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Hasiči „na síti“Otestujte si své 
hasičské znalosti

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Letohradě-Kunčicích

Regionální soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod proběhla ve Dvoře Králové nad Labem. Foto mf.

Ve dnech 11.–12. září se usku-
tečnil v Karolince opakovací mo-
tivační kurz pro déle pracující 
instruktory programu HASÍK ve 
Zlínském kraji. Vybrané instruk-
tory přivítal krajský ředitel plk. 
Ing. Vít Rušar. Po jeho úvodním 
proslovu se střídaly bloky, které 
vedl lektorský tým z Bruntálu, 
koordinátor programu a samotní 
instruktoři. Vzhledem ke zhoršené 
epidemiologické situaci se kurzu 
nemohli zúčastnit zástupci dalších 
krajů, kde program rovněž běží. 
Zlínský kraj se přidal k programu 
po Moravskoslezském, Olomouc-
kém a Jihomoravském kraji jako 
čtvrtý v pořadí. Nyní výukový 
program v různých intenzitách 
funguje v deseti krajích. Všichni 
přítomní mohli zavzpomínat na 
začátky programu v našem kraji 
v roce 2009. O jeho start se za-
sloužila tehdejší krajská ředitelka, 
nynější ombudsmanka HZS ČR, 
doktorka Jarmila Čičmancová. 
V roce 2012 se do této formy pre-
ventivně výchovné činnosti zapojili 
i dobrovolní hasiči. Ti nyní působí 
především v částech našeho kraje, 
kde není stanice profesionálních 
hasičů. 

Za uplynulých deset let proběh-
lo celkem pět kurzů, ze kterých 
vzešlo 107 instruktorů. Aktivních 
je jich v současnosti necelá polo-
vina. Spolu s maskotem programu 
drakem HASÍKem uskutečnili za 
tuto dobu 968 návštěv základních 
škol v celém kraji a proškolili zde 
více než 53 000 dětí ve druhých 
a šestých třídách.

por. Ing. Adam Fuksa, 
HZS Zlínského kraje,

preventivně výchovná činnost

V letošním roce si jubileum 90 
let existence hasičského dobrovol-
nictví připomněli i v Horní Datyni 
(část města Vratimov v okrese 
Ostrava -město).  

V záznamech, které má výbor 
SDH zachovány, je uvedeno, že 
s návrhem možnosti založení 
hasičského sboru přišel občan 
Antonín Špetík spolu s panem 
Josefem Tomisem 15.února 1925, 
kdy se sešlo 14 občanů a došlo 
k realizaci této myšlenky. Bylo 
vysvětleno poslání hasičstva a byl 
ustaven přípravný výbor. Nadešel 
den 26.dubna 1925, kdy byla svo-
lána schůze, kde se přihlásilo 26 
občanů za členy sboru a byl zvolen 
výbor.  Nově ustavený hasičský 
sbor a jeho výbor tu ovšem stál 
bez finančních prostředků, bez ja-
kékoliv výzbroje a hasícího nářadí. 

V roce 1926 uvažoval již výbor 
o zakoupení větší ruční stříkačky. 
Ovšem, kvůli finančním limitům  
bylo možno zakoupit jen starší 
stříkačku S novou technikou při-
šla i nová starost, kde ji bezpečně 
umístit. V roce 1927 však měla 
jednotka již 70 členů a hodnota 
majetku byla stabilní. 

S využitím zdroje 
SDH Horní Datyně

Desáté výročí 
projektu Hasík 

ve Zlínském kraji

SDH Horní 
Datyně – 95 let 
existence sboru

Z jara odložené volební shro-
máždění delegátů SDH okresu 
Žďár nad Sázavou se uskutečnilo 
o posledním srpnovém víkendu 
v Domě kultury ve Žďáru. Celkem 
204 delegátů z 258 zvolených 
na valných hromadách SDH, 
zhodnotilo činnost dobrovolného 
hasičstva na Žďársku v uplynu-
lém pětiletém volebním období. 
Nižší účast – 83 % – byla tento-
krát ovlivněna nepříznivou epi-
demiologickou situací a jednání 
v sále se konalo v rouškách se 
zakrytými dýchacími cestami. 
Přesto pozvání přijala řada hostů 
– delegaci krajského úřadu vedl 
poslanec PS PČR a hejtman Kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, 
přítomni byli představitelé Inte-
grovaného záchranného systému 
Kraje Vysočina – ředitel HZS plk. 
Mgr. Jiří Němec, ředitelka ZZS 
Ing. Vladimíra Filová, náměstek 
okresního ředitele Policie ČR 
plk. Mgr. Jan Kostečka. Delegaci 
ústředí SH ČMS vedl starosta 
Jan Slámečka v doprovodu svého 
1. náměstka Lubomíra Janeby. 

Pozvání přijali i starostové měst 
– Žďáru nad Sázavou, Bystřice 
n. P., Velké Bíteše a přítomní byli 
další významní hosté. V tajných 
volbách bylo zvoleno na období 
2020 –2025 vedení okresního 
sdružení a to téměř beze změn. 
Do funkce starosty OSH byl po 
čtvrté za sebou opětovně zvolen 
Luboš Zeman, do funkcí náměstků 
delegáti zvolili Miroslava Jágrika, 
Jana Slámečku a Antonína Teplé-

Dobrovolní hasiči na Žďársku si zvolili okresní vedení
ho. Zvoleno bylo dalších 10 členů 
výkonného výboru, nominaci 
obdrželo dalších 6 členů VV; tito 
byli na ustavujícím zasedání 11. 
září zvoleni do funkcí vedoucích 
odborných rad (represe, prevence, 
mládeže, vnitro organizační, pro 
historii a Zasloužilých hasičů). 
Kontrolní a revizní radu poveden 
opět Stanislav Kříž, zvoleno byla 
dalších 6 členů této rady. Delegáti 

zvolili i 13 zástupců pro volební 
jednání krajského sdružení Kraje 
Vysočina (uskuteční se ve Žďáru 
n. S. 8. října) a 11 delegátů na VI. 
sjezd SH ČMS, který se uskuteční 
12. 12. 2020 v Brně. Do těchto 
voleb hasiči ze Žďárska vysílají 
i své zástupce – Luboš Zeman 
obdržel nominaci pro volbu repub-
likového náměstka, Jan Slámečka 
do funkce člena VV SH ČMS 

a starosty krajského sdružení. 
Nominováni byli i funkcionáři 
pro ústřední a krajské odborné 
rady. V průběhu jednání byl také 
vyhlášen nejlepší sportovní výkon 
roku 2019 – putovní pohár s por-
trétem čestného starosty OSH Jana 
Dřínka převzala Marika Mašková 
u SDH Ruda, která v žákovské 
kategorii na soutěži Ostravsko – 
Beskydské „šedesátky“ zaběhla 
čas 14,30 s. Předáno bylo i dal-
ších devět výkonnostních tříd pro 
úspěšné hasičské sportovce za 
výkony v roce 2019. V přijatém 
usnesení byl delegáty doporučen 
ke schválení na sjezdovém jednání 
„Program činnosti dobrovolného 
hasičstva do roku 2025“ a schválili 
stanovisko k návrhu změn Stanov 
SH ČMS. 

V závěru jednání všem přítom-
ných poděkoval za projevenou dů-
věru starosta OSH Luboš Zeman 
a poděkoval celé členské základně 
za jejich dobrovolnou práci na 
Žďársku, která v rámci ČR patří 
mezi nejúspěšnější a nejlépe hod-
nocené.

Dne 21. září 2020 předali zá-
stupci městské část i Praha 2 
finanční dar pražským hasičům na 
dvoře centrální stanice. Z rukou 
starostky Jany Černochové a rad-
ního pro bezpečnost Michala Zuny 
si symbolický šek na 66.000 korun 
převzal ředitel pražských hasičů 
plk. Luděk Prudil. Finanční část-
ka částečně pokryje náklady na 
nákup profesionálního, robustního 
motorového člunu pro záchranu 
osob, který bude sloužit hasičům 
na centrální stanici v rajónu Prahy 
2. Člun je lehký a umožňuje dob-
rou manipulaci. 

Městská část Praha 2 poskytuje 
finanční dar HZS hl. m. Prahy 
pravidelně každý rok.

Luboš Zeman

Z jednání volebního shromáždění delegátů

Dar na 
nákup člunu
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Při sestavování mozaiky udá-
lostí za uplynulé období jsme se 
rozhodli určitě zařadit do tohoto 
výčtu i negativní zkušenost hasičů 
z Královéhradeckého kraje s par-
kujícími řidiči. I v Hasičských 
novinách jsme v loňském roce psali 
o projektu „3 metry k životu“, který 
zahájili společně hasiči v Praze 
a Středočeském kraji. Cílem pro-
jektu „3 metry k životu“ je upozornit 
na špatnou průjezdnost v sídlištních 
aglomeracích. Projekt vznikl již 
v roce 2016 u HZS Středočeského 
kraje s cílem neagresivní formou 
upozornit obyvatele v hustě zasta-

věných a obydlených lokalitách 
na rizika plynoucí z nedodržování 
legislativy při parkování vozidel. 
Projekt dlouhodobě cílí především 
na slušné řidiče a řidičky, kteří si 
neuvědomují možný dosah svého 
jednání při špatném parkování 
a pouze opakují vzorce chování 
zažité na daném sídlišti. Hasiči tak 
reagují na stále se zhoršující stav 
průjezdnosti na sídlištích budova-
ných především v 70. a 80. letech 20. 
století, a s tím spojené nepřístupné 
(neoznačené) nástupní plochy pro 
požární techniku. 

redakce

Sedm jednotek hasičů zasaho-
valo v pátek 18.09.2020 odpoledne 
až do večera v Jablunkově (okres 
Frýdek-Místek) u požáru acetylé-
nu, který unikal z tlakové lahve 
svařovací soupravy při opravě 
mostu, který je součástí silničního 
obchvatu Jablunkova. Samotný 
zásah se obešel bez zranění, k vý-
buchu nedošlo. Štěstím bylo, že 
plameny šlehaly pouze z hadic, 
nikoliv z tlakové lahve samotné. 
Za únik plynu a požár může tech-
nická závada na svařovací soupra-
vě, která byla na mostě uložena 

Šest jednotek hasičů bylo vy-
sláno v neděli 13. září odpoledne 
k požáru v bytovém domě v Ba-
arově ulici v Hradci Králové. 
Podle oznamovatele byly vidět 
z posledního patra výškové budovy 
šlehající plameny na balkóně. Požár 
zahasily jednotky použitím vnitřní 
hydrantové sítě v domě a využily 
také výškovou techniku s nata-
ženým vysokotlakem. Hořelo na 
balkóně v posledním 13. patře 
budovy, požár hasiči rychle během 
několika minut lokalizovali. Kouř 
z balkónu se dostal do vnitřních 
prostor by tu, k terý jednotky 
odvětraly a následně provedly 
kontrolu objektu a střechy, zda 
nedošlo k nějakému poškození. 

