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Za hasiči na ostrov Svatá Helena Rozhovor: Dárcovství kostní dřeně
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Hasiči „na síti“Otestujte si své 
hasičské znalosti

Pozvánka do Muzea 
socialistických vozů 
v Železném Brodě

Ve Dvoře Králové nad Labem proběhlo v září XI. mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF. Foto: mf

Rosičtí hasiči slavili sto čtyřicet let
Rosický zámek se v sobotu 19. 9. 2020 stal dějištěm oslav 140 let založení hasičského sboru. 
Den začal dopoledne slavnostním zahájením starostky HS Hanky Klusákové za účasti sta-
rostky města Mgr. Andrey Trojanové, poradce hejtmana pro PO Zdeňka Melkese, vedoucího 
obvodního oddělení Policie ČR Rosice Bc. Michala Koláčka a dalších vážených hostů.

Paměť kroniky sboru
Starostka sboru připomněla 

události okolo založení sboru ci-
tací z kroniky sboru v době jeho 
založení. „Vědom blahodárnosti 
intence hasičské, v našem městeč-
ku již na počátku let sedmdesátých, 
mladistvý Hynek Světlík, stavi-
telský příručí, po svém návratu 
ze zkušební prak se mimo místní 
pokoušel o založení dobrovolného 
sboru hasičského, šlechetná snaha 
jeho nebyla však rozhodujícími 
tehdy osobnostmi v obecní správě 
pochopena. Minulo desetiletí, až 
do požárů v roce 1880, kterýž dne 
26. července o 11 hodině vypuknul 

u rolníka Brázdy číslo domu 35 ve 
stodole, zničilo kromě této i stře-
chu chlévu a obydlí a sousedící 
stodoly Hůrkova domu č. 36. Ještě 
téhož roku byl to již druhý oheň 
v městysi, bylo o tom mnoho de-
batováno a poukazováno zvlášť na 
nedokonalé hasící přístroje obecní. 
Využitím příhodné této situace 
zdařilo se jmenovanému staviteli 
Světlíkovi s některými stejně smýš-
lejícími druhy přesvědčiti o po-
třebnosti domácího sboru starostu 
Jana Tichého, majitele realit a vel-
kozávodu bednářského. Byl to muž 
přístupný časovým vymoženostem 
a velmi podnikavým, jenž vlastním 

přičiněním všimnul se na přední 
místo v obci a korporací veřejných, 
jsa pro svoje znalosti vyhledáván 
i širším okolím. Téhož času zaseda-
li v obecní radě: Jakub Skutezský, 

Celkem 324 650 kusů respi-
rátorů FFP2 čínské výroby pro 
školy rozvezly 7. 10. 2020 hasičské 
a krajské dodávky z hasičské-
ho skladu v Ostravě-Hrabůvce, 
a to podle předem připraveného 
rozdělovníku do 22 obcí Morav-
skoslezského kraje s rozšířenou 
působností (ORP). Mají ochránit 
před koronavirovou nákazou uči-

kupec a majitel realit, stavitel Jan 
Světlík, Martin Hrdlička, mis-
tr krejčovský a František Raus, 
vlastník rosické rolnické usedlosti. 
Všichni členové kompetentního 
obecního zastupitelstva byli sboru 
nakloněni, čehož důkazem je, že 
návrh na zařízení sboru starostem 
Tichým v sezení přednesený byl 
jednomyslně přijat a povolena 
z obecních prostředků nutná suma 
na zakoupení nářadí hasícího, na 
které také obec dle citovaného 
zákona požárové policie z roku 
1873 měla přispívat. Kronika je 
velmi podrobně ohledně založení 
sboru popsána. Významný dnem 
bylo 27. září roku 1880, kdy byla 
svolána ustavující schůze za účasti 
83 členů. Křest hasičského sboru 
proběhl 1. dubna 1881 při požáru 
hostince Svobodova v Říčkách. 

