Jeníkova a Hradce. Dvě zraněné 
osoby ošetřili zdravotníci na místě, 

Převrácená dodávka 
Jednotka ze stanice Roudnice 

nad Labem zasahovala ve druhé 
polovině srpna u dopravní nehody 
dodávky u obce Chodouny. Do-
dávka byla převrácená na střechu 
v poli. Hasiči provedli protipožární 
opatření, řidiče vzala do péče Zdra-
votnická služba.

HZS Ústeckého kraje  
 

Pád z hradeb 
Vyšehradu

V srpnu zasahovala jednotka 
pražských hasičů na Vyšehradě, 
kde spadl muž z hradeb do 8 metro-
vé hloubky.  Jednotka muže v místě 
pádu zafixovala do speciálních 
nosítek a pomocí lezecké techniky 
ho vyprostila do rukou záchraná-
řů. Hasiči pomohli s transportem 
zraněné osoby do sanitního vozu. 

HZS hl. m. Prahy

Těžká nehoda  
na Orlickoústecku

Dvě jednotky hasičů ze Žamber-
ku byly v pondělí 24. srpna před 
polednem vyslány k nehodě, ke 
které došlo na silnici u Záchlumí 
na Orlickoústecku. Jednalo se 
o střet osobního vozu s kamionem. 
Hasiči ihned po svém příjezdu 
museli z havarovaného osobního 
automobilu vyprostit zaklíněného 
řidiče. Na místo události přiletěl 
i vr tulník Letecké záchranné 
služby. Tři zraněné osoby musely 
být transportovány do nemocnice. 
Kamion skončil po nehodě zcela 
mimo silnici, v poli. Komuni-
kace byla po dobu odstraňování 
následků uzavřena.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

Požár soupravy 
s obilím

V polovině srpna se zasahovalo 
u požáru nákladního automobilu 
naloženého obilím na poli v ka-
tastru obce Onomyšl nedaleko 
Uhlířských Janovic. Krajské ope-
rační a informační středisko HZS 
Středočeského kraje k události 
vyslalo profesionální hasiče ze 
stanic Kutná Hora a Uhlířské Jano-
vice a jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí Chlístovice, Malešov 
a Uhlířské Janovice – celkem se 
šesti cisternovými automobilovými 
stříkačkami. Velitel zásahu potvr-
dil požár nákladní soupravy plně 
naložené právě sklizeným zrnem 
a také části pole se vzrostlým obilím 
na ploše cca 30 × 30 metrů. Celý 
zásah probíhal v dýchací technice. 
Dalšímu šíření plamenů do poros-
tu zabránilo i oborání části pole. 
Celá událost se obešla bez zranění. 
Příčinou vzniku požáru byla podle 
hasičského vyšetřovatele technická 
závada nákladního automobilu, pří-
mé škody na vozidle a obilí vyčíslil 
na 1,1 milionu korun.    Dle zprávy 

Ing. Ladislava Holomčíka, 
HZS Středočeského kraje

tele hasičů. Ten na základě šetření 
zjistil, že k požáru došlo od zapnuté 
lampičky, která spícímu muži spad-
la na postel. Zde od žárovky došlo 
ke vznícení lůžkovin a následnému 
požáru postele. Škodu vyšetřovatel 
vyčíslil na padesát tisíc korun. 
Uchráněné hodnoty, díky rychlému 
zásahu hasičů, byly vyčísleny na 
jeden milion korun.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Javoříkové, 

tiskové mluvčí 
HZS Zlínského kraje

Muže z hořícího domu zachránil soused

další tři zraněné převezli k dalšímu 
ošetření sanitními vozy do nemoc-
nice. Hasiči pomohli zdravotníkům 
s ošetřením zraněných osob, na 
havarovaných vozidlech proved-
li protipožární opatření a místo 
události technicky zabezpečili. 
Příčina, průběh a veškeré okolnosti 
dopravní nehody jsou předmětem 
policejního vyšetřování.

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí

Kraje Vysočina

Jedna nehoda, pět zraněných

Transport pacienta na motorovém člunu
z Vratimova. Bizonem tentokrát 
vytahovali dodávku na silnici 
nikoliv pomocí „obvyklé“ silné 
hydraulické ruky, ale pomocí dvou 
svých navijáků a kladky, která byla 
umístěna na zásahovém vozidle 
vratimovských hasičů. Na uniklé 
provozní kapaliny hasiči použili 
nasákavý sorbent, nakonec místo 
nehody pečlivě uklidili.

 HZS MSK, foto Tomáš Lach 

Dodávka skončila v příkopu
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Pozůstatky Artemidina chrámu v Efesu, který zapálil Hérostratros v roce 365 
před naším letopočtem.

Žháři zaútočili i na zámek v Horním Maršově v Krkonoších. Katedrála ve francouzském městě Nantes. Požár v tomto svatostánku byl založen 
úmyslně. 

Luňák krouží nad hořící australskou 
buší.  

Ti z druhé 
strany barikády

Žháři 
a pyromani… 
Sláva záleží téměř jen  
v mínění lidu, a dostává  
se jí také nehodným,  
jako byl Hérostratos.
J. A. Komenský 
Labyrint světa a ráj srdce,1631

V Hasičských novinách často píšeme o požárech, jejichž příčinou není technická závada, ne-
dbalost či přírodní živel, ale člověk, který vědomě požár založí. Může to být žhář, pyroman či 
pyrofilik. Jaký je mezi nimi rozdíl? To se dozvíte v tomto článku. Podívám se také do historie 
a stranou překvapivě nenecháme ani živočišnou říši.

Sláva Hérostratovská
V prvé řadě musíme správně 

definovat členy specifické sku-
piny, která stojí na pomyslné 
druhé straně barikády – myšleno 
v opozici vůči hasičům, kteří 
s nebezpečím ohně naopak cí-
leně bojují. Prvním, na koho se 
zaměříme, je žhář. Tento výraz 
patř í stejně do hasičské, jako 
i kriminalistické příručky. Jedná 
se o člověka, který vědomě založí 
požár. Nemá z něho však žádnou 
radost a potěchu, jako takový py-
roman, o kterém budeme hovořit 
později. Cílem žhářství je totiž ve 
většině případů důvod ryze pro-
zaický, maskování trestného činu, 
pojistný podvod, závist, nenávist 
apod. V civilizovaném světě bylo 
od pradávna žhářství považováno 
za zločin. Klasickým příkladem 
žháře velkého formátu byl jistý 
Hérostratos, který roku 365 před 
naším letopočtem zapálil chrám 
bohyně Artemis v Efezu. Motivem 
jeho činu byla touha proslavit se. 
Bohužel se mu to podařilo. Celá 
událost, která proběhla ve staro-
věku, se stala i v moderní době 
inspirací pro řadu uměleckých 
děl. Jmenujme například povídku 
Herostratos od významného fran-

couzského filozofa a spisovatele 
Jeana-Paula Sartra či divadelní 
hru Grigorije Gorina „Zapomeň-
te na Hérostrata!“, která byla 
opakovaně uvedena i v českém 
prostředí. Jméno Hérostrata mělo 
být zapomenuto, ale zůstalo trvale 
v dějinách i v příručkách psycho-
logie a psychiatrie, kde je právě 
patologická – chorobná touha pro-
slavit se označována termínem hé-
rostratismus. Nejsem si tak úplně 
jistý, zda bychom měli Hérostrata 
považovat za klasického žháře. 
To jsme však už od klasického, 
„poctivého“ kriminálního žhář-
ství přešli na tenký led tajemných 
hloubek lidské duše. Zůstaneme na 
tomto nejistém povrchu i nadále. 

Zločin hrdelní 
i obecné ohrožení

Než však nahlédneme do zá-
koutí tak lehce pokřivitelné lidské 
psýché, udělejme si malou „práv-
nickou“ odbočku. Žháři nebyli ni-
kdy ve společnosti oblíbeni.V do-
bách, kdy byla humanizace trest-
ního zákoníku a následných trestů 
jen hudbou vzdálené budoucnosti, 
hrozily žhářům ty nejpřísnější 
tresty. Vlastně se pro ně od dob, 
kdy se z dětské kolébky právní na-

uky vykulily první právní kodexy 
typu babylónského Chammura-
piho zákoníku, příliš nezměnilo. 
Bylo to „oko za oko, zub za zub“. 
Velký rozdíl byl, pokud byl oheň 
založen neúmyslně, to soudci 
dokázali být ještě mírní a trest se 
odbyl náhradou škody. V Čechách 
byl například v 16. století platný 
tzv. Koldínův zákoník. Byla to 
relativně moderní právní norma, 
jejímž autorem byl vzdělaný Pavel 
Kristián z Koldína, který působil 
rovněž jako vysokoškolský učitel. 
Pro žháře však pan z Koldína ani 
jeho zákoník neměli pochopení: 
Žhář pokutou upálení se tresce, 
stálo doslova v zákoníku. Mohlo 
by se tak zdát, že současné české 
právo je k žhářům přeci jen bene-
volentnější, když jejich mrzké činy 
klasifikuje (v paragrafech 272–273 
trestního zákoníku) „jen“ jako 
obecné ohrožení: „Kdo úmyslně 
způsobí obecné nebezpečí tím, 
že vydá lidi v nebezpečí smrti 
nebo těžké újmy na zdraví nebo 
cizí majetek v nebezpečí škody 
velkého rozsahu tím, že zapříčiní 
požár nebo povodeň nebo škodlivý 
účinek výbušnin, plynu, elektřiny 
nebo jiných podobně nebezpeč-
ných látek nebo sil nebo se dopustí 
jiného podobného nebezpečného 