V ranních hodinách v sobotu 
19. září zastavil dopravu na dálnici 
D2 16 km směr Břeclav požár ná-
věsu kamionu. Operační středisko 
vyhlásilo druhý stupeň poplachu. 
Na místo se postupně sjelo sedm 
jednotek. Do boje proti plamenům 
hasiči nasadili dva vodní proudy. 
Požár dostali pod kontrolu v 7:01 
hodin. Provoz byl odkloněn mimo 
dálnici na nejbližším exitu 11 Ži-
dlochovice. Kolem půl osmé byl 
provoz obnoven jedním pruhem. 
V 7:42 hodin hasiči požár zcela 
zlikvidovali. Škoda a př íčina 
vzniku požáru je v šetření. 

Petr Příkaský,
HZS Jihomoravského kraje

Nedýchatelný kouř z požáru 
sklepní kóje zaplnil prostor celého 
panelového domu v Oloví na Soko-
lovsku. Hořet zde začalo v úterý 15. 
září odpoledne. Čtyřpatrový dům 
má tři vchody, které jsou spojené 
chodbou u sklepů. V této chodbě 
nejsou žádné dveře, kouř z požáru 
se tak velmi rychle rozšířil nejen ve 
vchodě, kde hořelo, ale i do ostat-
ních částí domu. V objektu v době 
požáru bylo téměř čtyřicet osob. 
Po oznámení požáru na tísňovou 
linku vyslalo operační středisko do 
Oloví ihned jednotky hasičů z II. 
stupně požárního poplachu. V době 
jejich příjezdu na místo byl celý 
dům již plný kouře s požáru. Větší 
část obyvatel odešla z bytů sama, 
šest osob museli hasiči zachránit 
vyvedením s použitím dýchacích 
přístrojů, jeden z obyvatelů domu 
se intoxikoval kouřem, hasiči tak 
na místo povolali posádku záchran-
né služby. Samotný požár ve sklepě 
byl uhašený během několika málo 
minut po příjezdu hasičů, následně 
bylo nutné odvětrat i s použitím 

Hašení požáru komplikovala zaparkovaná auta
Jednotky ještě dohašovaly ve ve-
dlejším pokoji, kde došlo žárem 
k prasknutí okna a zahoření záclon. 
Likvidaci události pak ohlásil ve-
litel zásahu v 15:18 hod. V bytě se 
nacházela při požáru jedna osoba, 
při příjezdu hasičů už byla mimo 
bytovou jednotku. Byla předána 
do péče ZZS, nadýchala se zplodin 
hoření. Následně byla převezena 
do zdravotnického zařízení. Výše 
škody byla předběžně stanovena 
asi na 100 tisíc korun, uchráněné 
hodnoty představují asi jeden mi-
lion korun. Příčina vzniku požáru 
je předmětem vyšetřování, které 
provádí vyšetřovatel hasičů. Kvůli 
požáru byli zalarmováni profesi-
onální hasiči z centrální stanice 

K požáru bytu ve druhém patře 
bytového domu v Mohelnici vyjíž-
dělo v neděli 13. září po poledni 
pět jednotek  hasičů. Po příjezdu na 
místo a průzkumu silně zakouřené-
ho objektu zjistily, že dým vychází 
z ohořelé kuchyně bytu, kde se na-
cházelo velké množství chemikálií 
různého druhu sloužících k nele-
gální výrobě omamných a psycho-
tropních látek. Jednalo se o výbuch 
a následný požár, který se ještě před 
příjezdem hasičů podařilo obyvateli 
bytu uhasit, a tak se nerozšířil mimo 
kuchyň. Hasiči místo protipožárně 
zajistili a přetlakovou ventilací 
také objekt odvětrali. S ohledem na 
silný kouř a množství chemických 
látek probíhal zásah po celu dobu 
v dýchací technice. Obyvatele bytu 

Připomínáme, že zákon o požární 
ochraně v § 17, oddílu (3), odstavci 
d) ukládá fyzickým osobám v této 
souvislosti, že „fyzická osoba ne-
smí omezit nebo znemožnit použití 
označených nástupních ploch pro 
požární techniku“. Za nedodržení 
těchto povinností lze uložit fyzické 
osobě pokutu za spáchání pře-
stupku až do výše 25 tisíc korun. 
Při řešení přestupků spolupracuje 
hasičský záchranný sbor s Policií 
ČR a městskou policií, které jsou 
věcně příslušné k řešení nesprávné-
ho parkování motorových vozidel.

dle zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje
Foto: HZS KHK

Požár skladu munice
K požáru muničního skladu 

v Bílině, městské části Chudeřice 
na Teplicku vyjelo 15. 9. 2020 deset 
profesionálních a dobrovolných 
jednotek hasičů. Byla  provedena 
evakuace osob v přilehlém okolí 
a zastaven provoz na všech pří-
jezdových komunikacích v dané 
lokalitě.      HZS Ústeckého kraje 

Záchrana nožičky 
z vázy

Profesionální hasiči z táborské 
stanice zachránili v sobotu 19. září 
v odpoledních hodinách v domě 
v ulici V Ohradách v Táboře-Čel-
kovicích holčičku, které uvízla 
noha ve váze. Asi sedmiletá hol-
čička si s vázou hrála a levá noha 
ji v přibližně půlmetru vysoké váze 
uvízla. Hasiči ji nohu šetrně vy-
prostili. Nebyla nijak viditelně zra-
něná. Holčička od hasičů obdržela 
plyšového dráčka Záchranáčka. 

HZS Jihočeského kraje 

Tragická dopravní 
nehoda 

V sobotu 19. září 2020 v 11.33 
hod vyjely jednotky profesionál-
ních hasičů ze stanic v Hrotovi-
cích a Moravských Budějovicích 
k ohlášené dopravní nehodě tří 
osobních vozidel a jednoho náklad-
ního vozidla na komunikaci u obce 
Příložany.  Při nehodě přišel o život 
jeden člověk. Další tři dospělé 
osoby a dvě děti se zranily. Hasiči 
pomohli zdravotníkům s ošetřením 
zraněných osob. Na havarovaných 
vozidlech provedli protipožární 
opatření a místo události technicky 
zabezpečili. 

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová 
– tisková mluvčí HZS Kraje 

Vysočina 

Zvláštní stupeň  
požárního poplachu  

V Přeštické ulici v Plzni vypukl 
17. 9. 2020 v 19:30 hodin v objektu 
bývalého podniku Potraviny požár. 
Jedná se o nepoužívaný soubor 
budov, v němž dochází k požárům 
poměrně často. Tentokrát hořely 
skladovací prostory ve dvoře. 
Plocha požáru byla 3 000 m2. Byl 
vyhlášen zvláštní stupeň požár-
ního poplachu. Zasahovalo 18 
hasičských jednotek. Provoz na 
železniční trati na Klatovy, která 
vede v bezprostřední blízkosti 
místa zásahu, byl zastaven. Z dů-
vodu kolapsu hydrantové sítě byla 
zřízena dálková doprava vody 
cisternami. Ve 21:30 byl požár 
lokalizován. Ke zraněním nedošlo. 
Škoda je odhadnuta na 1,5mil. Kč. 
a uchráněno 40mil. Kč. Příčina je 
v šetření.  HZS Plzeňského kraje

Hradec Králové, stanice Hradec 
Králové – Pražská a JSDH Třebeš, 
Plácky, Malšova Lhota a Plačice. 
Hasiči se na místě události potýkali 
s problémem, že na nástupní ploše 
před domem parkovala osobní vo-
zidla, která tam z pochopitelných 
důvodů nemají co dělat. Neukáz-
nění řidiči parkují své automobily 
i na místech, kde je to zakázáno, 
čím dál častěji, a tím vystavují 
sebe a lidi ve svém okolí nebezpečí 
z prodlení při zranění, ohrožení 
života a také vyšším ztrátám na 
majetku. Nedostatek prostoru totiž 
brání bezpečnému použití výškové 
techniky potřebné k záchraně osob 
z vyšších podlaží a požární zásah 
trvá déle a je komplikovanější. 

v dodávce se zadními otevřenými 
dveřmi. Předběžná celková škoda 
– na svařovací soupravě – byla 
odhadnuta na 50 tisíc korun. Zra-
nění si přivodil při útěku z místa 
opravy – poté, co si s kolegy všiml 
šlehajících plamenů – jeden z něko-
lika svorně unikajících stavebních 
dělníků tak, že nešťastně zakopl 
a poranil si rameno. Hlavní silniční 
tah na Slovensko (I/11) byl uzavřen 
tři hodiny. Kamiony musely po-
čkat v dlouhé koloně na otevření 
silnice, osobní automobily byly 
schopny místo hasičského zásahu 

Požár acetylénu s ochlazováním tlakové láhve
objet jinudy. Operační středisko 
hasičů bylo o požáru informováno 
v pátek po 15. hodině. K obchvatu 
Jablunkova ihned vyrazila jed-
notka Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) ze stanice Třinec, 
společně s ní šest jednotek dobro-
volných hasičů – Jablunkov, Mosty 
u Jablunkova, Dolní Lomná, Bys-
třice, Bukovec a Písek. Jako první 
byli na místě dobrovolní hasiči 
z Jablunkova, kteří zdálky šlehající 
plameny na korbě dodávky rychle 
uhasili a pak chladili tlakovou 
lahev dvěma vodními proudy C 
a monitorem. Za chvíli se k nim 
přidali profesionální hasiči z Třin-
ce. Další dobrovolné jednotky sem 
především dopravovaly vodu na 
ochlazování. Po více než hodině 
byla tlaková lahev s unikajícím 
acetylénem ochlazena na 15 stup-
ňů Celsia. Hasiči pak vytvořili 
z přívěsného vozíku (za osobní 
automobil) a dvou nepromokavých 
stavebních plachet provizorní 
vanu, naplněnou vodou. Umístě-
na byla v příkopu, kam tlakovou 
láhev opatrně přenesli, a tím ji dále 
ochlazovali. Láhev musela zůstat 
ponořená ve vodě z bezpečnost-
ních důvodů dalších 24 hodin. 

HZS Moravskoslezského kraje 

Požár sklepa v Oloví na Sokolovsku
přetlakové ventilace všechny zplo-
diny hoření. Rovněž hasiči museli 
vyloučit, že v některém bytě zů-
staly další osoby, které by mohly 
mít zdravotní komplikace. Byl tak 
provedený kompletní průzkum 
všech bytových jednotek v domě, 

do pěti bytů bylo nutné vstoupit 
násilně. V podvečer se obyvatelé 
domu mohli začít vracet zpět do 
svých bytů. Příčina požáru a výše 
škody je v šetření. 

HZS Karlovarského kraje 

našli policisté schovaného ve skle-
pě domu. Ti si také místo události 
převzali k následnému vyšetřování. 
Při požáru se muž zranil a také se 
nadýchal zplodin hoření, takže si 
jej do péče převzala zdravotnic-
ká záchranná služba. Z bytového 
domu se před příjezdem složek IZS 
evakuovalo 5 obyvatel. Na místo se 
dostavil i vyšetřovatel, který s Poli-
cií ČR spolupracoval při objasnění 
příčin požáru. Vyšetřování i nadále 
probíhá. Na místě zasahovaly dvě 
jednotky profesionálních hasičů 
ze Zábřehu a ze Šumperku a tři 
jednotky SDH Mohelnice, Lukavice 
a Loštice.