MČR v TFA 
ve Svitavách

PŘESUNUTO 
na nový termín

S ohledem na nová opatření 
vydaná vládou ČR k 30. září 

byli organizátoři nuceni 
přesunout MČR v TFA na 

nový termín 
24. 4. 2021.

Místem konání zůstává měs-
to Svitavy. Všechny přihlášky 

zůstávají v platnosti. 

Děkujeme za pochopení. 
Kancelář SH ČMS

(dokončení na str. 6)

 
Vážení čtenáři Hasičských novin, 

dovolte mi, abych vás pozdravil 
v čase podzimu, který bohužel v mno-
hém připomíná jarní měsíce tohoto 
roku. Koronavirová pandemie stále 
ovlivňuje naše životy a poznamená-
vá i  aktivity dobrovolných hasičů. 
Poznáte to samozřejmě i z příspěvků 
v tomto čísle Hasičských novin. Pro 
Sdružení je to nelehká cesta k VI. 
sjezdu SH ČMS, který je plánován 
na prosinec v  moravské metropoli 
Brně. Hasičské noviny č. 23 (vychází 
27. listopadu)  by měly obsahovat 
prezentace kandidátů na starostu 
Sdružení a kandidátů na náměstky 
starosty plus  kandidátů na předsedu 
Ústřední kontrolní a  revizní rady 
SH ČMS. Hasičské noviny č. 23 by 
měly být i  tzv. volebním speciálem, 
protože budou dodány přímo na 
brněnský sjezd. Do konce roku 2020 
vás, podle edičního plánu, čeká ještě 
kvarteto novinových vydání. Budeme 
se i nadále snažit, aby vám Hasičské 
noviny přinášely informace zajímavé, 
užitečné a pravdivé. V jejich středo-
bodu pak budou ti, o kterých píšeme, 
a pro které noviny vyrábíme: hasiči!

 Pěkný podzim, hodně zdraví 
a optimizmu. Za redakci Mirek Brát       

Na Říp 
nejezděte!

Vzhledem ke 
zpřísněným 

opatřením ve 
zhoršující se 

epidemiologické 
situaci se 

Setkání hasičů 
pod Řípem 

24. října 2020 

ruší!
Josef Nitra

starosta Podřipské 
hasičské župyProfesionální i dobrovolní hasiči zajišťovali rozvoz respirátorů

tele i další pracovníky školských 
zařízení. Každý by měl „vyfaso-
vat“ deset kusů. 

Do rozdělování respirátorů pro 
rozvoz po kraji se ve středu ráno 
zapojili v „meziskladu“ v bývalé 
stanici HZS Moravskoslezského 
kraje v Ostravě-Hrabůvce pra-
covníci a pracovnice Krajského 
úřadu MS kraje, příslušníci HZS 

Moravskoslezského kraje a dobro-
volní hasiči z Ostravy-Radvanic. 
Jedna z hasičských dodávek např. 
rozvezla desítky krabic – každá 
obsahuje tisíc kusů respirátorů ve 
20 krabičkách – postupně na rad-
nice v Havířově, Orlové, Karviné 
a Bohumíně, jiná se vydala do 
Třince a Jablunkova. Nejvíce jich 
odjelo velkou hasičskou dodávkou 

na ostravský magistrát na Proke-
šovo náměstí – bezmála sto tisíc. 
Krabice s hromadou čínských 
respirátorů dovezl z centrálního 
skladu v Pardubicích-Opočínku 
extra dlouhý kamion ze Záchran-
ného útvaru HZS ČR Hlučín do 
Ostravy-Hrabůvky. 