jednání, nebo kdo takové obecné 
nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho 
odvrácení nebo zmírnění, bude 
potrestán odnětím svobody na 
tři léta až osm let“, říká první 
odstavec zmíněné právní normy. 
Trestná sazba se však zvyšuje... 
Odstavec tři již hovoří o tom, že 
pokud bude způsobena činem po-
psaným v odstavci jedna úmyslně 
smrt nebo bude – li takový čin 
spáchán za stavu ohrožení státu 
nebo za válečného stavu, může 
být uložen až výjimečný trest. Pro 
zajímavost uvádíme, že například 
americký právní systém rozděluje 
žhářství do několika stupňů. Nej-
těžší žhářství prvního stupně je 
v případě, že žhář zapálí budovu, 
kde jsou přítomni lidé. Druhý 
stupeň žhářství je zapálení budo-
vy, která je momentálně prázdná. 
Žhář třetího stupně je ten, kdo za-
pálí například pole či les v nějaké 
opuštěné oblasti. 

 
Pyromanie a pyrofilie

Odlišnou motivaci od žháře má 
při založení ohně pyroman. Toho 
vyplacení pojistky či sláva Héro-
stratovská ani za mák nezajímají. 
Jeho motivem je chorobná potřeba 
oheň nejen vidět, ale i aktivně ini-
ciovat. Pyrománie je v psychiatric-
ké praxi popsána jako impulzivní 
porucha. Kriminalisté tentokráte 
odejdou s prázdnou, protože cí-
lem pyrománie není majetkový či 
materiální prospěch. Pyrománie je 

lékařskou diagnózou: dg F63.1 dle 
MKN 10. Kromě pyromanie znají 
lékaři ještě pyrofilii. Zde se však 
již jedná o sexuální úchylku - devi-
aci. Oheň je pro pyrofilika fetišem, 
který v něm vyvolává sexuální 
vzrušení. Pokud se navíc v kon-
krétním jedinci snoubí pyrofilie 
se sadismem, jedná se již o velmi 
nebezpečnou kombinaci deviací. 

Teorie v praxi
V hasičské praxi je častým 

příkladem pyromanie zapalování 
obsahu odpadových nádob. Již 
před delší dobou řádil jeden ta-
kový pyroman v Kladně, kde mu 
padlo za oběť mnoho kontejnerů 
v různých lokalitách. Podobným 
způsobem jednal nedávno i py-
roman v opavské místní části 
Kylešovice. Zapaloval kontejnery, 
troufl si i na restauraci. Zároveň si 
požáry natáčel na mobilní telefon. 
Takové jednání je pro pyromany 
typické a často je tak najdete v roli 
diváka přímo u požáru. 

„Ptáci Ohniváci“
Pták Ohnivák je by tost ze 

slovanských pohádek, velký pla-
noucí pták s rudým a zlatým 
peřím pocházející z daleké země. 
Jeho pera, i když jsou vytrhnuta, 
stále jasně svítí…Těžko říci, jestli 
pohádkový pták Ohnivák může 
způsobit požár. Pravdou však je, 
že se kuriózní případy ptačích 

pyromanů občas vyskytují. Patří 
mezi ně zkušenost londýnských 
hasičů, když zasahovali u velkého 
požáru střechy. Za příčinu vzniku 
požáru byl označen nedopalek 
cigarety, který přinesl holub do 
hnízda na střeše! Náhoda, řeknete 
si. Dobrá. Co ale takové případy 
z rozsáhlých požárů v Austrálii. 
Místní obyvatelé i hasiči tvrdí, že 
se na jejich šíření aktivně podílí 
i konkrétní druhy australských 
ptačích dravců: luňáci hnědí a ra-
rohové proměnliví. Jejich loveckou 
strategií je, že na požářišti sbírají 
doutnající větvičky a přenášejí 
je na místa, kde nehoří. Jakmile 
se oheň rozhoří, zvířata i hmyz 
prchají z dosahu ohně. Luňáci 
a rarohové se ve velkém slétají na 
hostinu. Tak s tímhle žhářským 
chováním náš trestní zákoník 
v paragrafech 272–273 stále ještě 
nepočítá…

Připravil Mirek Brát
Zdroje foto: youtube, wiki, 

flickr, pinterest 
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Připravili jsme pro vás resumé ze dvojice zásahů, kterých se v srpnu 
aktivně účastnili slovenští dobrovolní hasiči. Prvním z nich byl kom-
plikovaný zásah u požáru elektroinstalace v technologickém zařízení 
na zvyšování koncentrace peroxidu vodíku v areálu Hydrostavu v obci 
Trenčianske Bohuslavice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Příčina 
požáru je v šetření. 

Kromě profesionálních hasičů zde zasahovali i členové Dobrovolného 
hasičského sboru obce Zemianske Podhradie. Při zásahu hasiči používali 
autonomní dýchací přístroje a ochranné protichemické obleky. Při požáru 
utrpěla jedna osoba zranění (došlo u ní k intoxikaci zplodinami hoření). 
Následkem požáru vznikla majiteli výrobní haly – firmě Enabling tech-
nology solution s.r.o. velká materiální škoda. Druhým zásahem, který 
chceme zmínit, je srpnový požár dvojposchoďové budovy na Rožnavské 
ulici v Bratislavě. Kromě profesionálů se do zásahu zapojili členové 
dobrovolných hasičských sborů z obcí Ružinov a Most u Bratislavy. 
Zasahovali šesti C proudy. Při zásahu, stejně jako v předešlém případě, 
byly použity autonomní dýchací přístroje. 

Informační zdroj původního slovenského textu: Prezídium 
HaZZ, ilustrační foto: dobrovolnihasici.sk

Mladí hasiči z Příšovic na Li-
berecku prožili pestrý a netradiční 
prázdninový týden. „Nazvali jsme 
jej Letní příšovický Klubík, pro děti 
byly připraveny zajímavé aktivity, 
výlety a sportovní činnosti,“ uvedla 
hlavní vedoucí Pavlína Dlasková 
Hoření. Na výlety se vydávaly 
vlakem a autobusem. Například 
do sportovního areálu Javorník 
u Liberce, kde děti okusily bobo-
vou dráhu a lanovku, poté všichni 
vyrazili po zelené turistické značce 
do Hodkovic nad Mohelkou. Cestou 
zpátky poznávali a sbírali houby. 
Mladí hasiči dostali šanci vyzkou-
šet si mnohé zajímavé aktivity, ke 
kterým patřilo zažehlování korálků, 
navštívili Muzeum Českého ráje 
a Kramářský dům, kde si pod ve-
dením instruktorek vyrobili vlastní 
šperk s granátky. V horolezeckém 
centru Šutr v Liberci si pod vedením 
instruktorů zkusili lezení na stěně 
a v Jump aréně se vydováděli na 
trampolínách. Nechyběl výlet vla-
kem na Malou Skálu do sklářské díl-
ničky. „Pod dohledem profesionální 
sklářky měli možnost si vyfouknout 
skleněné kuličky. K dobré pohodě 
a radosti dětí přispěla maminka 

Hasiči v Dubenci na Trutnovsku 
jsou činorodý tým se sportovním 
duchem. V současné době mají 
111 členů. Kromě jiného pořádají 
hasičské slavnosti, dětský den, 
spolupracují s obcí při pořádání 
kulturních a společenských akcí. 
Jsou to např. traktoriáda při prvo-
májovém průvodu, fotbalový turnaj, 
hasičský ples, rozvážejí vánoční 
stromky v obci a se samozřejmostí 

Hasiči v Kardašově Řečici na 
okrese Jindřichův Hradec převzali 
začátkem léta novou hasičskou 
zbojnici. Nechyběli významní 
hosté, mezi nimi Pavel Hroch, 
náměstek hejtmanky Jihočeského 
kraje, senátor Milan Štěch, ředitel 
ÚO HZS Lukáš Janko a první ná-
městek starosty OSH v Jindřichově 
Hradci Petar Lukačovič, starosta 
Jindřichova. Hradce Stanislav Mrv-
ka a v neposlední řadě zástupci 20 
okolních sborů a pořadatelé ankety 
Dobrovolní hasiči roku „Hodnota 
hasičské zbrojnice je 32 milionů 
korun a byla financována z rozpočtu 
města. Ve zbrojnici se podstatně 
zlepšily podmínky pro výjezdovou 
jednotku a sbor. Máme čtyři nová 
stání pro vozidla, školící místnost, 
kancelář velitele, klubovnu a nutné 
zázemí. Součástí je věž na sušení 
hadic, pro nás hasiče je krásnou 
rozhlednou s výhledy do kraje.“ 

V září si připomínají sto čty-
řiceti let existence hasiči z obce 
Nadějkov (na katastrální hranici 
St ředočeského a Jihočeského 
kraje). Podnětem k založení sboru 
byl rozsáhlý požár, který postihl 
nedaleké město Jistebnici v září 
roku 1880. Jak se píše v pojednání 
o historii SDH Nadějkov: 

Pražský rodák, nadějkovský 
lékař MUDr. Jan Moser se hned 
obětavě pustil do přípravných pra-
cí a už dne 5. září 1880 se konala 
první poradní schůze, na níž se 
přihlásilo prvních 22 členů. Se-
stavili stanovy sboru, které místo-
držitelství schválilo 29. listopadu 
1880. První řádná valná hromada 
se konala 30. prosince 1880, kde 
byla ustanovena noční požární 
policie a nové vedení sboru… 

Hasičské noviny gratulují k vý-
ročí! 