Dle zprávy por. Mgr. Lucie 
Balážové, tiskové mluvčí  HZS 

Olomouckého kraje

Pět jednotek v akci

Požár návěsu 
kamionu

Nedbalost při sváření zavinila 
požár ponku v dílně dne 17. září  
po osmé hodině ve Vysokém Mýtě. 
Na místě zasahovaly čtyři jednotky 
hasičů. Během deseti minut měli 
hasiči požár pod kontrolou a v 8:25 
hodin byly plameny uhašeny. Objekt 
byl zakouřený, celý zásah tedy pro-
bíhal v dýchací technice. Hasiči poté 

dílnu odvětrali pomocí přetlakového 
ventilátoru. Škoda byla předběžně 
stanovena na 20 tisíc korun. Čtyři 
jednotky hasičů uchránily hodnoty 
ve výši 5 milionu korun.

dle zprávy Jany Polákové, 
asistentky 

HZS Pardubického kraje

Pět milionů korun uchráněných hodnot
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Ostrovní ráj Francouzské Polynésie. 

Hasiči na Tahiti jsou organizováni podle francouzského modelu. 

Hasiči se i ve Francouzské Polynésii těší  úctě  a všeobecné vážnosti. 

Francouzská armáda využívala dlouhá léta ostrovy v Polynésii jako jaderný 
polygon.  

Polynéský tanec ohně.

Loď Rainbow Warior byla zničena 
tajným francouzským komandem. 

Noční ohnivá show pro oko turisty.

Oheň v polynéském ráji
Turisté na terase hotelu 
se zatajeným dechem 
sledují úchvatnou noční 
show – polynéský tanec 
ohně. A to ještě nevědí, 
že původ toho rituálního 
křepčení pochází z doby, 
kdy v rámci kmenových 
válek bylo zcela běžné 
useknout poraženému 
soupeři hlavu a donést 
ji tanečním krokem do 
rodné vesnice.  Zároveň 
je tento tanec inspiro-
vaný i přílivovými vlna-
mi tsunami. Polynésie, 
ta obrovská plocha Ti-
chého oceánu posetá 
stovkami a tisícovkami 
ostrovů, má hodně ta-
jemství. Jedním z nich 
jsou i tito tanečníci s po-
chodněmi, Není to však 
jediný oheň, který kdy 
hrozil, symbolicky i sku-
tečně, tichomořskému 
ráji na zemi.
Francouzská  
Polynésie

Pojďme si však nejprve obrov-
skou plochu Tichomoří trochu 
zmenšit a vybrat z ní vhodný repre-
zentativní vzorek – Francouzskou 
Polynésii. Stále však mluvíme 
o úctyhodném území o rozloze 5,5 
milionu kilometrů čtverečných, 
kde na 76 obydlených ostrovech 
žije populace více než 280 tisíc lidí.   
Jedná se o zámořské území Francie 
v Oceánii. Domorodí Polynésané 
tamní ostrovy osídlili již ve 2. 
století před naším letopočtem. Nic 
jim to však nebylo platné při střetu 
s kolonizačním  úsilím evropských 

mocností. V roce 1842 byl vyhlá-
šen nad oblastí Tahiti francouzský 
protektorát, plná anexe souostroví 
Francouzskou republikou byla 
dokončena v 80. letech 19. století. 

Za hasiči do Papeete
Jako Hasičské noviny nás sa-

mozřejmě zajímá, jak je ve Fran-
couzské Polynésii organizována 
hasičská služba. Jejím vzorem je 
pochopitelně Francie. Ročně si 
hasiči ve Francouzské Polynésii 
připíšou na konto více než 30 000 
zásahů. I v tichomořském ráji 
hoří a bourá se na silnicích. Hbitý 
účetní dokonce spočítal, že nákla-

dy na fungování zdejších hasičů 
činí okolo 100 EUR na obyvatele 
za jeden rok. Branou do Fran-
couzské Polynésie je její hlavní 
město – Papeete ležící na ostrově 
Tahiti v souostroví Společenské 
ostrovy. Právě zde pobýval známý 
francouzský malíř Paul Gauguin. 
Líbilo se zde také romanopisci 
Robertovi Louisovi Stevensonovi 
(pokud právě myslíte  na Ostrov 
pokladů nebo Podivný případ dr. 
Jekylla a pana Hyda, máte u nás 
jedničku ze světové literatury 
– pozn. red.).  Papeete, stejně jako 
každé jiné lidské sídlo na planetě, 
čelí riziku požáru. Rozsáhlé ohnivé 
apokalypse muselo město odolávat 
už v roce 1884. Hrozilo tehdy úplné 
zničení města, protože papeetské 
domy měly střechy pokryté tradič-
ní vrstvou listí. V Papeete hořelo 
též v roce 1914. Důvodem bylo 
bombardování pobřeží německými 
křižníky Scharnhorst a  Gneisenau 
v časech První světové války.   
Ohnivý živel však řádil v Papeete 
i v relativně moderních časech. 
Rozžhaveným  perem se zapsal do 
městské kroniky například 23. říjen 
1987, kdy požár zdevastoval desít-
ky obchodů v centru metropole. 
Hořelo zde   i v září 1995, kdy požár 

poničil také část mezinárodního le-
tiště. Přesně před rokem zase požár 
transformátoru přerušil na několik 
hodin dodávku elektrického proudu 
na celém ostrově Tahiti (přestaly 
fungovat semafory na silnicích, 
zasažena byla i mobilní telefonní 
síť). To všechno vedlo – a vede 
– k tomu, že se hasičské řemeslo ve 
Francouzské Polynésii začalo těšit 
stále větší vážnosti.  

Ve dnech všedních 
i svátečních  

Pokud je něco relativně dobré, 
mohlo by to být i lepší (bez onoho 
podezřelého výrazu „relativně“). 
Tak nějak možná uvažovali v břez-
nu tohoto roku hasiči z Papeete, 
když vyšli do ulic, aby se zúčast-
nili protestní demonstrace.  Žádali 
lepší mzdové a pracovní podmínky. 
Poukazovali na nízký početní stav 
hasičské jednotky, kdy je celý 
operační tým záchranné a hasičské 
služby v Papeete  tvořen trojicí 
zásahových sborů, z nichž každý 
čítá pouhých 10 hasičů. Hasiči 
dále poukazovali na skutečnost, 
že slouží v pohotovosti 24 hodin, 
přičemž placeno je jim pouze 16 
hodin. Hbitě spočítali, že v rámci 
jednoho roku tak pracují skoro 3 
měsíce jako dobrovolníci – bezplat-
ně. Celkem působí ve Francouzské 
Polynésii 600 profesionálních hasi-
čů, jejichž řady mohou být rozšíře-
ny o další proškolené dobrovolníky 
v době  mimořádného ohrožení 
živelními katastrofami. Hasiči jsou 
dislokováni ve 33 základnách. Ve 
Francouzské Polynésii mají dokon-
ce svátek – Národní den hasičů, 
který je hasičům a jejich práci vě-
nován – je jím 15. červen. Působení 
hasičů ve Francouzské Polynésii si 
ovšem musíme představit v širším 
kontextu, než je tomu v našich 
zeměpisných šířkách, neboť jejich 
působnost je začleněna i do servi-
su civilní ochrany obyvatel.  Co 
se týká hasičů v hlavním městě 
Papeete, provedou ročně obvykle 
více než 3 000 zásahů. Zasahují ve 
dnech všedních i svátečních při-
bližně 10× za jeden den. Zejména 
se jedná o pomoc při dopravních 
nehodách. Zasahují i při úniku ply-

nu, sesuvech půdy či při nařízené 
evakuaci. Před několika lety se 
účastnili i rozsáhlého cvičení, při 
kterém byly na Tahiti mobilizovány 
všechny složky ochrany obyvatel.

  

Ve vzduchu i na moři
V ráji Francouzské Polynésii 

mohou být ohněm ohroženy hlav-
ní město, hotelové resorty, obří 
výletní lodě v pobřežních vodách, 
osamocené obydlené enklávy či 
dopravní infstruktura včetně letišť. 
V nedávné době se hasiči účastnili 
i evakuace osob z luxusní  turis-
tické lodi, na které vypukl požár 
v jedné ze strojoven. Již zmíněná 
infrastruktura civilních letišť je 
pro Francouzskou Polynésii – jako 
ostrovní území – velmi důležitá. 
I zde je ochrana před požárem či 
schopnost zvládat krizové scénáře 
související s ohněm velmi důležitá.  
Hasiči ve Francouzské Polynésii 
zasahují často i na moři. A nemusí 
jít zrovna o požár „plovoucího ho-
telu“. V loňském srpnu se hasičský 
vodní skútr vydal na moře, aby 
zachránil mladíka, který přecenil 
svoje síly při výletu na tzv. paddle-
boardu (plovák, který je poháněn 
vesly – pozn. red.) a byl unášen 
silnými proudy od pobřeží.  

Atomové intermezzo
V porovnání se specifickými 

riziky, kterým Francouzská Poly-
nésie čelila v 60. až 90. letech 20. 
století, jsou však běžné požáry jen 
neškodné jiskřičky. Tato odlehlá 
a řídce osídlená část světa byla totiž 
francouzskou vládou vybrána jako 
pokusná jaderná střelnice. Cvičné 
výbuchy atomových zbraní byly do 
Francouzské Polynésie přesunuty 

ze severní Afriky, když nezávislost 
získala bývalá francouzská kolonie 
Alžírsko.  Do roku 1973 prováděla 
Francie pokusné jaderné výbuchy 
v atmosféře na atolech Mururoa 
a Fangataufa. Po celosvětovém 
zákazu těchto testů, se zde pak 
až do roku 1996 zkoumaly pod-
zemní jaderné výbuchy. Proti 
těmto testům důrazně protesto-
vala organizace Greenpeace pro-
střednictvím plaveb lodi Duhový 
bojovník (Rainbow warrior). Loď 
ekologické organizace byla pak 
potopena agenty francouzské tajné 
služby. Naštěstí je již toto atomové 
intermezzo v polynéské historii 
minulostí.   