HZS MSK, foto T. Lach
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V našem tradičním úvodu k vy-
braným zásahům hasičů, profesio-
nálních i dobrovolných, za uplynulé 
období,  bychom  rádi  soustředili 
vaši  pozornost  na  slovní  spojení 
„uchráněné  hodnoty“. Objevuje 
se  u  některých  zpráv,  a  je  to  ta-
kové  hypotetické:  co  by,  kdyby… 
Co by se stalo, kdyby oheň či  jiný 
přírodní  živel měl  volnou  cestu, 
hasiči nepřijeli, přijeli pozdě apod. 
Ta čísla  jsou opravdu ohromující. 
Mají z nich jistě velkou radost nejen 
majitelé nemovitostí (zasažených či 
jen ohrožených požárem), ale určitě 
i pojišťovny. Bilance uchráněných 
hodnot  nejvíce  vynikne,  pokud  ji 

počítáme za celý rok. Na závěr roku 
2020 si ještě musíme počkat. Nabízí-
me zatím jen bilanci roku minulého. 
Podle zdrojů HZS ČR, řešili hasiči 
v roce 2019 celkem 130 249 událostí.  
Nejvíce  bylo  technických  havárií 
72 422 (56 %), dále pak dopravních 
nehod 22 074 (17 %), požárů 18 374 
(14 %),  planých  poplachů  9  651 
(7 %), úniků nebezpečných chemic-
kých látek 7 684 (6 %) a ostatních 
událostí 44 (0 %). Přímé škody byly 
vyčísleny na 2 148,5 milionu korun, 
uchráněné hodnoty byly ve výši 17 
149 milionů korun! Samozřejmě pla-
tí, že nejvyšší uchráněnou hodnotou 
je lidský život. 

Poslední zářijový den těsně před 
šestou hodinou ranní byl zpozoro-
ván požár rekonstruovaného domu 
v Lysé nad Labem na Nymbursku.  
Oznamovatel ihned vytočil tísňovou 
linku hasičů a uvedl, že požárem je 
zasažen dvoupatrový dům a pla-

Ve středu 30.9. kolem osmé 
hodiny ranní byl na operační stře-
disko Královéhradeckých hasičů 
nahlášen požár budovy nedaleko 
obce Suchý Důl na Náchodsku. Na 
místo vyjeli profesionální hasiči 
z Náchoda a Broumova a dalších 
osm jednotek dobrovolných hasičů 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Po 
příjezdu na místo hasiči zjistili, že 
se jedná o požár haly kovové kon-
strukce o rozměrech asi sedmdesát 
na dvacet pět metrů, ve které bylo 
uskladněno seno a sláma. Požár byl 

Celkem čtyři jednotky hasičů byly 29. září krátce před 10. hodinou 
vyslány do obce Dvory, kde byl ohlášen požár domu.  Na místě průzkum 
ukázal, že hoří rodinný dům se stodolou, odkud se požár rozšířil i na 
další stodolu. V první stodole měl majitel zřízenou kovodílnu, ve druhé 
je truhlárna. Hasiči ihned zahájili hašení. Po 10. hodině dostali požár pod 
kontrolu. Následovalo dohašování včetně rozebírání střešních konstrukcí. 
V 16:15 hodin byla nahlášena úplná likvidace požáru. Jednotky odjely na 
své základny, na požářišti zůstala pouze místní dobrovolná jednotka kvůli 
monitoringu a případnému dohašení. V hořících domech nikdo nebyl. 
Vzniklá škoda byla vyčíslena na 3,5 mil. Kč, hodnota uchráněného majetku 
činí 6 mil. Kč. Příčina vzniku požáru je v šetření. HZS Plzeňského kraje 

V závěru září byly jednotky ze 
stanice Tanvald a Jablonce nad 
Nisou povolány do ulice Jablo-
necká ve Smržovce, kde došlo při 
terénních úpravách k převrácení 
Tatry UDS a následnému úniku 
provozních kapalin. Velitel zása-
hu proto nechal na místo povolat 
technický automobil (TA – L1CH) 
ze stanice Jablonec nad Nisou 
k přečerpání provozních kapalin. 
Zároveň bylo třeba řešit již uniklé 
pohonné hmoty a jejich odtěžení ze 
zasažené zeminy.  Z tohoto důvodu 