Před šedesáti lety byl v Malé 
Úpě v Krkonoších na zotavovně 
Družba obnoven hasičský sbor. 
Zaměstnanci zotavovny pak byli 
hasiči. Zbrojnice byla v nedaleké 
ubytovně Hořec. V 19. století 
(1895) byl hasičský sbor založen na 
Lysečinách.V současnosti má Malá 
Úpa Jednotku sboru dobrovolných 
hasičů (JSDH 5), která není vyba-
vena na aktivní zapojení do akce, 
je určena k pomoci sousedním jed-
notkám z Horního Maršova, Pece 
pod Sněžkou a Trutnova. Kromě 
hašení jednotka poskytuje jakou-
koliv potřebnou součinnost: kácí 
stromy, čerpá vodu, dělá hlídky atd. 

Foto: Mirek Brát 

Hasiči z Malé Úpy

Z letních hasičských táborů

Na soutěžích startují víc jak půl století

Nová zbrojnice zlepší činnost hasičů

Maruška, která nám na hřiště 
přinesla velice dobrý dort, další 
maminka Terezka připravila dětem 
vystoupení s pejsky,“ připomněla 
Pavlíka Dlasková Hoření s tím, že 
pro mladé hasiče je každoročně 
pořádán podobný pobyt se zajiště-
ním ubytování v areálu včetně teplé 
stravy. „Letní soustředění je u dětí 
oblíbené, přestože je skromnějšího 
rázu. Bez nadsázky lze říci, že patří 
k činnosti, které kolektiv výrazně 
stmeluje“, dodala. Hasičský sbor 
v Liberci-Karlinkách letos pořádal 

ochotně pomáhají při jakýchkoliv 
pracích v obci. Neuvěřitelných 51 let 
pořádají Dubenecký pohár. Účastní 
se jej družstva mužů, žen a mladých 
hasičů. „Tuto soutěž založila jed-
notka za vydatné podpory tehdej-
šího starosty sboru Václava Šebka. 
Soutěží se v požárním útoku, mladí 
hasiči včetně předškolní přípravky 
ve štafetě požárních dvojic. Letos 
se zúčastnilo dvaadvacet týmů 

upřesnila s úsměvem náměstkyně 
starosty SDH Lenka Heřmánková 
a doplnila: „Jsme vděčni za zbroj-
nici městu, které ji pro nás zřídilo 
a moc za to děkujeme.“ Jednotka 
JPO III má k dispozici dvě dopravní 
vozidla Ford a cisternu CAS24 Liaz 
V loňském roce vyjížděla k 31 udá-
lostem, zejména technické pomoci 
a požárům. Letos hasiči zasahovali 
do počátku léta v 11 případech. 
K největším a nesložitějším zása-
hům patřil požár lesa v katastru 
obce Brandlín. „Jistou kuriozitou 
je, že ve výjezdu máme tři ženy pro 
různé pomocné práce a to Helenu 
Machovou, Nikolu Podzimkovou 
a tou třetí jsem já,“ uvedla Lenka 
Heřmánková. 

Nemalá pozornost je věnována 
výchově mladých hasičů. Činnost 
oddílu byla obnovena před jedenácti 
lety. Vloni se děti pod vedením 
Vladimíra Lejska, Michala Dvořá-

letní tábor v Železnici na Jičínsku. 
„Tábory uskutečňujeme od roku 
2006, vedle našich mladých hasičů 
byly s námi děti z dalších SDH na 
území města Liberec: Růžodolu, 
Machnína, Pilínkova, Krásné Stu-
dánky a Horního Hanychova, což 
činilo úctyhodných 85 účastníků,“ 
sdělil Ivan Přenosil, hlavní vedoucí. 
Program byl tradičně nabitý a pečli-
vě připravený. Pilovaly se disciplíny 
závodu hasičské všestrannosti, 
například „azimut“ mladí hasiči 
absolvovali na téměř desetikilome-

dospělých a čtyřiadvacet kolektivů 
mladých hasičů. Diplomy, medaile 
a další ceny hradíme z vlastních 
prostředků,“ uvedl starosta sboru 
Luboš Lesák. Nutno připomenout, 
že vloni se muži stali vítězi Jizerské 
ligy a v silné konkurenci Výcho-
dočeské hasičské ligy stanuli na 8. 
místě. „Jednu ze soutěží obou hasič-
ských lig jsme pořádali druhým ro-
kem, obě se konaly v jeden den, což 
bylo náročné, ale zvládli jsme vše 
v pohodě. Letos budeme pořadateli 
okresní soutěže OSH Trutnov, což 
obsahuje mj. zabezpečení zázemí 
pro účastníky a diváky, přípravu 
závodní tratě a zajištění občerstve-
ní ve spolupráci s OSH Trutnov,“ 
doplnil starosta sboru. V Dubenci 
dlouhodobě pracují s mladými 
hasiči. Jsou jedni ze zakládajících 
sborů hry Plamen, mládeži se věnují 
46 let. Podle slov hasičů v kronice 
našli dokonce zmínky o činnosti 
mládeže z roku 1971. Sedmadva-
ceti dětem se v současnosti věnují 
Michal Skořepa, Petr Čtvrtečka, 
Luboš Lesák a Romana Lesáková.

Výjezdové jednotce JPO III velí 
Ondřej Tomášek. Vloni vyjížděli 
k 24 událostem, letos se v polovině 
července dostali na číslo 15. Priorit-
ní pozornost věnuje osmnáctičlenný 
tým jednotky údržbě hasičské tech-
niky. Vozový park tvoří automobil 
Tatra 148 Iveco Dayli, dopravní 

zimním Závodě hasičské všestran-
nosti mladší žáci vybojovali desáté 
místo a mladší dorostenci zlatou 
a stříbrnou medaili, poprvé mladí 
hasiči vyzkoušeli start na Memo-
riálu Marty Habadové, kromě toho 
závodili např. na soutěžích v Be-
chyni, Roseči, Klenově, Hamru. 
„Dvakrát v roce jezdíme s dětmi na 
víkendová soustředění. Na podzim 
jsme společně s mladými hasiči 
z Tuchoraz ve Stříbrné Skalici, 
jarní soustředění je vždy na jiném 
místě. Vloni nám poskytli azyl 
hasiči z SDH Arnultovice a vzorně 
se o všechny děti postarali,“ sdě-
lila Lenka Heřmánková. Líbil se 
například výlet Stezkou korunami 
stromů v Krkonoších, trénování 
hasičských disciplín a účast na jedné 
soutěži nebo výlet na přehradu Les 
Království,“ dodala náměstkyně 
starosty sboru.                
Věra Nutilová, foto: archiv sboru

trové trase. Nechyběl trénink po-
žárního útoku z vozidla s nasátím 
vody z rybníka a speciální štafeta. 
Děti bez výjimky nadšeně uvítaly 
tradiční „stopovanou“, na jejíž trase 
se objevili známí hrdinové z filmů 
nebo pohádkové postavy. „Myslím, 
že to bylo dokonalé, kostýmy jsme si 
sami ušili, zapojili se další vedoucí 
a všech patnáct pomocníků. Stejně 
oblíbená stezka odvahy přinesla 
setkání s kouzelným dědečkem 
a hledání indicií k hledání pokladu. 
Každý večer jsme měli táborák, 
hry a sportovní akce, nechybělo 
koupání nebo skvělá zmrzlina,“ 
připomněl Ivan Přenosil Na letní 
tábory hasičů Liberce-Karlinek 
přispívá pravidelně Město Liberec 
poskytnutím dopravního automo-
bilu a financováním pohonných 
hmot. SDH Karlinky zajišťují 
veškeré odměny a ceny, včet-
ně medailí, které dostane každý 
jednotlivý mladý hasič. Vydatně 
pomáhá rovněž grant Libereckého 
kraje a OSH. 