Epilog  
Českou hasičskou stopu ve 

Francouzské Polynésii se nám bo-
hužel dohledat nepodařilo. Nelze 
ji však vyloučit, protože i do této 
vzdálené oblasti světa se dostávali 
čeští emigranti coby kolonisté. 
I M.R.Štéfánik, jeden ze zaklada-
telů československé státnosti, se 
vážně zaobíral myšlenkou vytvo-
ření Nového Slovenska na Tahiti. 
Když uvážíme tradici, kterou 
měl organizovaný boj s ohněm 
ve středoevropském geografic-
kém prostoru, určitě by český či 
slovenský kolonista a dobrovolný 
hasič v jedné osobě po přistání 
v Papeete uměl přiložit ruku k dílu. 
Znělo by to dobře: SDH Papeete, 
SDH Bora-Bora, co říkáte? Jen ta 
cesta na Shromáždění starostů do 
Přibyslavi  či na brněnský sjezd by 
se asi delegátům protáhla… 

Připravil Mirek Brát, zdroje 
foto ville-papeete.pf, via wiki, 

flickr, pinterest, youtube
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Na Slovensku se udělovalo nejvyšší vyznamenání Dobrovolné požární 
ochrany Slovenské republiky (DPO SR). Předání ocenění – čestného titulu 
Zasloužilý člen DPO SR probíhalo v září v Domě Dobrovolné požární 
ochrany SR v Bratislavě z rukou prezidenta DPO SR Pavla Celucha, za 
přítomnosti ředitele odboru řízení hasičských jednotek prezídia HaZZ Al-
berta Bánovského a generálního sekretáře DPO SR Vendelína Horvátha. 
Připomeňme, že historie Dobrovolné požární ochrany SR se začala psát 
již v roce 1922, kdy byla v Trenčíně založena Zemská hasičská jednota. 
Poslání organizace bylo vyjádřeno heslem, které stále rezonuje v kon-
textu hasičského dobrovolnictví i v Česku – „Bohu na slávu, blížnemu 
na pomoc“. Dobrovolná požární ochrana Slovenské republiky je právní 
nástupkyní Svazu požární ochrany ČSFR na území Slovenské republiky. 
Funguje na základě zákona SNR č. 83/1990 Sb.                 foto dposr.ck

Technika pro výjezd
V SDH Oudoleň má výjezdo-

vá jednotka, zařazena v JPO V, 
spolehlivou a pečlivě udržovanou 
Tatru 805 z roku 1956. Před třemi 
lety obec získala dotaci na nákup 
dopravního automobilu Fiat Du-

První ve sběru elektroodpadů

Inspirace z SDH Senetářov

cato, dále z vlastních prostředků 
koupila přívěs za dopravní au-
tomobil. V témže roce hasiči ve 
spolupráci s obcí zakoupili novou 
požární stříkačku PS 15. „Větši-
nou jezdíme k technickým pomo-
cem, jako spadlé stromy přes ko-

Převzetí nového vozidla

Oudoleň je vesnice na Vysočině, která má asi 360 obyvatel. 
I přesto, že obec není velká, je zde sbor dobrovolných hasičů, 
který 5. srpna 2020 oslavil 118 let trvání. V  současné době 
má sbor 105 členů.

munikace, čištění kanalizace, ale 
účastnili jsme se také taktických 
cvičení – vyhledávání osob, od-
straňování nebezpečného hmyzu. 
S novou technikou jsme naprosto 
spokojeni a v každém případě je 
kladným posunem v naší práci,“ 
sdělil starosta sboru Karel Kubát.

Recyklujte s hasiči
Hasiči celoročně organizují sběr 

železného šrotu a vybírají od ob-
čanů vyřazené elektrospotřebiče. 
Vloni byli zvláště úspěšní, v rámci 
akce Recyklujte s hasiči zvítězili 
v krajském kole Kraje Vysočina 
coby nejúspěšnější sbor v rámci 
okresu Havlíčkův Brod. Umístění 
je velmi potěšilo a podle slov sta-
rosty sboru Karla Kubáta ve sběru 
úspěšně pokračují také v tomto 
roce. „Akce má smysl, podporu-
jeme předcházení vzniku odpadů 
a současně se snažíme o osvětu.“ 

Společenský život 
Každoročně pořádají masopust, 

který má dlouholetou tradici. 
„Projdeme vsí za doprovodu hud-
by, zatančíme si a občas maškary 
vyvedou i nějakou neplechu. 
Pořádáme Svatomartinský lampi-
onový průvod obcí, letos proběhne 

V roce 2016 se naše dorostenky 
probojovaly na MČR v Českých 
Budějovicích (8. místo). Rok na to 
se k dorostenkám přidali dorostenci. 
Ve Zlíně dosáhli pro nás neskuteč-
ného úspěchu: celkově 3. a v PU 
1. místo. Největší problém byl, pro 
přípravu na stovky, zajistit vhodný 
terén (tartan). Na Blanensku a okolí 
je pouze na stadionech. Při předsta-
vě pronájmu, převozu a montáže 
překážek jsme od takového záměru 
upustili a začali si pohrávat s myš-
lenkou  vlastní dráhy. Začal jsem se 
ptát po materiálových možnostech 

podesáté, zúčastňujeme se postu-
pových i nepostupových soutěží, 
memoriálů v kategorii mužů a žen, 
pořádáme taneční zábavy, výlety, 
akce pro děti a dospělé, spolupra-
cujeme s obecním úřadem. Pravi-
delně čistíme koupaliště, jednou 
za 4  roky se účastníme akce Py-
rocar.“ připomněl starosta sboru.

Péče o mládež
V Oudoleni vychovávají mladé 

hasiče. První zmínka o vzniku 
kolektivu mládeže je z roku 1974, 
prvním vedoucím byl Stanislav 
Štefáček. V současné době navště-
vuje oddíl 31 dětí. Pravidelně se 
zúčastňují hry Plamen – jarního 
oblastního kola v požárním útoku, 
štafetách požárních dvojic a štafetě 
na 4× 60 metrů. Nechybí na podzim-
ním Závodě hasičské všestrannosti. 
„Základem je poctivá příprava, 
trénují jak starší, tak mladší děti. 
Ke stálým činnostem patří výlety 
do přírody a plnění hasičských od-
borností. Vloni jsme se zúčastnili 
akce Bez stromečku nejsou Vánoce, 
pořádáme tvořivé dílničky pro děti. 
V letošním roce jsme podnikli výlet 
do hasičského muzea v Přibyslavi,“ 
upřesnila vedoucí mladých hasičů 
Eva Rosická.            Věra Nutilová

a také po možnosti financování. 
Obojí bylo mimo naše možnosti. Až 
jsme narazili na zámkovou dlažbu 
z Regutechu v Němčičkách. Tento 
povrch není v požárním sportu 
neznámý. Vznesli jsme naši před-
stavu a po konzultacích jsme došli 
k cenově přijatelné variantě. Toto 
řešení nám dovolilo dráhu vybudo-
vat z vlastních prostředků a spon-
zorských darů (bez dotací – je nutno 
dodat,  že díky dotacím z MŠMT 
a kraje, které pokryly náklady 
s provozem kroužku, nám zbylo 
více prostředků na dráhu). Obec-

ní úřad nám vyšel vstříc a mohli 
jsme na jaře budovat. Částečně to 
zkomplikovala covidová situace, ale 
jen co se trochu uvolnila opatření, 
budování začalo. Po přípravách bylo 
660 m2 položeno za víkend – i přes 
nepřízeň počasí. Je to již tradicí, že 
nejvíce práce odvedou ti, pro které 
je to určeno – dorostenci, dorosten-
ky. Areál v současnosti využívají 
i okolní sbory nebo jejich členové. 
Těší nás jejich pozitivní reakce. 
Rozpočet by mnohé překvapil, není 
to tak nemožné něco podobného 
vybudovat i jinde. Prostor, nadšení, 
pochopení. Nemusí to být hned  tři 
dráhy, stačí po jedné dráze. Často se 
říká: „Nejdříve něco ukažte, a pak 
se to pořídí.“ Není to ale správný 
postup. Nejsem ani zastáncem bez-
hlavých nákupů. Lepší je řešit vše 
postupně: „My zlepšíme podmínky, 
vy ukažte zájem.“ Postupně se do-
pracovat k takovým podmínkám, co 
vám vaše možnosti dovolí. Na závěr 
hádejte, kdo se o areál stará (sekání 
trávy, úklid atd.)? Dorostenci! Jako 
trenér přijdu na trénink a areál je 
připraven. 

Josef Šenk, SDH Senetářov

Devítičlenná odborná porota 
rozhodla o ocenění 25 jednotek 
a 25 sborů dobrovolných hasičů 
z celé České republiky, za profesi-
onální provedení zásahu a preven-
tivní a výchovnou činnost. 

Ocenění jejich práce proběhlo 
v rámci jubilejního 10. ročníku 
Ankety Dobrovolní Hasiči Roku. 
Na řadu tak přichází veřejnost, 
která svým hlasování rozhodne 
o výsledném pořadí všech oceně-
ných. Finalisté na prvních třech 
místech k ocenění díky partnerům 
Ankety obdrží finanční a věcné 
dary v celkové hodnotě přesahující 
2,3 miliony korun. Hlasovat může-
te až do 20. 10. 2020. 

Hlavním cílem Ankety Dobro-
volní Hasiči Roku je najít, ocenit 
a finančně i věcně podpořit dobro-
volnickou činnost hasičů i v těch 
nejmenších obcích a současně 
veřejnosti ukázat důležitost jejich 
zapojení mezi složky integrova-
ného záchranného systému a ne-
postradatelnost při poskytování 
odborné a rychlé pomoci v případě 
ohrožení a nouze.

Poslední výkonný výbor 
KSH Jihomoravského kraje

Ve čtvrtek 10. září 2020 se uskutečnil poslední Výkonný výbor 
Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje. Jednání se konalo 
v reprezentačních prostorách Židlochovického zámku za účasti milých 
hostů. Nezvykle slavnostní zasedání bylo poděkováním končícímu VV 
KSH Jihomoravského kraje za jejich pětiletou práci.

S poděkováním Zdeňka Jandová, 
starostka KSH Jihomoravského kraje

Ve zkratce

Konference Červený 
kohout pouze on-line

V souvislosti s vývojem covid 
situace v zemi a s ohledem na 
ochranu zdraví účastníků jednání 
rozhodl organizační výbor konfe-
rence Červený kohout, že letošní 
23. ročník konference proběhl jen 
formou on-line přenosu odborných 
i komerčních přednášek s možností 
využití chatu s přednášejícími po 
dobu jejich přednášky. On-line 
přenos se uskutečnil 30. 9. 2020 od 
9.00 hodin a trval bez přestávek do 
ukončení všech prezentací.

Veřejná sbírka
Jedna vteřina v lidském životě 

stačí k tomu, aby se soukromý a pro-
fesní život začal ubírat jiným smě-
rem. Po těžkém úrazu se nstržm. 
Václav Paulík, příslušník HZS 
Kraje Vysočina PS Pelhřimov ocitl 
upoután na invalidní vozík.  Nejen 
jako pomoc pro překlenutí problémů 
a starostí s návratem Václava Paulí-
ka do běžného života vyhlašuje ZO 
OSH Pelhřimov veřejnou transpa-
rentní sbírku. Číslo transparentního 
účtu u ČSOB: 284744932/0300. Ten-
to účet je zřízen na dobu neurčitou. 
Více info na webových stránkách 
www.hasicvasek.cz.

V září proběhlo v areálu společ-
nosti KISWIRE CORD CZECH,  
s. r. o., taktické cvičení složek IZS. 
Námětem bylo ověření součinnosti 
složek IZS při mimořádné události 
„únik kyseliny chlorovodíkové“ ve 
složitých podmínkách výše uve-
dené společnosti. Tohoto cvičení 

Nejdůležitější je dělat radost 
těm nejmenším, což se rozhodně 
povedlo 12. září ve Vrbici u Stří-
bra. Přesně v 14:00 začala honba 
za pokladem Vrbického krále. 
Start byl jako vždy na hřišti a malé 
dobrodruhy čekalo nespoutané 
dobrodružství na cca hodině a půl 
dlouhé trase, na které museli mladí 
objevitelé plnit nejrůznější úkoly. 

Taktické cvičení úniku 
kyseliny chlorovodíkové

Ocenění pro 
padesát nejlepších 

se účastnily jednotky ze stanice 
Bitozeves, Žatec a Chomutov, včet-
ně jednotek sboru dobrovolných 
hasičů obce Postoloprty a Žatec. 
Dále se cvičení účastnila Policie 
České republiky a Zdravotnická 
záchranná služba Ústeckého kraje.     