Profesionální hasiči ze Slavičí-
na a Valašských Klobouk byli na 
počátku října vysláni k dopravní 
nehodě dvou osobních vozidel. 
K nehodě došlo ve Štítné nad Vlá-
ří, kde v zastavěné ulici narazila 
řidička do zaparkovaného auta, 
stojícího mimo komunikaci. Stojící 
vozidlo po nárazu skončilo v zídce 

Druhý stupeň požárního poplachu

Požár skladovací haly 

Hořící hrabanka ohrožovala restauraci 

meny šlehají z okna. Operační 
důstojník k události vyslal profesi-
onální jednotky ze stanic Milovice 
a Nymburk spolu s dobrovolnými 
jednotkami obcí Lysá nad Labem, 
Stará Lysá a Sojovice. Jelikož první 
jednotka, která dojížděla k zásahu, 

již plně rozvinutý. Hasiči nasadili 
osm vodních proudů, z toho dva 
z automobilových žebříků. Kromě 
hašení samotné haly se zaměřili pře-
devším na to, aby se požár nerozšířil 
na další budovu, tedy blízký kravín, 
ve kterém bylo ustájeno větší množ-
ství krav. Hasiči zasahovali na místě 
s použitím dýchacích přístrojů, 
dálkovou dopravu vody zřídili z ne-
dalekého rybníku. Kolem půl desáté 
se na místě změnily povětrnostní 
podmínky a bylo rozhodnuto, že 
krávy z přilehlého kravína budou 

Třináct jednotek hasičů, to je 
nejméně 70 hasičů, zasahovalo 
první říjnový víkend  na prudkém 
svahu beskydského masivu Ondřej-
ník v katastru obce Pstruží (okres 
Frýdek-Místek) u požáru lesa – 
přesněji na ploše po jeho vykácení, 
kde hořela hrabanka. Za oheň 
mohla nedbalost při pálení klestí 
po lesní těžbě – za velmi silného 
větru, který posléze silně cloumal 
i se zasahujícími hasiči. Škoda po 
požáru na necelém hektaru vykáce-
né plochy lesa je minimální, hasiči 
ale před ním ochránili okolní lesní 
porost, a především turistickou 
restauraci Roubenka Ondřejníček, 
kam oheň za velmi silných poryvů 
větru rychle mířil hořícím poros-
tem. Roubenku se podařilo uchrá-
nit bez škody. Uchráněný majetek 
se dá podle majitele ohodnotit na 
několik milionů korun. Z Ondřej-
níčku hasiči také včas evakuovali 
do bezpečí 30 hostů. Dým byl 
přitom tak silný a hustý, že v první 

Patrový rekreační objekt hořel 
v září v Mariánské u Jáchymova. 
Přivolaní hasiči potvrdili prvotní 
informace, že oheň postupuje do 
střechy objektu. Uvnitř horské 
chaty nikdo nebyl, událost je bez 
zranění. Hasiči museli najít všech-
na ohniska, požár se šířil kon-
strukcí domu, některé části chaty 
bylo nutné rozebrat. Vzhledem 
k velké ploše a silnému zakouření 
byl zásah velmi náročný na použití 
velkého množství dýchací tech-
niky. Po třech hodinách dostali 
hasiči požár pod kontrolu a dál se 
nešířil. Podle vyšetřovatele po-
žárů je pravděpodobnou příčinou 
závada na elektroinstalaci, majitel 
objektu odhadl škodu na pět mili-
onů korun. Zasahující jednotky: 
HZS Karlovy Vary (CAS 20 T815, 
AZ 37 Iveco), JSDH Ostrov (CAS 
20 MB), JSDH Jáchymov (CAS 
20 MB), JSDH Boží Dar (CAS 
20 T815).