 Věra Nutilová
Foto z letního tábora SDH 

Karlinky (střelba)

vozidlo Volkswagen Transporter 
a nově také traktor Zetor 6817, 
nechybí protipovodňový vlek, což 
je vysokotlaké mycí čerpadlo, spe-
ciální vysavač na vodu a motorový 
nosič na dezinfekci. Zajímavou 
loňskou akcí byla kondiční jízda 
pro 8 okolních jednotek. Zúčastnilo 
se 26 vozidel a 63 hasičů. Členem 
sboru je vítěz ankety Hasič roku 
2018 Zdeněk Šedivka, který je 
velitelem stanice HZS ve Dvoře 
Králové nad Labem. Ocenění teh-
dy získal za téměř 40 let u hasičů 
a za vynikající sportovní úspěchy 
v disciplínách požárního sportu. 
Dlouhé roky patřil mezi úspěšné 
reprezentanty, k republikovým 
úspěchům se řadila stříbrná me-
daile ve výstupu na věž v roce 1988 
a o rok později se stal vítězem ve 
třech individuálních disciplínách. 
U HZS Královéhradeckého kraje 
se stal počátkem nového tisíciletí 
vedoucím krajského reprezentač-
ního výběru, které na Mistrovství 
republiky v požárním sportu v Li-
berci dovedl na medailové pozice. 
„Ke skutečnosti, že v současné 
době jsme četnými a úspěšnými 
účastníky soutěží, přispěl také jeho 
osobní příklad,“ připomněl Luboš 
Lesák s tím, že výrazná je rovněž 
podpora obecního úřadu.

Věra Nutilová
Foto: archiv

ka, Lenky Heřmánkové a Vlaďky 
Svobodové zúčastnily několika 
soutěží, jejich starty byly vesměs 
s velmi dobrými výsledky. Napří-

klad na Memoriálu Ivany Valnohové 
v bězích na 60 metrů překážek 
stanul Adam Justin O'Brien na 
15. místě z 81 účastníků, na pod-

Výročí 
SDH Nadějkov
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Hasiči na síti XVII.
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V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte vás zavedeme do 
Železné Rudy, města v Plzeňském kraji na česko-německé hranici. Žije 
zde přibližně 1 600 obyvatel. Město se nachází na hranici Národního 
parku Šumava a je to jedno z šumavských sportovních a turistických 
středisek cestovního ruchu. Nachází se v těsném sousedství Bavorské 
Železné Rudy. První jednotka sboru dobrovolných hasičů zde vznikla 
v roce 1871 (jedná se však o německé pohraničí, novodobá historie sboru 
se tak počítá od konce druhé světové války). Celkově má SDH Železná 
Ruda 30 aktivních členů, dalších 15 je přispívajících. Jednotka SDH má 
12 členů. Od roku 1996 je jednotka zařazena jako JPO II/1. Hasiči ze 
Železné Rudy často zasahují i ve spolupráci s tamní Horskou službou. 
Na webových stránkách železnorudských hasičů se nám již v úvodu líbí 
poctivé doznání: „Vítejte na stránkách JSDH a SDH města Železná Ruda. 
Drobnější zásahy najdete na našem facebooku, sem dáváme zajímavosti 
a větší události.“ Nutno dodat, že propojení Facebooku a webu se na 
stránce opravdu povedlo. Události a zásahy jsou pečlivě aktualizované. 
Vzorně je zpracován také „náborový“ odkaz, který zve případné zájemce 
o vstup do SDH a JSDH. Neslibuje však určitě „modré z nebe“: Než se 
staneš členem SDH, musíš nás ale přesvědčit, že o to máš zájem. Proto 
pokud zájem máš, nebo si nejsi jistý, ale chceš to zkusit, neboj se a obrať 
se na nás. Můžeš nám napsat… nebo zavolat… nebo osobně přijít do 
hasičárny. Domluvíme se, ukážeme co a jak a pak se uvidí… Na webu 
nechybí ani stručné zaznamenání historie sboru doplněného o archivní 
fotografie. Z technického hlediska funguje webová prezentace velmi 
dobře a nabízí množství zajímavých a užitečných informací. Originál-
ní je u ní právě propojení s profilem na sociální síti Facebook. Dobře 
zpracována je na webu i sekce hasičské techniky. Po jejím pročtení 
musíme dát pochvalně palec nahoru, protože železnorudští hasiči mají 
ve výbavě i dron vybavený termokamerou! 

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 září roku 2015? 
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 září roku 2015, kdy v Bochoři na letišti 
hořel vírník. Cože to hořelo? Vírník je, stejně jako vrtulník, letadlo těžší 
vzduchu, které je opatřeno rotujícími nosnými plochami, které se nazývají 
rotor. Na rozdíl od vrtulníků však vírník nemá rotor poháněný vlastním 
motorem; místo toho je opatřen vrtulí poháněnou motorem, jejíž rotace 
způsobí dopředný pohyb vírníku. Ale začneme od začátku… V sobotu 
5. září 2015 byl oznámen na operační středisko HZS Olomouckého kraje 
požár letadla na letišti v Bochoři. Na místo vyjeli profesionální hasiči 
z požární stanice v Přerově a dobrovolní hasiči z Bochoře. Hasiči po 
příjezdu zjistili, že na startovní ploše vzplál vírník, ale požár uhasil sám 
pilot ručním hasicím přístrojem. Hasiči provedli protipožární opatření. 
Pilot utrpěl pouze drobné oděrky. 

Foto a zdroj textu: HZS Olomouckého kraje 
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Stránky hasičů ze Železné Rudy
www.hasicizr.cz

Svésedlice jsou nevelkou obcí 
ležící necelých deset kilometrů 
východně od Olomouce. Sobota 
8. srpna 2020 byla pro tuto obec 
zcela netradiční, zejména pro členy 
zdejšího sboru dobrovolných hasičů. 
V tento krásný letní den proběhlo 
v kapli sv. Tomáše a Františka 
žehnání nového hasičského pra-
poru, a to v rámci oslav 80. výročí 
založení místního hasičského sboru. 
Akci podpořil svojí účastí i poslanec 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR a zároveň i hejtman Olomoucké-
ho kraje Ladislav Okleštěk. Místní 
kaple byla při mši svaté a žehnání 
praporu doslova přeplněna nejen 
místními, ale i mnoha dalšími 
návštěvníky. Duchovní části oslav 
se ujal prezident Arcidiecézní 
charity Olomouc, kanovník olo-
moucké kapituly a římskokatolický 

Tradice jedné z nejstarších sou-
těží v požárním sportu byla za-
chována i v letošním, koronavirem 
poznamenaném roce. Stadion HZS 
Královéhradeckého kraje hostil už 
XLVI. ročník Memoriálu Josefa 
Romportla a Vlastimila Málka, 
zúčastnila se jej asi čtyřicítka 
závodníků z řad profesionálních 
i dobrovolných hasičů. Na účastní-
ky memoriálu čekaly dvě disciplíny 
požárního sportu, a sice běh na 
100 m s překážkami a výstup na 
cvičnou věž. Ženská kategorie měla 
letos pouze dvoučlenné zastoupení, 
v běhu na 100 m s překážkami zví-

Do dalších let s novým praporem

Memoriál Josefa Romportla a Vlastimila Málka 

kněz Bohumír Vitásek. Hudební 
produkci u kaple i přímo při mši 
svaté zajišťovala dechová kapela 
Věrovanka. Následovala slavnostní 
schůze, kde starostka sboru ve své 
prezentaci shrnula činnost od zalo-
žení po současnost a připomenula 
okolnosti příprav a vzniku právě 
požehnaného praporu v ceně téměř 
sto tisíc korun. Neopomenula podě-
kovat všem, kteří finančně přispěli 
na výrobu, neboť celá částka byla 
tvořena příspěvky od členů sboru, 
občanů, firem a místního obecního 
úřadu. Alespoň symbolicky, na 
dálku, byl pozdraven téměř stoletý 
a dosud žijící poslední zakládající 
člen – Miloslav Spurný. Schůze se 
zúčastnila a sboru ocenění předala 
starostka KSH Olomouckého kraje 
a zároveň starostka OSH Olomouc 
Vlastimila Švubová, dále zde byli 

tězila Simona Krampotová (SDH 
Semetín), ve výstupu do 2. podlaží 
cvičné věže byla rychlejší Kamila 
Bartošková (SDH Horní Cerekev). 
Nejlepším mužem sportovního 
dne byl Jan Vyvial (SDH Kozlo-
vice), který si z Hradce Králové 
odvezl titul nejrychlejšího běžce 
na stometrové překážkové dráze, 
formu pak potvrdil i ve finále na 
věži mezi závodníky do 35 let. 
Ve výstupu do 4. podlaží cvičné 
věže v kategorii 35–49 let zvítězil 
Lukáš Hons (HZS Kraje Vysočina) 
a v kategorii „zralí páni“ nad 50 let 
Zbyněk Hradil (HZS Olomouckého 