HZS Ústeckého kraje 

Nechybělo tedy zpívání, vědo-
mostní kvíz a jiné naučné aktivity. 
Cesta byla místy velmi trnitá, ba 
téměř až nepřístupná – kamenité 
cesty, louky, lesy a na závěr dlouhá 
chůze po vyprahlém poli, kterou 
velmi „ocenily“ rodiny s kočárky. 
Jak je ale známo, žádný poklad 
není zadarmo. Na závěr proběhlo 
hledání ukrytého pokladu, s čímž 

museli pomoci i rodiče ratolestí. 
Po rozluštění kódu a odemčení 
zámku, čekala mladé dobrodruhy 
odměna ve formě sladkostí, joj, 
batůžků a jiných předmětů. Pro 
vyprahlé hledače i jejich rodiče 
bylo připraveno řádné občerstve-
ní ve formě dobrot, špekáčků na 
ohni, nápojů, atd. Tento úsměvný 
závěr proběhl na hřišti, kde si 
nevyčerpaná děcka mohla hrát na 
prolézačkách a pískovišti. Nutno 
podotknout, že se akce nezúčast-
nily pouze děti a jejich rodiče, ale 
také starší generace, která si tuto 
akci nenechala ujít. Rádi bychom 
poděkovali SDH Vrbice a někte-
rým spoluobčanům za organizaci, 
společnostem Ideal Automotive, 
ZOO Plzeň, CanPack, Wuerth za 
dodání dárkových předmětů, vytá-
pěcím systémům www.keyenergy.
cz Jakuba Czinnera za zajištění 
občerstvení, městu Kladruby za 
přípravu hřiště.  Budeme se těšit 
na další akci a z Vrbice zdar a hle-
dačům pokladu zvlášť!

Jan Koukolík, 
starosta SDH Vrbice

Foto: archiv sboru
 

Za pokladem do Vrbice u Stříbra
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V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte vás zavedeme do 
města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v okrese Praha-východ. 
Obec vznikla v roce 1960 administrativním sloučením měst Brandýs 
nad Labem a Stará Boleslav a má mezi současnými obcemi v České 
republice druhý nejdelší úřední název. A tak na území města najdeme 
z historického hlediska logicky  SDH Brandýs nad Labem i SDH Stará 
Boleslav. Budeme se věnovat webu prvního jmenovaného sboru. Kořeny, 
ze kterých vyrostl, sahají až do roku 1878, kdy se členové tělocvičné 
jednoty Sokol rozhodli rozšířit svoji činnost a v dubnu vytvořili hasič-
ský spolek – družstvo, které mělo působit v rámci Sokola. V červnu 
byl změněn název na Tělocvično hasičskou jednotu Sokol Brandýs 
nad Labem. Následně byly zakoupeny hasičské stejnokroje a zvažoval 
se nákup stříkačky. Různorodost představ o směřování další činnosti 
však vedla k rozporům, které vyvrcholily na mimořádné valné hromadě 
v listopadu 1879. Ta rozhodla o ukončení činnosti  hasičského spolku 
v jednotě sokolské. Samostatný dobrovolný hasičský sbor, zřízený 
městskou radou, začal působit od počátku roku 1880. Jeden z prvních 
požárů, ke kterému byl brandýský sbor povolán, vzplál v nedalekém 
Jenštejně.  Šlo o požár stodoly, ve které byla uschována parní mlátička. 

Zpátky však ke zdařilému hasičskému webu, který byl vytvořen 
v roce 2016, jak hlásá „copyright“. Je plný zajímavých a užitečných 
vychytávek – nechybí vlastní vyhledávač, kalendář, přehled plánovaných 
akcí, historie aktualit. Najdete na něm i kontakty na jednotlivé členy 
SDH stejně jako přímý odkaz na předpověď počasí. Z webu můžete 
plynule přejít i na prezentaci vytvořenou v sociální síti Facebook. Palec 
nahoru dáváme za krásně zpracovanou historii sboru včetně dobových 
fotografií. Návštěvník webu se může rovněž seznámit s používanou 
výjezdovou technikou, s aktivitami mladých hasičů či s preventivní 
činností sboru.    

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 říinu roku 
2008?  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 října roku 2008, kdy byl  Hasičskému 
záchrannému sboru hl. m. Prahy nahlášen požár Průmyslového paláce 
v areálu Výstaviště. Do likvidace rozsáhlého požáru levého křídla ob-
jektu se zapojilo celkem 33 jednotek požární ochrany (9 jednotek HZS 
hl. m. Prahy a 24 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí). Na místě 
zásahu bylo nasazeno celkem 275 profesionálních a dobrovolných hasičů 
a 67 vozidel, přítomna byla rovněž Policie ČR a Zdravotnická záchran-
ná služba hl. m. Prahy. Vzhledem k velkému množství nasazených sil 
a prostředků byly do Prahy v rámci mezikrajové výpomoci vyslány dvě 
jednotky požární ochrany ze Středočeského kraje, které na dvou stani-
cích dočasně nahradily jednotky zasahující na Výstavišti. Do služby bylo 
povoláno také 75 příslušníků HZS hl. m. Prahy z předchozí směny A.

zdroj textu HZS ČR, foto via wiki volné dílo

Úvodní strana webu

Stránky SDH Brandýs nad Labem 
www.sdhbrandysnl.cz

Čtvrtý ročník soutěže v disci-
plínách TFA Železný hasič uspořá-
dal SDH Valdice na Jičínsku. Celá 
soutěž proběhla lehčí formou, byly 
upraveny disciplíny, např. sníženy 
překážky a zkrácena délka tratě. 
To proto, aby mohli závodit také 
členové SDH obcí. V letošním roce 
pořadatelům významně pomohla 
dotace GŘ MV ČR prostřednic-
tvím KSH v Hradci Králové.

„Z dotace jsme zakoupili starto-
vací pistoli, autobaterii k časomíře 
a palici pro disciplínu hammer box 
včetně pohárů a cen pro soutěžící,“ 
sdělil starosta SDH Radek Drob-
ný. Prvenství si v kategorii mužů 
do 40 let vybojoval Jiří Chodúr 
z SDH Valdice, ve veteránech 
Radek Drobný rovněž z Valdic. 
V ženách startovala jediná zá-
vodnice Michaela Horáčková 
z Hořic. „V letošním roce bychom 
rádi uspořádali dvacátý ročník 
memoriálu Františka Pokorného 
v požárním útoku, který je zařazen 
do seriálu Poháru starostky OSH 
Jičín. Také počítáme s realizací 
druhého ročníku Poháru starostky 
obce Valdice,“ připomněl starosta 
sboru. Letos měly proběhnout 
oslavy 125 let založení sboru. 
S ohledem na nepříznivou situaci 
pandemie koronaviru jí hasiči 

Vyhlížejí nové vozidlo

Hasiči zápolili s kosouZodolněná zbrojnice v Hronově

uskutečnili formou setkání členů 
sboru v hasičské zbrojnici a dnem 
otevřených dveří pro občany. SDH 
Valdice má 85 členů, z toho je 50 
dospělých a zbytek tvoří mladí 
hasiči. Přípravku vede Miloslav 
Bret ml., s dětmi probíhají pře-
devším takové schůzky, které 
obsahují nejrůznější hry, které 
jim postupně vštěpují hasičské 
dovednosti. Děti od šesti do 13 
let vede  Milan Fikar, dlouholetý 
vedoucí mládeže a člen odborné 
rady mládeže OSH Jičín. Tento 

Převzetí nového vozidla

Oudoleň je vesnice na Vysočině, která má asi 360 obyvatel. 
I přesto, že obec není velká, je zde sbor dobrovolných hasičů, 
který 5. srpna 2020 oslavil 118 let trvání. V  současné době 
má sbor 105 členů.

oddíl se pravidelně účastní hry 
Plamen. Vedoucím pro starší děti 
do patnácti let je současný starosta 
sboru. Většinu z těchto dětí čeká 
zanedlouho přestup do mladšího 
dorostu. Aktivní je také družstvo 
mužů, které pod vedením velitele 
sboru Lubomíra Kabeláka startuje 
na několika soutěžích v požárním 
útoku. Hasiči si velmi váží velmi 
dobré spolupráce s vedením obce. 
„Pokud je z její strany dán poža-
davek na jakoukoliv pomoc, jsme 
tady, abychom pomohli a nastalé 
problémy řešili. V letošním roce 
naši obec zasáhla „záplava“, nejpr-
ve voda vtrhla do obce v polovině 
června po hodinovém přívalo-
vém dešti. Výjezdová jednotka 
prováděla čerpání vody a mytí 

„Téměř při všech akcích, které 
v obci pořádáme, pomáhají ha-
siči a mnozí občané. Bylo tomu 
tak rovněž při druhém ročníku 
soutěže v ručním kosení trávy 
Kunratická kosa 2020,“ uvedl 
starosta obce a hasič Milan Götz. 
Soutěžním kolbištěm se stala trav-
natá obecní plocha pod zdejšími 
panelovými domy v Kunraticích 
na Liberecku. I přes značnou 
nepřízeň počasí dorazilo několik 
desítek diváků, kteří povzbuzo-
vali 15 soutěžících včetně 3 žen. 
Většina soutěžících byli „ostřílení 
borci“ z předchozího ročníku. 
Pět porotců bodovalo ve škále od 
jedné do deseti bodů, hodnotili 
přísným zrakem nejen způsob 
broušení kosy, styl sekání trávy, 
výšku strniště a vzhled řádků 
a šíři záběru seče, ale také obleče-
ní a vybavení sekáče. Soutěžící na-
stupovali na disciplínu samostatně 
podle předem vylosovaného čísla 
a předvedli kosení trávy na jeden 
záběr o délce přibližně 3 metry, 
přičemž během pokusu měli za 
úkol provést alespoň jedno brouše-
ní kosy. „Po dosekání posledního 
závodníka využili pauzy zájemci 
z řad publika, aby si vyzkoušeli 
práci s kosou. Zcela spontánně tak 
vznikla výzva k vytrvalostnímu 
sečení, do kterého se zapojila řada 
sekáčů,“ připomněl starosta Milan 
Götz. Rodinní příslušníci jednoho 
ze soutěžících dokonce sehráli 
zábavnou scénku se ztracenou 