HZS Karlovarského kraje 

hlásila, že požár je viditelný už 
z dálky, byl poplachový stupeň oka-
mžitě zvýšen na druhý. K výjezdu 
byly povolány další jednotky, kon-
krétně profesionální hasiči ze stanic 
Benátky nad Jizerou a Stará Bole-
slav a dobrovolní hasiči obcí Přerov 
nad Labem a Semice. Vzhledem 
k tomu, že požárem byla zasažena 
střešní konstrukce a její část se pro-
padla, nebylo možné hasit uvnitř bu-
dovy. Hasební zásah tak bylo nutné 
vést z vnějšku z výškové techniky. 
Proto byla k události přizvána také 
jednotka Správy železnic Nymburk 
s automobilovou plošinou. Hasiči 
v dýchací technice se zaměřili také 
na ochranu okolních budov a z ved-
lejšího domu evakuovali čtyři byty. 
Střechu sousedící nemovitosti se 
hasičům podařilo včasným zásahem 
uchránit. Hasební voda byla na mís-
to dopravována kyvadlově cisterna-
mi. Střechu hořící budovy jednotky 
hasily několika vodními proudy. Po 
likvidaci plamenného hoření bylo 

z důvodu zajištění jejich bezpečí 
řízeně vyvedeny a přesunuty do 
vzdálenějšího kravína. Všechna 
zvířata (okolo čtyř stovek kusů) se 
podařilo v pořádku do náhradního 
objektu převést. Při zásahu nebyl 
nikdo zraněn. Příčina události je 
v šetření, škoda byla předběžně 
stanovena ve výši asi devíti milionů 
korun. Ve čtvrtek v dopoledních 
hodinách oheň na místě stále do-
hoříval. Místo opětovně navštívil 
hasičský vyšetřovatel příčin požárů, 
který po dohodě s majitelem objek-
tu stanovil konečnou výši škody na 
deset milionů korun (pět milionů 
škoda na shořelém uskladněném 
materiálu a pět milionů škoda na 
zničené hale). Předběžným šetřením 
byla prozatím jako příčina události 
vyloučena závada na elektroinstala-
ci nebo úmysl a jako nejpravděpo-
dobnější se v současnosti jeví vznik 
požáru v souvislosti s užíváním 
techniky při vyskladňování slámy 
a sena. Šetření i nadále probíhá.  

dle zprávy HZS 
Královéhradeckého kraje

mjr. PhDr. Ondřej Sezima 

fázi zásahu museli hasiči použít 
i venku dýchací techniku. I tak se 
požár obešel bez zranění turistů 
i hasičů. Operační středisko bylo 
o požáru v těsné blízkosti oblíbené 
turistické lokality informováno 45 
minut před sobotním polednem. 
Hasiči dostali oheň pod kontrolu 
za dvě hodiny, další necelou hodi-
nu jim zabralo pečlivé dohašování 
hrabanky. Do sobotního večera 
zde kontrolovaly požářiště dvě 
jednotky dobrovolných hasičů – ze 
Pstruží a Frýdlantu nad Ostravicí-
-Nová Ves, která byla na místě 
požáru jako první. Zasahovala zde 
jednotka HZS Moravskoslezského 
kraje ze stanice Frýdek-Místek, 
společně s ní 12 jednotek dobrovol-
ných hasičů – Pstruží, Frýdlant nad 
Ostravicí-Nová Ves, Frýdlant nad 
Ostravicí, Metylovice, Ostravice, 
Palkovice, Dobratice, Čeladná, 
Lhotka, Staré Hamry, Sedliště 
a Frýdek.

HZS Moravskoslezského kraje 

nutné vyhledat a dohasit všechna 
skrytá ohniska, protože se požár 
stále šířil mezistropní konstrukcí. 
Hasiči tak museli motorovými 
pilami stropy rozebrat, pomocí ter-
mokamery postupně všechna místa 
proměřit a lokalizovat objevená 
skrytá ohniska. Krátce před devátou 
hodinou byl požár pod kontrolou 
a dále se nešířil, proto bylo možné 
nahlásit lokalizaci. Velitel zásahu 
začal postupně redukovat zasahující 
jednotky, které se po sbalení ma-
teriálu začaly vracet na základny. 
Místní dobrovolné jednotce byla 
nařízena dohlídka do 23 hodin. 
Škoda, kterou požár způsobil, byla 
předběžně vyčíslena na dvacet mi-
lionů korun. Příčina vzniku požáru 
je předmětem dalšího vyšetřování. 
Při zásahu se zranil na ruce jeden 
příslušník.