zástupci některých sborů okrsku 
Bystřička včetně jeho starosty 
bratra Aleše Konečného. Za ČČK 
Olomouc – Hodolany měl zde své 
místo ing. Roman Váňa, který se 
svými pomocníky v odpoledním 
programu přítomným předvedl 
záchranu na životě ohrožené oso-
by. Schůzi ve svém vystoupení 
pozdravil starosta obce a předseda 
místního spolku Klubu českých 
turistů. Bohatý odpolední program 
zahájila ukázka zásahu hasičů z Vel-
ké Bystřice, následovalo vystoupení 
hasičů z Pěnčína s jejich historickou 
technikou, poté taneční umění dětí 
skupiny Rytmus Olomouc a Street 
Workout Olomouc. Přítomní občané 
ocenili i ukázky vystoupení míst-
ních mladých hasičů. Odpoledne 
skvěle moderoval DJ Laďa Mariá-
nek. Děti využívaly možnosti nama-

kraje). Memoriál slavnostně zahájil 
i ukončil ředitel HZS Královéhra-
deckého kraje brig. gen. František 
Mencl. Sportovce přišli během dne 
pozdravit a podpořit člen Senátu 
Parlamentu ČR Jaroslav Malý, 
hejtman Královéhradeckého kraje 
Jiří Štěpán, náměstek primátora 
města Hradec Králové Martin Ha-
nousek a další představitelé Králo-
véhradeckého kraje, města Hradec 
Králové, státní správy, samosprávy 
a složek integrovaného záchran-
ného systému. Memoriál pořádal 
Hasičský záchranný sbor Králové-
hradeckého kraje a Sportovní klub 

lování obrázků na obličej. K tanci 
i poslechu do pozdních večerních 
hodin hrála skvěle sehraná hudeb-
ní skupina Eši Band. Na přípravě 
a celkovém finančním zabezpečení 
oslav se podílelo mnoho členů sboru 
a občanů ze Svésedlic, ale i několik 
dalších, kterým nebyla lhostejná 
celková úroveň oslav. S přepravou 
techniky z Pěnčína vypomohli ha-
siči z Kelčic. Významnou částkou 
přispěl Olomoucký kraj. Sbor si 
pomoci od všech velmi cení, ně-
kteří si ani nenárokovali oprávněné 
finanční ohodnocení. Věřme, že se 
oslavy 80. výročí založení sboru – 
spojené s žehnáním praporu – zapíší 
mezi významné akce uskutečněné 
sborem od jeho založení. Popřejme 
členům sboru dobrovolných hasičů 
Svésedlice elán a dobré nápady pro 
práci do dalších let.           Jan Konar

hasičů Královéhradeckého kraje 
za podpory Zdravotní pojišťovny 
Ministerstva vnitra a společnosti 
Techsport.

O Memoriálu Josefa Romportla 
a Vlastimila Málka v roce 1973 
došlo k tragickému požáru v pod-
niku Československé automobilové 
opravny v Hradci Králové, při 
kterém zahynuli dva zasahující 
hasiči, Josef Romportl a Vlastimil 
Málek. Tato smutná událost byla 
důvodem pro vznik Memoriálu 
Josefa Romportla a Vlastimila 
Málka v disciplínách požárního 
sportu. Memoriál je dodnes trvalou 
vzpomínkou na spolupracovníky 
a kamarády, kteří při výkonu své-
ho povolání obětovali své vlastní 
životy. První ročník se uskutečnil 
v roce 1975 a v současné době se 
jedná o druhou nejstarší soutěž 
pořádanou v České republice. Kaž- 
doročně se na ni sjíždí ti nejlepší 
profesionální a dobrovolní hasiči 
z celé České republiky.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje
Foto: HZS KHK

V  srpnu se v areálu stanice HZS 
LK v České Lípě konalo společné 
cvičení profesionálních hasičů ze 

Cvičení při úniku amoniaku
stanice Česká Lípa, stanice Jab-
lonné v Podještědí, stanice Doksy 
a JSDH Česká Lípa. Námětem 
taktického cvičení byl únik amo-
niaku (čpavku) a záchrana osoby. 
Konkrétně se jednalo o technickou 
závadu na potrubí s amoniakem, 
kterou se pokusil jeden zaměst-
nanec firmy opravit svépomocí. 
Náhle však došlo k prasknutí po-
trubí a velkému úniku amoniaku 
v plynném skupenství do ovzduší 
a přiotrávení zaměstnance opravu-
jícího potrubí. 

Úkolem jednotek bylo identifi-
kovat nebezpečnou látku, změřit 
koncentraci látky v ovzduší, zá-
chrana zraněné osoby, zamezení 
dalšího úniku amoniaku z potrubí 
a samotná dekontaminace. Hasiči 

nejdříve vytyčili nebezpečnou 
zónu od místa události, poté zřídili 
zjednodušené dekontaminační 
stanoviště. Hasiči, vstupující do 
nebezpečné zóny, byli z důvodu 
bezpečnosti vystrojeni speciálními 
protichemickými obleky, které 
zabraňují kontaminaci hasiče ne-
bezpečnou látkou. Po vstupu první 
průzkumné a záchranné skupiny do 
nebezpečné zóny zasaženou osobu 
pomocí dekontaminovatetelných 
nosítek přenesli na dekontaminační 
stanoviště. Do nebezpečné zóny 
následně vstoupila druhá skupina, 
která měla za úkol zajistit místo 
a zastavit šíření amoniaku z potru-
bí do okolí. Po ukončení proběhlo 
vyhodnocení celého cvičení.

HZS LK

Dvě desítky profesionálních 
hasičů (HZS MSK) s šesti osvěd-
čenými generátory teplého desin-
fekčního aerosolu („vuvuzelami“) 
se zapojily v areálu Konventu sester 
Alžbětinek v Jablunkově (okres 
Frýdek-Místek) do dekontaminace 
všech prostor, včetně kaple a kos-
tela, s výjimkou klauzury. Celkem 
15 „vuvuzel“ a k tomu 250 kg práš-
kové desinfekce (ke 4% rozředění 
s vodou) na jaře zakoupil a hasičům 
daroval Moravskoslezský kraj za 
bezmála 1,9 milionu korun. Hasiči 
z Třince, Frýdku-Místku a Slezské 
Ostravy zvládli očistu areálu bě-
hem necelých pěti hodin. 

dle zdroje HZS MSK

V Rožmitále pod Třemšínem se 
budou konat ve dnech 11. a 12. září 
2020 oslavy 790 let založení města 
Rožmitál pod Třemšínem, 140 
let založení SDH Rožmitál pod 
Třemšínem a 20 let vzniku or-
chestru Rožmitálská Venkovanka. 
Organizátorem je město  Rožmitál 
pod Třemšínem. V pátek 11. září 
od 18 hodin se uskuteční ve velkém 
sále pro pozvané hosty slavnostní 
schůze s hudebním doprovodem 
a občerstvením. Hlavní část oslav 
se bude konat v sobotu 12. září 
na parkovišti u Podzámeckého 
rybníka, kam se začnou v poledne 
sjíždět hasičské sbory. Po jejich 
přivítání bude ve 12:30 zahájen 
průvod s historickými prapory 
a průjezd městem s hasičskými vo-
zidly za doprovodu dechového or-
chestru Rožmitálská Venkovanka.. 
Oslavy 140. výročí založení SDH 
Rožmitál pod Třemšínem se konají 
za finanční podpory Středočeského 
kraje a pod záštitou hejtmanky 
Středočeského kraje Ing. Jaroslavy 
Pokorné Jermanové.

Hasiči dezinfikovali klášter i s kostelemHasiči, město 
a orchestr  
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Rozhovor s ředitelem HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Františkem Menclem, 
kandidátem voleb do Senátu PČR za volební obvod č. 48, Rychnov nad Kněžnou  

Chci, aby práce hasičů byla více oceněna

Budete v rámci své práce v se-
nátu usilovat o nějaké legislativ-
ní změny ve prospěch činnosti 
dobrovolných hasičů? (postavení 
dobrovolných hasičů na úroveň 
aktivních záloh Armády ČR atd.)

Legislativní ukotvení role dob-
rovolných jednotek je do budoucna 

Profesní životopis 
Brig. gen. Ing. František Mencl 

(*7. 4. 1955) dlouhodobě patří mezi 
výrazné osobnosti HZS ČR, vždy se 
aktivně zapojoval do procesu budo-
vání a rozvoje sboru a celého inte-
grovaného záchranného systému. 
Zasloužil se o některé legislativní 
změny ve prospěch HZS ČR, je le-
titým propagátorem a organizátorem 
soutěží v požárním sportu. Za své 
životní poslání si zvolil budování 
kvalitního materiálního zázemí pro 
profesionální i dobrovolné hasiče 
v Královéhradeckém kraji. 