V nedávné době se ve východo-
českém Hronově uskutečnil Den 
otevřených dveří tamní hasič-
ské zbrojnice (foto č. 1). Široká 
veřejnost si přišla prohlédnout 
rekonstruovanou a „zodolněnou“ 
základnu hronovských dobrovol-
ných hasičů. Pojem „zodolněná“ 
zbrojnice není náš novotvar, ale 
přesný výraz použitý v projektu, na 
který zásadní měrou městu Hronov 
přispěla prostředky MAS (Místní 
akční skupina) Stolové hory. Do 
objektu zbrojnice byla investována 
částka cca 10 milionů korun, která 
výrazně zlepšila využití zbrojnice 
co do sociální infrastruktury pro 
hasiče, skladového zázemí apod. 
„Zajímavostí jistě je, že objekt 
hronovské zbrojnice postavili naši 
předkové již v roce 1905 a od té 
doby se jeho účel nezměnil, stále 
je základnou dobrovolných hasičů“, 
řekl  mi velitel JSDH Hronov Mar-
tin Zíta (foto č. 2, na snímku spolu 

komunikací, u jednoho domu 
se pokračovalo také druhý den 
s úklidem a čerpáním zatopených 
sklepů a studní. Něco podobného, 
ale s většími škodami, jsme zažili 
o pár dnů později, opět lokální 
přívalový déšť a v obci byla voda 
znovu, tentokrát již nestíhala 
kanalizace v jedné z ulic obce 
a zaplaveno bylo množství sklepů, 
„ uvedl velitel. Jednotka JPO III 
absolvuje během roku v průměru 
15 výjezdů. Je vybavena technikou 
CAS 20 T815 Terrno 4x4 , uvedené 
vozidlo bylo pořízeno v rámci do-
tace GŘ HZS MV ČR před 11 lety. 
Dopravní vozidlo zatím jednotka 
nemá, v minulosti sice využívala 
dopravní vozidlo IFA AS16 , ale 
pro špatný technický stav muselo 
být z výjezdu vyřazeno. „Dobrou 
zprávou pro nás je, že se nám po-
dařilo na letošní rok získat dotaci 
od MV ČR na pořízení dopravního 
vozidla. Vozidlo je již ve výrobě 
a na podzim by mělo zaparkovat 
u nás v garáži. Na jeho pořízení 
byla podána žádost o příspěvek od 
Královéhradeckého kraje. Bohužel 
pro covid-19 bylo jednání kraj-
ského zastupitelstva několikrát 
odloženo, ale máme příslib pana 
hejtmana na jeho f inancování 
a čeká se na schválení. V každém 
případě dopravní vozidlo pomůže 
výrazně zlepšit naší činnost,“ do-
dal starosta sboru Radek Drobný.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Valdice

kosou, kterou si nakonec musel 
závodník půjčit od kmotry smrtky. 
Jejich překvapení bylo oceněno 
nekončícím aplausem a přispělo 
k veselé náladě soutěžního od-
poledne. Nemalá radost nastala 
při ocenění nejlepších v podobě 
bronzové, stříbrné a zlaté kosy. 
Mezi soutěžícími doslova vynikli 
hasiči, v ženách zvítězila a obhá-
jila loňské prvenství hasička z po-
řádajícího SDH Jiřina Lukášová. 
V mužích převzal zlatou kosu 
Zdeněk Průša, starosta SDH Frý-
dlant, který byl současně sekáčem 
s nejširším záběrem činícím úcty-
hodných 290 cm, třetím místem 
překvapil hasič z Kunratic Josef 
Harant. Závodníci na stupních 
vítězů obdrželi současně pamětní 
listy s upomínkovou originální 
tužkou, kterou věnoval do soutě-
že Matěj Horák. Překvapení pro 
vítěze a organizátory připravila 
Ladislava Lišková, která ručně vy-
robila ozdobné kokardy, jimiž byli 
dekorováni ti nejlepší. Pomyslná 
medaile patřila organizátorům 
a početným divákům, kteří vy-
tvořili jedinečnou diváckou kulisu 
s hlasitou podporou. S bonusem 
se nakonec přidala příroda, která 
po vydatné dešťové přeháňce vy-
tvořila nad obcí impozantní duhu. 

Věra Nutilová, 
s přispěním starosty obce 
Kunratice Milana Götze

Foto: Petr Bíma; Freedlant.eu

s pracovníkem MAS Stolové hory 
Pavlem Rejchrtem). Zodolněná 
zbrojnice je i malým dárkem k 150. 
výročí existence hronovského dob-
rovolného hasičského sboru. JSDH 
Hronov v letošním roce nechyběla 
u rozsáhlého požáru v areálu firmy 
HAUK v nedaleké Polici nad Me-
tují. V garážích zbrojnice najdeme 
i vzorně opečovávanou Pragu V3S, 
na které je bílým písmem  vyvede-
na vzpomínka na rozsáhlé povodně 
v roce 1998. I takové náročné bro-
dění legendární vétřieska“ zvládla. 
(foto č. 3). 

Text a foto Mirek Brát

Zkušení profesionální hasiči ze 
stanice Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) v Ostravě-Přívozu, 
specializovaní vedle své běžné 
činnosti na záchranu či odchyt 
nejrůznější malé i velké zvěře, si 
mohli udělat další úspěšné „záře-
zy“ – zatímco ve čtvrtek 17. 9. 2020 
dopoledne ulovili uprchlého ji-
hoamerického hlodavce (maru 
stepní) v křoví v Ostravě-Kun-
čicích, v úterý 22. 9. 2020 dopo-
ledne zachránili z potoka mezi 
klimkovickými sanatorii a Vřesi-
nou (okres Ostrava-město) téměř 
dvoumetrovou krajtu. Při příjezdu 
hasičů krajta ležela u obce Vřesina 
v bezejmenném potůčku. Poblíž 
hasiči objevili prázdnou igelitovou 
taška – je tedy možné, že se nějaký 

„chovatel“ pokusil vypuštěním do 
přírody tohoto nejedovatého škrti-
če zbavit. Odchyt byl pro zkušené 
hasiče otázkou okamžiku, had byl 
neobvykle klidný a „neaktivní“, 
patrně podchlazený kvůli protéka-
jící ledové vodě. Krajta skončila po 
opatrném uložení do převozového 
plastového barelu v teple útulku 
v Ostravě-Třebovicích.

HZS MSK, foto Tomáš Lach 

Záchrana krajty v Ostravě
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Chléb a sůl pro vzácné 
návštěvy 

Program byl zahájen ve 12 
hodin spuštěním sirény a jízdou 
historických a novodobých hasič-
ských vozidel, které v úctyhod-
ném počtu dorazily do naší obce 
z okolních sborů. Tuto přehlídku 
doplnila i naše technika a všechna 
vozidla pak byla k dispozici ná-
vštěvníkům k prohlídce. Chlebem 
a solí jsme  poté uvítali vzácnou 
návštěvu – hejtmana Králové-
hradeckého kraje Jiřího Štěpána 
a starostu Krajského hasičského 
sdružení Královéhradeckého kraje 
Jiřího Orsáka. Dále přijeli náměs-
tek starosty Okresního sdružení  
hasičů v Trutnově Ing. Jiří Šeps 
a velitel Hasičské záchranné 
stanice ve Dvoře Králové Zdeněk 
Šedivka. Jiří Štěpán a Jiří Orsák 
v projevech vyzdvihli a kladně 
hodnotili činnost dobrovolných 
hasičů a práci s mládeží. Z rukou 
starostky obce Bohuslavy Volfové 
a velitele SDH Jaroslava Martinky 
převzali upomínkové předměty 
a plakety. Obdarována byla i sta-
rostka obce od velitele SDH za 
spolupráci a podporu, kterou obec 
i její představitelé poskytují sboru. 
Poděkovat jí přišla i ta nejmenší 
drobotina. Hejtman Jiří Štěpán 
udělil pamětní stuhy k praporu 
SDH a k praporu obce. Po projevu 

Oslava 125. výročí založení 
hasičského sboru v Jezdkovicích 
(obec s cca 250 obyvateli, nacháze-
jící se po obou stranách historické 
hranice Slezska a tzv. moravských 
enkláv ve Slezsku, v okrese Opava 
v Moravskoslezském kraji) se ko-
nala v sobotu 12. září 2020. Sraz 
místních i „přespolních“ hasičů byl 
před hasičskou zbrojnicí, odkud se 
průvodem, v jehož čele byly i pra-
pory zúčastněných hasičských sbo-
rů, přemístili ke Kapličce (výklen-
ková kaple zasvěcená Kristu Králi). 
Zde farář P. Mgr. Klement Rečlo, 
duchovní správce Římskokatolické 
farnosti Stěbořice, odsloužil na po-
čest hasičů slavnostní mši, při níž 
připomenul obětavou a záslužnou 
práci hasičů. Po mši svaté pokra-
čoval průvod hasičů ke kulturnímu 
domu, kde se všichni posilnili 
chutným obědem. Poté proběhla 
slavnostní valná hromada.

Valná hromada
Jednání valné hromady zahájil 

starosta sboru Ing. Rudolf Klein. 
Po uvítání přítomných a představe-
ní hostů se ke slovu dostali Ježečci 
– nejmladší členové sboru, kteří ve 
svém programu předvedli ukázku 
toho, co se již naučili. V závěru 

Tři slavnosti ve Vlčkovicích

Tradice i současnost hasičského sboru v Jezdkovicích

starostky obce následovaly odmě-
ny pro bývalé starosty obce za prá-
ci, kterou  v uplynulých letech pro 
obec vykonali. Malou pozornost 
převzali také bývalí velitelé SDH, 
současní vedoucí dětí a mládeže 
a představitelé  složek v obci – za 
TJ Sokol, Myslivecké sdružení 
a SDH. Náš  sbor obdržel Čestné 
uznání od Okresního sdružení ha-
sičů v Trutnově za aktivní činnost 
v dobrovolné požární ochraně. 
Dále se náš sbor stal čestným 
členem okrsku Dolany – podě-
kování za dlouholetou spolupráci 
v okrsku SDH Chvalkovice, SDH 
Miskolezy, SDH Dolany, SDH 
Sviništany, SDH Velká Bukovina 

vystoupení převzali všichni z ru-
kou starosty průkaz člena sboru 
– kolektivu MH. Následoval projev 
starosty, ve kterém se přítomní se-
známili s historií hasičského sboru 
v Jezdkovicích.  Z obsáhlé zprávy 
je vhodné připomenout alespoň 
několik zajímavostí.

Historie sboru 
Jezdkovický hasičský sbor, 

nejstarší spolek v obci, byl založen 
v roce 1895. Snaha o jeho založení 
však sahá do let dřívějších; již 
v roce 1888 zdejší velkostatkář 
baron Arnošt Sedlnický podal 
zdejšímu obecnímu výboru písem-
ný návrh na zakoupení stříkačky. 
Současně obecní tajemník, místní 
učitel Ferdinand Lhotský, podává 
návrh na utvoření hasičského sbo-
ru. Oba návrhy byly obecním vý-
borem zamítnuty se zdůvodněním, 
že „obec na zakoupení stříkačky 
prostředků nemá, a dluh na obec 
uvaliti nechce“ (1). Tím byla první 
myšlenka na zřízení hasičského 
sboru hned v zárodku zmařena.  
V květnu roku 1895 na podnět 
Theodora Praska, učitele a velitele 
hasičského sboru v Jamnici, opět 
podal Ferdinand Lhotský svůj ná-
vrh z roku 1888 obecnímu výboru 

Obecní slavnosti v obci Vlčkovice v Podkrkonoší v sobotu 
dne 5. září 2020 se nesly ve znamení tří významných událos-
tí – 610 let od první zmínky o obci Vlčkovice v Podkrkonoší, 
145 let od založení SDH Vlčkovice v Podkrkonoší a otevření 
nové hasičské zbrojnice s tréninkovou halou a se zázemím 
pro výjezdovou jednotku a členy sboru, která nahradila již 
nevyhovující budovy. 

a SDH Čáslavky. Zástupci SDH 
Lhota u Červeného Kostelce nám 
předali podle tradice – něco do 
nového domu – krásnou sošku 
svatého Floriána. S tímto sborem 
udržujeme dlouholetou  vzájem-
nou spolupráci