por. Ing. Tereza Fliegerová, 
tisková mluvčí 

HZS Středočeského kraje

Požár kuchyně 
Tři hasičské jednotky vyjely 

minulý měsíc k požáru kuchyně 
ve vývařovně v Horním Podluží. 
Hasiči dostali požár rychle pod 
kontrolu a zabránili rozšíření po-
žáru na střechu budovy. Na místo 
události byl vyšetřovatelem požáru 
HZS přivolán pes, určený k vyhle-
dávání hořlavých kapalin. Příčinou 
vzniku požáru byla manipulace 
s otevřeným ohněm neznámou 
osobou.       HZS Ústeckého kraje 

Hrozivý nález 
Dvě profesionální a dvě dobro-

volné jednotky zasahovaly v so-
botu 3. října 2020 před polednem 
v zahrádkářské kolonii Na Balkáně 
v Praze 9 u požáru celodřevěné 
chaty. Při příjezdu jednotek na 
místo byla chata zasažena plameny 
v celém rozsahu. Hasiči použili 
dva proudy vody a dostali požár 
pod kontrolu za několik desítek 
minut. Plameny částečně poškodily 
i vedlejší stěnu druhé chatky. Po 
lokalizaci následovalo rozebírání 
ohořelých částí. Chata byla ve stavu 
demolice a byla plná komunálního 
odpadu. Během rozhrabávání od-
padu bylo nalezeno torzo lidského 
těla. Případ proto šetří Policie ČR, 
ve spolupráci s hasičským vyšet-
řovatelem.         HZS hl. m. Prahy

Požár štěpky 
Požár štěpky v Kozlově na 

Olomoucku řešili olomoučtí profe-
sionální hasiči ve spolupráci s míst-
ními dobrovolnými jednotkami. 
Halda materiálu naskladněná až do 
výšky 10 metrů o hmotnosti přes 
7,5 tisíc tun začala varovně doutnat. 
Po příjezdu na místo hasiči zjistili, 
že štěpka v jednom z nepřístupných 
míst hoří plamenem. K ohnisku se 
museli prořezat motorovými pilami 
a následně pak zahájili hasební prá-
ce. Kvůli hlubokým ohniskům se 
doutnající a znehodnocený přírodní 
materiál odvážel těžkou technikou 
na volné prostranství, kde jej hasiči 
rozhrabávali a prolévali vodou. 
Zásah po celou dobu provázel 
hustý kouř, který směřoval i do 
blízké obce. Lidem z okolí bylo 
doporučeno, aby nevětrali a měli 
zavřená okna.

HZS Olomouckého kraje 

Převrácená tatra

Náraz do stojícího auta

byl na místě přítomen také zástupce 
města Tanvald z odboru životního 
prostředí. Tatru pak bylo potřeba 
převrátit zpět na kola. Povolán byl 
proto automobilový jeřáb Správy 
železnic Liberec. Jakmile došlo 
ke správnému ustavení těžké tech-
niky, nebránilo nic tomu převrátit 
tatru zpět na kola. To se úspěšně 
podařilo po sedmnácté hodině.