V oblasti požární ochrany je Fran-
tišek Mencl aktivní od roku 1971, 
kdy se stal členem SDH Slatiňany. 
V roce 1982 přešel v místě nového 
bydliště, kterým se stalo krajské 
město Hradec Králové, do SDH 
Třebeš, kde se angažuje dodnes. Po 
získání vysokoškolského vzdělání 
na VŠB v Ostravě v roce 1979 se 
okamžitě zapojil také do profesio-
nální požární ochrany, kdy 1. 8. 1979 
nastoupil na OIPO Havlíčkův Brod 
jako inspektor požární ochrany. Od 
1. 11. 1980 zastával funkci okresní-
ho velitele svazu požární ochrany 
v Hradci Králové. V letech 1987 
až 1988  byl zástupcem náčelníka 
OIPO Hradec Králové a od 1. 1. 1989 
se stal velitelem KVPÚ Hradec Krá-
lové. Později byl zástupce okresního 
požárního rady a zástupce ředitele 
HZS okresu Hradec Králové. Po 
nástupu genmjr. Miroslava Štěpána 
na generální ředitelství HZS ČR se 
stal ředitelem okresu HZS Hradec 
Králové a 1. 1. 2001 byl jmenován 
ministrem vnitra ředitelem HZS 
Královéhradeckého kraje, tuto funkci 
zastává dodnes. 

teriální zázemí hasičů. Podařilo se 
nám tak zrekonstruovat většinu 
požárních stanic HZS Královéhra-
deckého kraje a pustili jsme se i do 
dalších, někdy až ambiciózních pro-
jektů. Díky kvalitní přípravě se nám 
tak vždy podařilo získat dostatek fi-
nančních prostředků, ať už za účasti 
dotačních zdrojů z Evropské unie 
nebo i jiných. A to i v dobách, kdy 
se v jiných odvětvích příliš financí 
nedostávalo. Například jsme pro-
sadili stavbu unikátního lezeckého 
polygonu při našem Učilišti požární 
ochrany Velkém Poříčí. Polygon 
slouží pro výcvik ve výšce a nad 
volnou hloubkou nejen profesionál-
ním hasičům, ale také dobrovolným 
jednotkám a dalším složkám IZS. 
Navíc získala tato stavba celore-
publikové prestižní ocenění stavba 
roku 2019. Jak profesionálním, 
tak i dobrovolným hasičům pak 
slouží i protiplynový výcvikový 
polygon na stanici v Rychnově nad 
Kněžnou, který simuluje těžké 
podmínky při požáru. Toto zařízení 
mohlo vzniknout díky podpoře 
státu jako reakce na rozšiřující se 
průmyslovou zónu v Kvasinách 
na Rychnovsku. Mezi dalšími pro-
jekty, které najdou uplatnění nejen 
pro profesionální hasiče, ale také 
pro JSDH, policii, armádu, patří 
rekonstrukce stadionu pro výcvik 
a požární sport v Hradci Králové. 
Sportoviště, které jsme přebírali do 
vlastnictví před rekonstrukcí, bylo 
prakticky zchátralé. Díky několika 
etapám rekonstrukcí a podpoře 
kraje a města jsme zde vybudovali 
moderní stadion s parametry na 
mezinárodní závody.  Jak jsem již 
zmínil, pracovali jsme také roky 
na rekonstrukcích stanic našeho 
profesionálního sboru. Letos na 
podzim uvedeme do provozu zcela 
novou stanici HZS v Jaroměři, kde 
bude zároveň zázemí pro místní 
dobrovolnou jednotku. Svému 
nástupci pak předám další rozpra-
cované projekty na rekonstrukce 
nebo výstavbu nových stanic, což 
by se mělo týkat našich jednotek 
v Hořicích, Nové Pace, Novém 
Bydžově a Broumově. 

V rámci činnosti dobrovolných 
hasičů mají velkou odpovědnost 
obce (místní samosprávy). Chtěl 
byste v rámci tohoto kontextu 
něco změnit?

Podle mého názoru by se měla 
zvýšit odpovědnost obcí v oblasti 
požární ochrany. Bohužel jsme 
často svědky toho, že se na tuto pro-
blematiku neklade dostatečný důraz 
a v případě mimořádné události pak 
vyvstávají různé problémy, které 
komplikují práci hasičů. I to bych 
chtěl ze své pozice do budoucna 
změnit. 

Jaká je úroveň hasičů a jejich 
vybavení v ČR (dobrovolných 

i profesionálních) v porovnání 
s ostatními zeměmi Evropy?   

Úroveň našeho vybavení je dob-
rá, ale nemůžeme se tvářit, že vše 
funguje tak, jak bychom si to před-
stavovali. Obecně je problém s ob-
novou zásahové techniky, zejména 
pak té výškové. Přitom ta je nena-
hraditelná při požárech výškových 
budov, kde se často předpokládá 
výskyt většího množství osob. Po-
kud budeme investovat do obnovy 
techniky, investujeme tak nejen do 
bezpečnosti občanů, ale také do 
bezpečnosti zasahujících hasičů. 
Dále vidím problém v nedostatečné 
investiční podpoře zázemí hasičů, 
v rámci které bychom se měli více 
zaměřit na výstavbu a rekonstrukci 
budov stanic a zbrojnic. V tomto 
ohledu bych se přimlouval za větší 
míru podpory z dotací Evropské 
unie. 

Co ještě stále „chybí“ hasičům 
v ČR? 

Já jsem podstatnou část toho, co 
hasičům chybí, popsal v předchozí 
odpovědi. Ale hasičům v ČR bych 
chtěl pomoci ještě s jednou věcí. 
Všichni ví, že hasiči jsou připraveni 
pomáhat 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu. Není to jednoduchá práce. 
A já bych chtěl docílit toho, aby prá-
ce profesionálních i dobrovolných 
hasičů byla více doceněna, a to i po 
finanční stránce. 

velké téma k diskusi. Chtěl bych se 
zasadit o to, aby byla práce hasičů 
na profesionální i dobrovolné úrovni 
lépe doceněna a oceňována. Role 
dobrovolných jednotek v obcích 
a městech je totiž nenahraditelná. 
Na jedné straně jsou samozřejmě 
úkoly, které plní v oblasti požární 
ochrany. Na straně druhé jsou 
dobrovolní hasiči velkým, a v ně-
kterých případech dokonce jediným 
hybatelem společenského života 
v obcích, starají se o volnočasové 
aktivity mládeže apod. Tento fakt 
si možná hodně lidí neuvědomuje 
a bere vše jako samozřejmost. 
K tomu bychom neměli sklouzávat 
a tento trend bych rád změnil. Co 
se týče dalších legislativních změn, 
kterým bych se chtěl věnovat, jsou 
zákony o bezpečnosti státu a zákony 
o krizovém řízení a IZS. Zkušenosti 
z poslední doby, kde jsme čelili 
velkým problémům v souvislosti 
s šířením koronaviru, ukázaly, že 
tyto změny jsou nezbytné. 

Jaké je vaše životní krédo 
– motto? 

Celý život se řídím mottem: „Ně-
kdy je lepší udělat dva kroky zpět, 
abych mohl udělat krok vpřed“.

Je podle vás dostatečná úroveň 
spolupráce mezi dobrovolnými 
hasiči a HZS ČR? 

Vždy je co zlepšovat, to je zá-
kladní předpoklad pro to, abychom 
se dál vyvíjeli a naši činnost zkvalit-
ňovali. Podle mého názoru je úroveň 
spolupráce profesionálních a dobro-
volných jednotek v současné době 
na velmi dobré úrovni. Dokazujeme 
to každý den v terénu při společných 
zásazích. I nadále bychom měli 
udržovat dosavadní formy podpory 
dobrovolných jednotek a zamyslet 
se nad dalšími možnostmi, zejména 
pak v oblasti dotační. 

Prosazení řady věcí záleží 
hodně i na osobních kontaktech… 
Máte mezi dobrovolnými hasiči 
(v rámci SH ČMS atd.) ty správné 
kontakty?

V oblasti požární ochrany se 
pohybuji už víc než 40 let. Troufám 
si odhadovat, že za tu dobu jsem po-
znal velké množství osob a vytvořil 
s nimi pevné vazby. A není to jen 
o kontaktech mezi dobrovolnými 
hasiči, ale také o kontaktech mezi 
představiteli krajské, městských 
a místních samospráv. 

V rámci svého působení jste 
pomohl na svět řadě projektů, 
na kterých nyní participují dob-
rovolní i profesionální hasiči 
(například hasičský výcvikový 
polygon ve Velkém Poříčí atd.). 
Rodí se aktuálně nějaký nový 
podobný projekt? 

Obecně jsem se vždy snažil za-
sazovat o to, abychom zlepšili a ma-

Vím, že jste propagátorem 
požárního sportu. Co pro Vás 
požární sport znamená?