Svěcení z hasičské 
plošiny 

Pan farář Klempt vysvětil prapor 
a klíč od zbrojnice a poté i samot-
nou zbrojnici a to netradičním 
způsobem – z výšky, z výsuvné 
hasičské plošiny. Delegace v čele 
s hejtmanem a doprovodem starost-
ky obce si prohlédla výstavu foto-
grafií ze života obce a poháry ze 
soutěží v tréninkové hale a prošla 
celou novou budovu zbrojnice. Po 
oficiální části následoval bohatý 
program, v němž zahrála náchod-
ská skupina Klapeto, skupina 
Creedence revival Czech, předsta-
vila se taneční skupina ze Dvora 
Králové, sokolník s dravci, pro děti  
loutkové divadlo, příběh o osídlení 

a současně přiměl obecní výbor 
k tomu, aby ještě v květnu téhož 
roku podal k Slezskému zemské-
mu výboru žádost o podporu na 
zakoupení stříkačky a hasičské 
výzbroje pro utvářející se hasičský 
sbor. Tehdejší starosta obce pan Jan 
Klein vyzval pak veškeré mladé 
muže, aby se přihlásili za členy 
zřizovaného hasičského sboru. 
Zároveň byly c. k. zemské vládě 
podány ke schválení stanovy se-
psané dle vzoru hasičského sboru 
v Jamnici. Na výzvu starosty se 
přihlásilo 22 členů činných a 6 
přispívajících. Ustavující schůze 
a první valná hromada byla svolána 
na 28. července 1895 do místnosti 
panského hostince. Starostou byl 
zvolen František Lhotský, veli-
telem Ferdinand Lhotský, který 
byl současně i jednatelem sboru. 
Novou stříkačku (od firmy Smekal) 
obdržel sbor 10. září a 22. září byla 
posvěcena. Poté byla stříkačka 
odvezena v průvodu za zvuků 
hudby do skladiště v panském 
dvoře. Odtud se odebral průvod 
přímo do zahrady pana hostinského 
Vicherka, kde následoval koncert 
a volná zábava. 

Společenská  
a kulturní aktivita 

Významným datem pro sbor 
bylo 18. září 1904, kdy obecní 
výbor předal sboru do užívání 
nově postavené hasičské skladi-
ště.  V roce 1926 byla postavena 
první hasičská zbrojnice, která 
v roce 1982 byla nahrazena no-
vou. Současná hasičská zbrojnice 
je z roku 2015. Složení a počet 
členů se v průběhu let měnil. Ženy 
jsou ve sboru od roku 2001, kdy 
celkový počet členů dosáhl téměř 
80 členů. Hasičská přípravka byla 
založena v roce 2019 a má 15 členů.  
V současné době má sbor 50 členů. 

Vlčkovic, skákací hrad, nafukovací 
skluzavka a kolotoč. Přítomní 
zhlédli ukázku útoku přípravky, 
starších dětí, žen a Rakváčů. Bě-
hem odpoledne vozil  zájemce 
po okolí kočár s koňmi. Hladem 
a žízní nemohl nikdo trpět, jelikož 
zde bylo připraveno dostatek stán-
ků  s  různými dobrotami. Skvěle 
rozjeté odpoledne přerušila bouřka 
s prudkým lijákem a větrem, kdy 
se během 20 minut areál proměnil 
v jedno jezero. Ze všech sil se  
lidé snažili udržet stany na svém 
místě, pořádně promočení, což se 
podařilo. Přes velmi rozbahněný 
terén program pokračoval, i když 
se muselo částečně improvizovat. 
Skupina Vaťák nevystoupila, zvu-
kaři napršelo do techniky. V krátké 
době se podařilo sehnat jiného 
zvukaře, takže zpěvák Pokáč  mohl  
zpívat. Na závěr slavností  hrála 
ještě skupina The Last Empire. 
I přes tento rozmar počasí se akce 
velmi vydařila, o čemž svědčila 
i velká návštěvnost.

Od svého založení je sbor (vyjma 
válečných let, kdy byla činnost och-
romena nebo zcela zastavena) ak-
tivní ve své hasičské činnosti; úzce 
spolupracuje s okolními sbory, 
zúčastňuje se různých hasičských 
kurzů a akcí, okrskových a jiných 
cvičení, pravidelně se zúčastňuje 
župních sjezdů, hasičských konfe-
rencí, v současné době shromáždě-
ní představitelů nebo delegátů SDH 
apod. Pozadu nezůstává ani jeho 
práce v oblasti kulturně společen-
ské (organizování společenských 
plesů, tanečních zábav, výletů, 
návštěvy různých oslav, Matičních 
dnů aj.). V září 1918 „se několik 
členů sboru zúčastnilo „Táboru 
lidu“ na Ostré hůrce u Chabičova 
(část obce Háj ve Slezsku), kde byl 
poprvé již vyhlášen samostatný 
Československý stát. Členové 
sboru se věnovali i divadelní čin-
nosti a např. u příležitosti 30. vý-
ročí svého vzniku sehráli divadelní 
představení „Psohlavci“. Hasiči 
byli také u zrodu větších akcí, např. 
v roce 1983 zorganizovali první 
„Setkání občanů Jezdkovic“, které 
se dodnes opakuje. Nezalekli se 
ani zorganizování celookresního 
„21. Setkání hasičů a hasičských 
zástav“ (v r. 2017). V roce 1999 si 
sbor pořídil sborový prapor, který 
u příležitosti Svatof loriánského 
setkání hasičů v roce 2014 deko-

Poděkování
Celkové náklady na výstavbu 

hasičské zbrojnice činily 8 976 
125,55 Kč, z toho dotace z MV-
-GŘHZ 4,5 mil. Kč, z Králové-
hradeckého kraje 3 miliony Kč, 
obec z rozpočtu zaplatila 1 476 
125,55 Kč. Velký dík patří firmě 
ASJ ze Světí u Hradce Králové, 
která zbrojnici stavěla, technické-
mu dozoru z Trutnova, zajištující 
hladký a bezpečný průběh stavby. 
Další velké poděkování  patří  
všem, kteří se  na přípravě  toho-
to odpoledne podíleli - starostce 
obce, členům zastupitelstva obce, 
zaměstnancům obce, členům spol-
ků, účinkujícím i obsluze u stánků 
i moderátorovi  Petru Roubíčkovi 
z HitRádia, který se úkolu zhostil 
na výtečnou. Na závěr nelze dodat 
nic jiného, než - Ať slouží! 

 
Kačabová Blanka, 

kronikářka SDH  Vlčkovice 
v Podkrkonoší

roval starosta OSH stuhou „150 let 
českého dobrovolného hasičstva“. 

Otázka Petra 
Bezruče…

Po zprávě následovalo ocenění 
členů a předání Pamětních listů 
hostům. Mnozí členové obdrželi 
Čestné uznání SDH, někteří me-
daili „Za příkladnou práci“ nebo 
„Za zásluhy“, příp. medaili nebo 
stužku „Za věrnost“. Nejvyšší udě-
lené vyznamenání „Čestné uznání 
KSH“ společně se stužkou „Za 
věrnost – 70 let“ obdržel bratr Jan 
Rýž – nejstarší člen sboru, který se 
letos dožil 88 let. V rámci diskuze 
vystoupil zástupce OSH, poblaho-
přál sboru k význačnému jubileu, 
oceněným k vyznamenání a všem 
poděkoval za veškerou vykonanou 
práci v uplynulých létech. Sou-
časně uvedl, že starostou citovaná 
otázka Petra Bezruče „Kdo na moje 
místo?“ je zbytečná, protože Ježeč-
ci - členové kolektivu MH - budou 
při správném vedení zcela jistě 
dobrou náhradou odcházejících 
členů a funkcionářů. Všem pak po-
přál vzájemné porozumění a hodně 
zdraví, elánu, štěstí a úspěchů 
v další práci.  Závěrem slavnostní 
valné hromady byla promítnuta 
pěkně zpracovaná prezentace čin-
nosti sboru z minulých let. 

(Du)

V katastrálním území města 
Raspenavy (nedaleko od stanice 
Raspenava) je od roku 2016 vybu-
dováno výcvikové zařízení, které 
slouží k provádění odborné přípra-
vy, nácviku taktických postupů, 
pohybů jednotlivých složek IZS 
a nácviku společné práce základ-
ních složek IZS Libereckého kraje.  
Zařízení je určeno pro výcvik pří-
slušníků profesionálních jednotek, 
členů jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí Libereckého kraje, 
příslušníků Policie ČR a zaměst-
nanců Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje. V rámci 
výcviku lze ve výcvikovém zařízení 
nasimulovat reálné podmínky při 
zdolávání požáru. V roce 2018 došlo 
k rozšíření a modulovému doplnění 
kontejnerů včetně jejich propojení. 
Současně byly zakoupeny dva 
kontejnery na uskladnění topného 
materiálu. V roce 2019 poskytl 
Liberecký kraj HZS Libereckého 
kraje účelovou dotaci z Krizového 
fondu Libereckého kraje na projekt 
„Dostavba zázemí pro výcvikové 
zařízení Raspenava“ ve výši 400 
tis. Kč. Dotace byla určena na 
vypracování projektové dokumen-
tace pro územní a stavební řízení, 
dokumentace pro provedení stavby 
a na výkon inženýrské činnosti 
pro vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. Projekt se 
podařilo zrealizovat ve stanoveném 
termínu do 30. 9. 2020. Vlastní 
realizace výstavby se předpokládá 
v roce 2021–2022.          dle zprávy  
plk. Ing. Mgr. Jiřího Pokorného, 

vedoucího oddělení PSM

Raspenava:
výcvikové zařízení 
pro profesionální 

i dobrovolné hasiče

Nejrůznější scénáře dopravních 
nehod s převrácenými auty, nárazy 
do stromů, na svodidla a uvnitř 
zranění lidé, kteří potřebují rychlou 
pomoc hasičů. Takový byl začátek 
každého z devíti soutěžních úkolů 
pro devět družstev profesionálních 
hasičů HZS Pardubického a Krá-
lovéhradeckého kraje v regionální 
soutěži ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel. Akce 
se uskutečnila ve čtvrtek 3. září 
2020 na náměstí T. G. Masaryka ve 
Dvoře Králové nad Labem. Každé 
čtyřčlenné družstvo se muselo 
poprat s nelehkými, do posledních 
detailů propracovanými scénáři, 
kdy mělo za úkol v časovém limi-
tu 20 minut vyprostit a předat do 
zdravotnické péče jednu zraněnou 
osobu. Hasiči používali hydraulic-
ké vyprošťovací zařízení a další 
potřebné technické prostředky. 
Důležitá byla souhra týmu, ko-
munikace, přesnost a správné 
rozhodnutí, jakou cestou se bude 
zraněná osoba vyprošťovat. Všech-
ny týmy předvedly skvělé výkony 
s platnými pokusy. Z Pardubického 
kraje si nejlépe se zadáním poradili 
profesionální hasiči z ÚO Svitavy, 
z Královéhradeckého kraje zvítězi-
lo družstvo hasičů z ÚO Trutnov. 
Vítězné týmy by měly postoupit na 
MČR ve vyprošťování u doprav-
ních nehod, které se mělo původně 
uskutečnit letos, ale bylo přesunuto 
na příští rok. O doplňkový program 
na náměstí se postaraly Dům dětí 
a mládeže Jednička a tým BESIP, 
který zároveň věnoval jedny z cen 
pro zúčastněné a vítězné týmy.

ze zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí HZS KhK

Regionální soutěž 
ve vyprošťování 

u dopravních nehod 



HASIČSKÉ NOVINY 19/2020 l www.facebook.com/hasicskenoviny strana 7

Ta
je

nk
a:

 „X
“

Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve vydavatelství HASIČI, s. r. o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, e–mail: hasicskenoviny@post.cz. ISSN 2336–8721. Podání novinových zásilek řešeno smlouvou č. P. P. 50208/2002. Sazba iris@studio–iris.eu. 
Vedoucí redakce Miroslav Brát, tel.: 773 791 525, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: tel. 602 835 012; e–mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem 
vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 9. října, vyjde 16. října 2020. 