dle zprávy 
por. Bc. Lucie Hložkové, 
HZS Libereckého kraje

vedlejšího domu. V době nárazu 
seděly ve stojícím vozidle dvě malé 
děti, které tam pár vteřin před tím 
posadila jejich matka. Děti byly 
naštěstí již připoutané. Žena už do 
vozu nestihla nastoupit. Děti i obě 
řidičky skončily v péči posádky 
zdravotnické záchranné služby. 
Ta je transportovala do krajské 
nemocnice ve Zlíně. Hasiči po pří-
jezdu na místo provedli u vozidel 
protipožární opatření a odpojení 
autobaterií. Dětem předali dráčky 
Záchranáčky. Komunikace byla 
v době zásahu složek IZS řízena 
kyvadlově. Po ukončení šetření 
ze strany dopravní policie odtáhli 
hasiči vozidlo, stojící uprostřed ces-
ty, mimo vozovku. Nakonec hasiči 
uklidili silnici od střepů a úlomků 
z aut a vrátili se zpět na své stanice.

dle zprávy por. Mgr. Lucie 
Javoříkové, tiskové mluvčí HZS 

Zlínského kraje

Rekreační chata 
v plamenech

Požár v obci Dvory 
za více než tři milióny korun
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V Hasičských novinách č. 19 jsme se vypravili za hasiči do Francouzské Polynésie. 
Pojďme si dnes zopakovat podobnou cestu za hasiči do odlehlé a izolované oblasti 
světa. Naším cílem je však mnohem menší komunita, než na kterou jsme cílili v pří-
padě Tahiti a přilehlých tichomořských ostrovů. Vypravíme se totiž  na ostrov Svatá 
Helena v Atlantickém oceánu. Od roku 2009 je součástí britského zámořského území 
s vlastní ústavou. Administrativně k němu patří i sousední ostrovy Ascension a Tristan 
da Cunha. V čele celého území stojí guvernér, který je hlavou exekutivy pro přibližně 
4 300 tamních stálých obyvatel. Hlavním městem je Jamestown, kde žije 1 500 lidí. 

Prominentní vězeň
Svatá Helena je skutečně velmi 

izolovaným územím. Přemýšlet 
o tom mohl i Napoleon Bonaparte, 
jenž zde byl internován po fatální 
porážce v bitvě u Waterloo, kterou 
skončil jeho útěk z  jiného ostrova  
– středomořské Elby. V oceánu 
ztracená  Svatá Helena se však 
ukázala jako důkladnější vězení, 
než to na Elbě. Napoleon Svatou 
Helenu již nikdy neopustil a po šesti 
letech zde v roce 1821 zemřel. Než 
se symbolicky vylodíme na sopeč-
nou činností modelovaném pobřeží 
Svaté Heleny, věnujme vzpomínku 
Napoleonovi Bonapartovi i v sou-
vislosti s jeho aktivitami, které se 
dotýkaly hasičů. Byl to právě on, 
kdo se zapsal do historie formování 
prvních profesionálních hasičských 
jednotek v novodobé historii Evropy. 
Napoleon svým výnosem z roku 
1811 vytvořil Bataillon de sapeu-
rs-pompiers de Paris – Hasičský 

prapor v Paříži. Byla to reakce na 
požár na rakouském velvyslanectví 
v Paříži, při kterém zemřelo 100 
lidí. .Hasičský prapor v Paříži byl 
vojenskou jednotkou. Funguje do 
dnešních dnů pod názvem Hasičská 
brigáda v Paříži. Její  heslo nepři-
pouští kompromisy a zní: Sauver 
ou périr (Zachránit nebo zahynout). 
Pozor, už se blíží břehy Svaté He-
leny… Máme tak čas už jen krátce 
připomenout, že o Napoleonovi jsme 
v Hasičských novinách psali i v sou-
vislosti s požárem Moskvy během 
jeho tažení do Ruska i v kontextu 
požáru, který v Česku ohrožoval 
jeden napoleonský artefakt – saně, 
na nichž nakonec z Ruska prchal… 
Tyto saně jsou exponátem Městské-
ho muzea v Letohradě. V roce 2018 
začalo v expozici se saněmi hořet 
(příčinou byl výboj v led diodové 
žárovce). Napoleonovy saně se však 
podařilo uchránit před zničením. 