Je to pro mě nedílná součást ha-
sičského života. V mládí jsem sám 
aktivně sportoval, byl jsem členem 
družstva mladých hasičů a později 
i dospělých v SDH Slatiňany. Po vy-
soké škole jsem se věnoval soutěžím 
jako funkcionář, ale především jako 
rozhodčí – od roku 1989. Každých 
deset let jsme pak jako HZS KHK 
pořadatelem mistrovství republiky 
v požárním sportu (1995, 2005, 
2015) a několikrát jsem byl také 
hlavním rozhodčím mistrovství. 
Naposledy to bylo v roce 2019 
v Ústí nad Labem, kde mi udělalo 
naše krajské reprezentační družstvo 
velkou radost, když se po 27 letech 
stalo opět mistry republiky, dokonce 
vytvořilo časem 20,54 s národní 
rekord v požárním útoku. Jsem 
také duchovním otcem mistrovství 
republiky v klasických disciplínách 
CTIF, jehož jsme letos po jedenácté 
pořadatelem, soutěží se tradičně 
na stadionu ve Dvoře Králové nad 
Labem. Tuto soutěž jsme vymy-
sleli a uvedli do života společně 
s tehdejším starostou SH ČMS Ing. 
Richterem. I v tomto ohledu je naše 
krajská reprezentace výjimečná. Je 
to totiž jediné  družstvo v klasic-
kých disciplínách, které je složené 
z profesionálních hasičů a jsou 
velmi úspěšní. Kromě úspěchů na 

mistrovství republiky se týmu po-
dařila vyhrát dvakrát i olympiáda 
CTIF, jednou se konala v Ostravě, 
podruhé v rakouském Villachu.

Existuje nějaká otázka, na 
kterou jste chtěl vždycky odpově-
dět, ale nikdo Vám ještě takovou 
otázku nepoložil?

Prozatím se mě ještě nikdo ne-
zeptal, jakého ocenění si za svou 
profesní kariéru cením nejvíce. 
Jedno takové přeci je, a sice stříbrná 
pamětní medaile Senátu. Obdržel 
jsem ji z rukou tehdejšího předsedy 
Senátu Milana Štěcha v roce 2014 
za přínos v oblasti legislativní. 
Toho ocenění si vážím mimo jiné 
z toho důvodu, že jsem jeho jediným 
držitelem mezi profesionálními 
a dobrovolnými hasiči. 

Budete spíš senátor-zásahový 
hasič (reagující na aktuální pro-
blémy), nebo senátor-hasič-pre-
ventista, který  se bude chtít sou-
středit na jedno či několik málo 
témat, na kterých bude v rámci 
doby svého mandátu pracovat? 

Správný hasič umí obojí. Tedy 
zvládne rychle zareagovat jak na ak-
tuální situaci, tak se snaží různým 
rizikovým situacím předcházet. 
Jako senátor bych se chtěl chovat 
přesně tak. 

Za rozhovor děkuje Mirek Brát
Foto: archiv FM

S družstvem HZS KHK na MČR v Požárním sportu 2019

V oblasti požární ochrany je František Mencl aktivní od roku 1971. S ministrem vnitra Janem Hamáčkem a hejtmanem KHK Jiřím Štěpánem při prohlíd-
ce polygonu ve Velkém Poříčí.  

Generál Mencl umí prokázat sportovního ducha i smysl pro humor. 
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Mezi průkopnická česká hasičská vozidla, která do 
pohybu uváděl spalovací motor, patří jistě známá 
automobilová stříkačka Praga z roku 1913. Kdy se 
však udál historicky první zásah hasičského vozi-
dla na našem území? Jako první psanou zmínku 
o použití primitivního hasičského vozidla na území 
České republiky lze považovat záznam o požáru 
roku 1823, k jehož uhašení byly použity dřevěné 
stříkačky. Jednalo se o techniku, která byla obvykle 
umístěna na podvozku taženém koňmi. Kde tehdy 
hořelo? Název města najdete v naší křížovce, jistě 
vám pomůže i použitý obrázek. 

Foto: khfarnost.cz

ZAUJALO NÁS...

1. Tempo hasičského pochodu je:
a) 112 kroků za minutu
b) 116 kroků za minutu
c) 120 kroků za minutu

2. Délka skoku při poklusu je:
a) 90 cm       b) 112 cm
c) 120 cm

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3. Délka plného kroku je:
a) 112 cm      b)  90 cm
c) 75 cm

4. Pořadový krok se užívá:
a) při příchodu k nadřízenému
b) za pohybu po povelu „POHOV!“
c) při poklusu

5. Pro zatáčení tvaru za pohybu 
se vydává:

a) jeden povel
b) trojice povelů
c) dvojice povelů

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4a, 5c

Pohyb, zatáčení za pochodu

VE ZKRATCE

Český tým USAR v Bejrútu

V rámci likvidace následků katastrofálního výbuchu působil v Li-
banonském Bejrútu i český tým USAR. (USAR – z anglického Urban 
Search and Rescue = vyhledávání a záchrana v obydlených oblastech). 
Zásahy českých hasičů v zahraničí se datují od roku 1988, kdy postihlo 
Arménii (stát v SSSR) rozsáhlé zemětřesení o síle 7. stupně Richterovy 
stupnice. Na základě rozhodnutí Hlavní správy Sboru požární ochrany 
Ministerstva vnitra a životního prostředí ČR byla do města Leninakanu 
vyslána 78 členná jednotka českých hasičů. V té době se jednalo o oje-
dinělé vyslání české záchranné jednotky do zahraničí. Česká republika 
totiž do zahraničí poskytovala téměř výhradně finanční nebo materiální 
humanitární pomoc. Historie specializovaného odřadu USAR s jasnou 
koncepcí se začala psát až v roce 1999, tedy v roce, kdy svět soustřeďoval 
všechny dostupné záchranářské kapacity do oblastí postižených zemětře-
seními v Turecku a na Tchaj-wanu.                            Zdroj foto: HZS ČR

Hasičská vozidla

na monitoru vašeho počcítacče i displeji telefonu
www.facebook.com/hasicskenovinywww.facebook.com/hasicskenoviny

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
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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)

V srpnu  proběhl na tepláren-
ském komíně v Novém Vrátě 
výcvik leteckých záchranářů HZS 
Jihočeského kraje. Výcvik hasiči 
naplánovali společně s Armádou 
ČR, která v Jihočeském kraji 
zajišťuje leteckou záchrannou 
službu, a ZZS Jihočeského kraje. 
Letečtí záchranáři po celý den 
procvičovali záchranu osob z ko-
mína, tedy místa, které je přístupné 
pouze ze vzduchu. V podvěsu 
v roli záchranáře, ale také v roli 
zachraňujícího se vystřídali všichni 
účastníci cvičení. Zachraňovaného 
vždy příslušný záchranář zajistil, 
vyprostil z ochozu komína a v pod-
věsu byl dopraven na nejbližší 
plochu vhodnou k přistání. Kromě 
výcviku na komínu letos letečtí 
záchranáři HZS Jihočeského kraje 
již absolvovali výcviky na obtížně 
přístupných skalních útvarech. Re-
álné záchranné akce se pak ročně 
pohybují v počtu jednotek procent 
a jde především o záchranu osob 
jak zraněných při různých volno-
časových aktivitách, tak například 
osob pracujících ve výškách, které 
jsou postiženi náhlou zdravotní 
indispozicí.

HZS Jihočeského kraje
Foto: Milan Pacík

Unikátní cvičení složek IZS se 
v srpnu uskutečnilo v Josefově 
Dole a v Liberci. Hasiči tam nacvi-
čovali činnosti po zavalení osob po 
zřícení střechy domu a pátrání po 
pohřešovaných osobách. Cvičení 
připravoval tým psovodů z JSDHO 
Hejnice, který ho zároveň pořádal 
jako Závod záchranných psů SH 
ČMS pro psovody z celé republiky. 
Celé cvičení začalo v pátek večer 
v Josefově Dole, kde se podle 
plánu zřítila část střechy jedné 
z budov. Na místo okamžitě vyjely 
tři jednotky hasičů, kteří na místě 
nacvičovaly postup záchranných 
prací při této mimořádné udá-
losti, konkrétně vyhledání osob, 
předlékařskou pomoc a transport 
zraněných. Na místo byli také 
okamžitě povoláni psovodi. Ti 
pak podle předem stanoveného 
pořadí prohledávali nejen budovu 
se zřícenou střechou, ale i přilehlý 
les. Po prohledání všech prostor se 
cvičení přesunulo do Liberce, kde 
psovodi po necelých čtyřech hodi-
nách spánku opět nasazovali své 
psy. Tentokrát pátrání probíhalo 
v prostorách bývalé slévárny v Os-
tašově, jejíž demolice představuje 
naprosto reálný scénář města po 
zemětřesení. Psi byli nasazeni do 
dvou sektorů, což pro ně bylo, hlav-
ně v poledních hodinách vzhledem 
k tropickým teplotám, velmi ná-
ročné. Psi specializovaní na plošné 
pátrání pak souběžně prohledávali 
les pod Ještědem, kde se v rámci 

Výcvik leteckých 
záchranářů 

na teplárenském 
komíně 

Hasičští psovodi nacvičovali 
vyhledávání a záchranu osob

cvičení pohřešovala skupina osob. 
Celé cvičení pak skončilo v od-
poledních hodinách v Hejnicích 
vyhlášením výsledků a diskuzí 
nad strategií jednotlivých týmů. 
Rád bych poděkoval všem dobro-
volníkům, kteří nám velmi ochotně 
představovali pohřešované a za-
valené osoby. Dále také děkujeme 
majiteli Objektu v Josefově Dole 
a Lesům ČR. Velké poděkování pak 
patří Firmě Finapra Development, 
zastoupené pány Šichem a Novot-
ným. Bez jejich pomoci a nadšení 
pro naši práci by se cvičení na 
takovéto úrovni nemohlo uskuteč-
nit. Za dlouhodobou podporu pak 
děkujeme našemu domovskému 
městu Hejnice, Libereckému kraji 
a firmě Atrea, s. r. o.