PRO CHVÍLE ODDECHU

I v čase hasičských dronů má německá 
společnost ZLT   Zeppelin Luftschifftech-
nik v záloze projekt na využití miniaturní 
vzducholodi. Její hmotnost je  5 kilogra-
mů, může být ve vzduchu až dvě hodiny, 
zajišťovat  monitoring škod po požárech, 
povodních, hledat pohřešované osoby 
apod. Vaši pozornost chceme však nyní 
upnout k jedné skutečné vzducholodi. 
Zapsala se do dějin polárních výprav pod 
jménem Italia a na její palubě byl i talento-
vaný český vědec. Jeho jméno je tajenkou 
dnešní křížovky.

ZAUJALO NÁS...

1.  Články solárních panelů jsou 
vyrobeny převážně z:

a) vinylu      b)  křemíku
c) skla

2. Výsledné napětí stejnosměrné-
ho proudu může být až:

a) 1 000 V    b) 230 V    c) 400 V

3. Při požáru travního porostu 
v oploceném areálu FV elek-
trárny je třeba:

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

Otestujte si své hasičské znalosti

a) odpojit všechny napěťové kabe-
ly s oranžovým konektorem

b) odpoji t  pa nely  t la č í t kem 
u vstupní brány do objektu

c) požadovat a zajistit odpojení FV 
elektrárny od vnější elektrické 
sítě

4. Nejčastější příčinou vzniku 
požáru FV elektrárny jsou:

a) fotovoltaické panely
b) měniče napětí

c) jističe

5. Fotovoltaické elekrárny na vol-
ném prostranství zpravidla:

a) nemají zpracovanou dokumen-
taci zdolávání požáru

b) mají zpracovanou dokumentaci 
zdolávání požáru

c) mají vlastní jednotku PO

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4b, 5b

Požáry fotovoltaických elektráren

Ostravské desinfekční vuvuzely 
Dvě desítky profesionálních hasičů z Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje s osvědčenými generátory teplého desinfekčního 
aerosolu („vuvuzelami“) vydatně pomáhaly v září s důkladnou desinfekcí 
objektu sanatoria Topas v Holicích v Pardubickém kraji, a to kvůli zvýše-
nému výskytu pozitivních osob na koronavirus covid-19. Moravskoslezští 
hasiči již ve svém kraji desinfikovali od letošního jara více než šest desítek 
objektů a mají s obdobnou činností velké zkušenosti. Hasiči z HZS MSK 
čistili prázdné prostory pomocí osvědčených generátorů teplého desinfekč-
ního aerosolu, když po půlhodinovém působení desinfekčního prostředku 
lze tyto prostory vyvětrat a pak ihned běžně používat. Celkem 15 těchto 
přístrojů a k tomu 250 kg práškové desinfekce (ke 4% rozředění s vodou) 
letos na jaře zakoupil a hasičům daroval Moravskoslezský kraj za bezmála 
1,9 milionu korun. Dvojice hasičů v hermeticky uzavřených ochranných 
oblecích, rukavicích a speciálních maskách Dräger s filtry (včetně ochrany 
sluchu) se obvykle střídají v používání až 18 kg těžkého generátoru (po 
jeho naplnění). Zhruba po 40 minutách je potřeba generátor opět naplnit 
pečlivě testovaným a osvědčeným desinfekčním prostředkem (Virkon S) 
a benzínem. Pro charakteristický zvuk generátoru jej hasiči hned zpočátku 
užívání překřtili na „Vuvuzely“, které mj. zněly mnoha stadiony MS ve 
fotbale 2010 v Jižní Africe.                                 ilustrační foto HZS MSK

Hasičská vzducholoď

Slavnost všech hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou
Trojicí fotografií  se vracíme 

k velké hasičské parádě – slavnosti 
všech hasičů okresu Rychnov nad 
Kněžnou, která proběhla minulý 
měsíc. Její součástí bylo odha-
lení prvního okresního praporu 
i pokřtění kroniky všech dobro-
volných hasičských sborů okresu. 
Veřejnost se přišla podívat i na  
slavnostní průvod složený z pa-
desátky  praporů sborů, zástupců 
jednotlivých sborů, hudby a hostů, 
který se vydal  od zámecké jízdár-
ny Kolowratskou ulicí na Staré 

náměstí v Rychnově nad Kněžnou. 
Tam byla vystavena  též historic-
ká i moderní hasičská technika. 
Slavnostní náladu podtrhla státní 
hymna České republiky. Pokřtěna 
byla hasičská kronika, požehnáno 
bylo i novému okresnímu pra-
poru, na který finančně přispěly 
všechny sbory rychnovského 
okresu. Nechyběly ani slavnostní 
proslovy hostů či dekorování pra-
porů přítomných sborů pamětními 
stuhami. 

Foto Mirek Brát    

Slavnostní průvod prochází po centrálním rychnovském náměstí. Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán křtí hasičskou kroniku.

Na nový prapor finančně přispěly všechny sbory rychnovského okresu. 

Nová stanice
Šestnáct měsíců zabrala výstavba 
zcela nové stanice v Jaroměři, 
jejíž plné fungování dnes zahájil 
22. září 2020 spolu s ředitelem 
HZS Královéhradeckého kraje 
brig. gen. Františkem Menclem 
1. místopředseda vlády a ministra 
vnitra Jan Hamáček a generální 
ředitel HZS ČR genpor. Drahoslav 
Ryba. Nová budova vyrostla na 
místě původního objektu v ulici 
Na Valech a slouží profesionálním 
i dobrovolným hasičům.

 
HZS Královéhradeckého kraje



Pozvánka do nového hasičského 
minimuzea v Letohradě-Kunčicích

5. září byla slavnostně přestřiže-
na páska u nového hasičského mi-
nimuzea v Letohradě- Kunčicích. 
Akce se účastnili starosta města 
Petr Fiala, zástupci sborů okrsku 
č. 23 OSH Ústí nad Orlicí včetně 
starosty okrsku pana Chvosty, 
zástupci SDH Verměřovice a další 
hosté.

Před desátou hodinou vyrazil 
průvod v čele s praporem pořá-
dajícího sboru od hasičárny k po-
mníku padlým, kdy byla na jejich 
památku položena kytice. Průvod 
pokračoval před novou budovu 
hasičského minimuzea, které stojí 
vedle prodejny Konzum. S nápa-
dem vystavět toto minimuzeum 
jsem přišel v roce 2018 za starostou 
našeho sboru Ladislavem Štěpán-
kem. Nápad se líbil a jeho verdikt 
zněl: „Tak se o to postarej“. Při 
svých putováních po České repub-
lice jsem viděl podobné expozice 
například ve Vysoké Srbské u Hro-
nova nebo v Číhošti. I my jsme 
měli v depozitáři umístěné dvě 
historické stříkačky, věřil jsem, že 
řada dalších hasičských věcí leží 
po půdách členů našeho sboru. Za-
čali jsme hledat místo pro stavbu. 
Jedno z vhodných míst bylo hned 
naproti hasičárně, ale po návštěvě 
stavebního úřadu bylo jasné, že tam 
to z důvodu sítí nepůjde.  Nicméně 
jsme našli vhodné, možná i lepší 
místo právě u prodejny Konzum. 
Seznámil jsem se záměrem starostu 

a ta dopadla tak, že zmizely roz-
vody, vačka, rozdělovač a dalších 
pár drobností a nikdo se k tomu 
již nehlásil. Čirou náhodou se asi 
po půl roce v inzerátech tento typ 
motoru objevil a tak nic nemohlo 
zabránit tomu, abychom ho nezís-
kali pro naši stříkačku. Zvláště, 
když ho nebylo nutno hledat někde 
v dalekých krajích, ale povaloval se 
ve stodole v téměř sousední vesnici. 
Pro tento den slavnostního otevření 
zapůjčil řadu exponátů ze své sbír-
ky také pan Alois Tacl, člen našeho 
sboru. Záměrem této stavby bylo 
nejen umožnit zájemcům prohlídku 
historických hasičských věcí, ale 
zejména umístění dvou starých 
stříkaček v důstojném prostředí. 
Původně totiž stály bez užitku ve 
staré hasičárně pod vrstvou prachu 
a kde na ně s… mouchy a myši. 
Pokud tedy budete mít cestu do 
Letohradu, ať už do světoznámého 
Muzea řemesel nebo jen budete Le-
tohradem projíždět, nezapomeňte 
se také zastavit v Kunčicích u toho-
to nového hasičského minimuzea. 
Muzeum nemá otevírací dobu, ex-
ponáty jsou ke shlédnutí v režimu 
24/7 skrz výlohu (noční osvětlení). 
Parkoviště je hned vedle u prodejny 
Konzum. K této příležitosti jsme 
také vydali v omezené edici pa-
mětní dřevěnou pohlednici, kterou 
je možno zakoupit v papírnictví 
Šťovíčková Alena vedle Městského 
úřadu v Letohradě.

Pepa Karel

města pana Petra Fialu, nápad se 
ujal i u něj a cesta k realizaci byla 
volná. Minimuzeum bylo nově 
vystavěno z prostředků města Le-
tohrad a dotace Pardubického kraje. 
Na stavbě se největší měrou podíle-
lo 8 členů sboru, důchodců, i když 
občas přidaly ruce k dílu i mladší 
ročníky. Celkem v průběhu stavby, 
která trvala 13 měsíců, bylo odpra-
cováno 1 447 brigádnických hodin, 
náklady na materiál se přiblížily 
částce 400 tis. Vystavené expo-
náty jsou jednak z majetku SDH 
Kunčice, zejména „koňka“ z roku 
1893 a zrenovovaná dvoukolová 
motorová stříkačka z roku 1949 
unikátní svým motorem Mercedes 
Benz M15. Za zmínku stojí, že její 
motor byl v katastrofálním stavu. 
Kdysi se někdo pokoušel o opravu 

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:
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PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

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

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

Potøebujete dovybavit
požární zbrojnici nebo vaše auto ?

Naši nabídku najdete na 
www.phhp.cz

Nabízíme dobrovolným, hasičským sborům odzkoušené, hasičské vozy, se záru-
kou, v plně funkčním stavu: 1/LIAZ 18.29 XA-CAS K25, 4 × 4, 2 500 litrů VODY + 400 
litrů PĚNY, rok 1. přihlášení: 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×, Mercedes 1124: 4 × 2,4 × 4, velitelské vozidla, Opel, Mercedes 
a jiné. Kompletní nabídka, našich, 13 vozidel v Havlíčkově Brodě na: https://www.
dobraci.sk/cars/, e-shop: https://shop.dobraci.sk/. V ceně vozidla: 1) nová STK a EK, 
české, evidenční čísla. 2) Vozidlo 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 ekologie.  Bližší informace na tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.

ŘÁDKOVÁ INZERCE