Výsledky Závodu záchranných 
psů SH ČMS 2020:
Sutina:
1. místo – Dagmar Kopencová 
 (SDH Všechapy)
2. místo – Lucia Čeňková 
 (SDH Zvole) 
3. místo – Veronika Kosinová 
 (SDH Horní Bříza)
Plocha:
1. místo – Martin Brandner 
 (SDH Liteň) 
2. místo – Martina Taterová 
 (SDH Rynholec) 
3. místo – Jan Russe 
 (SDH Rynholec)

Pavel Morávek zástupce 
velitele psovodů SH ČMS

Foto: archiv PM

Vydrýska jsme zachránili!
Hasiči na Pardubicku hledali 

v srpnu  v přírodní rezervaci Zem-
ská brána pod osadou Čihák osa-
mocené mládě vydry říční. Událost 
byla nahlášena na Krajské operační 
a informační středisko v Pardubi-
cích. Jednalo se o bezbranné mládě, 
které evidentně leželo osamocené 
na místě již několik dní. Po kon-
zultaci s pracovníkem ze Záchranné stanice Pasíčka naložila jednotka 
zvířátko do bedýnky a odvezla na stanici hasičů, kde si mládě vyzvednou. 
Vydrýskovi podali hasiči tekutiny a hned pookřál. 

Jana Poláková – asistentka, HZS Pardubického kraje



Pozvánka do hasičské expozice 
Technického muzea Speyer

V dnešním díle putování za 
expozicemi hasičského techniky 
zůstaneme v zahraničí – konkrétně 
v sousedním Německu. Tématem 
naší pozvánky je Technické mu-
zeum Speyer, které má své kořeny 
v Automobilovém a technickém 
muzeu v Sinsheimu. V současné 
době muzeum disponuje krytou 
výstavní plochou přes 25 000 
m2 a volnou plochou o velikosti 
150 000 m2. Velkorysé výstavní 
plochy dávají muzeu možnost 
představit návštěvníkům neoby-
čejné exponáty velkých rozměrů 
včetně historické i moderní ha-
sičské techniky. Technické muze-
um Speyer v jižním Německu je 
snadno dostupné po dálnici A61 
(Koblenz-Speyer). Muzeum se 
nachází v centru Speyeru, pouhých 
několik minut chůze od známé cí-
sařské katedrály. Naše doprovodná 
fotografie představuje historický 
osobní vůz značky Mercedes v ha-
sičské úpravě. Velkým lákadlem 
pro hasiče však bude ve Speyeru 
i vystavený hasičský vůz Ford mo-

lavicemi, navijákem, sací hadicí 
s kovovým košem). Tento kon-
krétní exemplář sloužil hasičům 
v jedné nizozemské obci. Hasiči 
s ním mohli jet k zásahu maximální 
rychlostí 70 kilometrů v hodině. 
Foto: speyer.technik-museum.de

del T. Slavná plechová „Lízinka“ 
byla prvním vozidlem vyráběným 
sériově na montážní lince. V letech 
1908–1928 bylo postaveno celkem 
15,5 milionu kusů tohoto legendár-
ního vozu. Jeden z nich zde najdete 
v hasičském provedení (s bočními 
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Potøebujete dovybavit
požární zbrojnici nebo vaše auto ?

Naši nabídku najdete na 
www.phhp.cz

Nabízíme dobrovolným, 
hasičským sborům od -
zkoušené, hasičské vozy, 
se zárukou, v plně funkčním 
stavu: 1/LIAZ 18.29 XA-CAS 
K25, 4 × 4, 2 500 litrů VODY 
+ 400 litrů PĚNY, rok 1. při-
hlášení: 1996, EURO motor, 
ABS, Bosch čerpadlo, naviják 
na DO + osvětlovací stožár na 
DO. 2/IVECO TURBODAILY 
40E10W 4 × 4, 800 litrů VODY, 
Mercedes Atego 2×, Merce-
des 1124: 4 × 2,4 × 4, velitel-
ské vozidla, Opel, Mercedes 
a jiné. Kompletní nabídka, 
našich, 13 vozidel v Havlíč-
kově Brodě na: https://www.
dobraci.sk/cars/, e-shop: htt-
ps://shop.dobraci.sk/. V ceně 
vozidla: 1) nová STK a EK, 
české, evidenční čísla. 2) Vo-
zidlo je barevně upravené dle 
požadavků Vyhlášky 53/2010. 
Reference 75 hasičských 
sboru, kterým jsme odevzdali 
auta v letech 1993–2020.

Vzdělávací středisko 
Ivana Kubičková – T. E. P., 
s. r. o., nabízí v Praze kurzy 
v oblasti PO, BOZP a ekolo-
gie. Bližší informace na tel. 
603 441 171 nebo 
www.tep-kubickova.cz.

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE

Jednotky HZS KK Toužim a SDH Bečov nad Teplou se zúčastnily 
taktického cvičení na zkoušku suchovodu v Pluhovském paláci a vyzkou-
šely pokrytí účinného hašení na střechu hradu. Hrad a zámek Bečov je 
modelovým pracovištěm HZS Karlovarského kraje. Dnešním taktickým 
cvičením bylo zjištěno, že z pohledu od Pluhovského paláce, z pravého 
střešního vikýře, lze jen částečně pokrýt hasebními prostředky část štítu 
hradu. Na levé straně bohužel nelze dosáhnou efektivního dostřiku na 
šindelovou střechu mimořádně dochovaného autentického hradu. Stavební 
obnova hradu a přilehlých objektů je momentálně ve stavební fázi a změny 
plynoucí z dnešní zkoušky tak budou mít ještě prostor k efektnějšímu 
zapracování do finální podoby.

Text a foto: Státní hrad a zámek Bečov

Nehořelo! Proběhla zkouška

XC70-CSSK-A

XC100-CSSK-A

XC100D-CSSK-A

XC – nová generace špičkových
detektorů oxidu uhelnatého
s funkcí Alarm Scan
Dopřejte si klidný spánek s CO alarmem Honeywell Home XC!

Honeywell Home – synonymum spolehlivosti,  
kvality a pokročilých technologií

Cílem společnosti Resideo je bezpečí a spokojenost našich zákazníků. Naše osvědčené detektory 
chrání zdraví a život spokojených uživatelů na celém světě před záludným zabijákem – smrtelně 
jedovatým oxidem uhelnatým (CO), vznikajícím při nedokonalém spalování v karmách, plynových 
sporácích, krbech, ve špatně větraných garážích či nedostatečným odtahem spalin komínem. 
Nová generace CO alarmů Honeywell Home XC je nyní vybavena aplikací AlarmScan pro 
bezdrátový odečet dat z detektoru. V ČR podle úředních statistik dochází ročně ke 
stovkám smrtelných otrav tímto plynem – neváhejte  a  investujte do spolehlivé 
a včasné ochrany  před jeho smrtelnými účinky!)

•  Detekce na bázi elektrochemického čidla, bateriové napájení bez kabeláže
•  Každých 60 min autotest funkčnosti vnitřních obvodů
•  Vhodné i pro vlhké prostředí při relativní vlhkosti 25–95% (např. koupelny)
•  Akustická signalizace > 90 dB ve vzdálenosti 1 m
•  Signalizace  již  od  nízké koncentrace  CO  pro  možnost včasného  opatření
•  Multifunkční tlačítko na test akustického signálu, ztlumení a signalizace chyby
•  Možnost  bezdrátového propojení více  detektorů   zásuvným  modulem  XW100-CS
•  Mobilní  aplikace  AlarmScan pro  odečet  hlášených  poplachů a     stavu     detektoru
• Verze XC70-CSSK-A – čidlo Ecosure®,  7 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba, větrání
•  Verze XC100-CSSK-A  –  čidlo  Ecosure  X®,  10 letá  záruka, f unkce alarm, stav napájení, chyba, 

větrání, světelná výzva k evakuaci
•  Verze XC100D-CSSK-A – čidlo Ecosure X®, 10 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba, 

větrání, světelná výzva k evakuaci, multifunkční LCD displej s informacemi o koncentraci CO
•  Snadná instalace, kompaktní konstrukce a moderní design vhodný do každé domácnosti
•  Vyrobeno v EU podle standardu EN50291   

Tyto výrobky zakoupíte, a další informace získáte, u našeho  autorizovaného prodejce : 
Új
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Přednosti a výhody:

Cvičení proběhlo na hradě a zámku Bečov také v roce 2018.