Letadlem a lodí
Tak vidíte, na Svatou Helenu 

se dá cestovat i s malými odboč-
kami do Paříže i východočeského 
Letohradu. Průvodcem této cesty 
nám byl velikán dějin, který sice 
udělal mnoho i pro organizovaný 
boj s požáry, avšak žár, který no-
sil hluboko v sobě, doslova spálil 
a zničil velké území Evropy, o počtu 
mrtvých v napoleonských válkách 
ani nemluvě. Dnešní Svatá Helena 
z památky na Napoleona Bonaparta 
samozřejmě těží, a je to pro ostrov 
hlavní turistické lákadlo. Hospodář-
ství ostrova není příliš rozvinuté, 

důvodem je odlehlost území i malá 
populace obyvatel. Problémem byla 
do nedávné minulosti i doprava na 
ostrov, protože cestovat na Svatou 
Helenu bylo možno pouze lodí. Te-
prve otevření mezinárodního letiště 
umožnilo zkrátit cestu z několika 
dnů do řádu  hodin. Letištní infra-
struktura a nároky na bezpečnostní 
standardy včetně protipožární 
ochrany zároveň výrazně zkvalit-
nily i technické vybavení hasičů na 
Svaté Heleně. Letištní hasiči si zde 
neodříkají nic z moderních techno-
logií či tréninkových postupů včetně 
trenažéru simulovaného zásahu 
u hořícího letadla.     

Téma covid-19
V Česku se hasiči aktivně účast-

nili (a účastňují) boje s koronaviro-
vou infekcí. Jak to mají s pandemií 
jejich kolegové na Svaté Heleně? 
Značně jednodušší, protože od-
lehlost ostrova je sama o sobě 
důkladným „sociálním odstupem“ 
od okolního světa. Na jaře, kdy 
si koronavirus podmaňoval svět, 
hlásila Svatá Helena nula případů. 
V září se objevily zprávy, že dva 
pozitivní případy nákazy hlásí men-
ší ostrov Ascension. Přesto hned 
v počátcích epidemie směřovala 
na Svatou Helenu zásilka z Velké 
Británie v hodnotě zhruba našich 80 
milionů korun. Zahrnovala ochran-
né rukavice, respirátory, dezinfekci 
i pět plicních ventilátorů.  Kdo by se 
chtěl na Svatou  Helenu nyní vypra-
vit, musí počítat s povinnou izolací 
v místním kempu po dobu 14 dní. 

Hasiči ze Svaté Heleny
Hasičský a záchranný sbor na 

ostrově Svatá Helena je podřízen 
tamnímu policejnímu ředitelství. 
V sestavě je 15 hasičských profe-
sionálů, kteří se v případě nouze 
mohou spolehnout i na vyškolené 
dobrovolníky. Jak jsme již pozna-
menali, velkou událostí bylo na 
ostrově otevření mezinárodního 
letiště, kde působí samostatná 
hasičská a záchranářská jednotka. 
Před tímto datem se mohla Svatá 
Helena spolehnout i na solidaritu 
britských hasičů. Například v roce 
2009 putoval na ostrov dar hasičů 
z britského Dorsetu – hasičský au-
tomobil Dennis Sabre. Pravda, ač 
se jednalo o již trochu obstarožní 
stroj, byl tehdy na ostrově vřele uví-
tán. Pokud  byste se náhodou ocitli 
na Svaté Heleně, poznamenejte si 
číslo, kterým se na hasiče dovoláte: 
999. Jak se nám podařilo zjistit, 
služby hasičů zde nejsou tak úplně 
bezplatné. Samozřejmě, v případě 
jasného ohrožení života bude pří-
jezd hasičů bezplatnou službou. 
Za  nějaké ty asistence typu sun-
dávání kočky ze stromu si však 
na Svaté Heleně nejspíš připlatíte. 
Hasiči na Svaté Heleně jsou velmi 
důkladní, i co se týká prevence. 
Pořádají školení pro děti i dospělé, 
radí, jak bezpečně grilovat v pří-
rodě i oslavit vánoční svátky bez 
požáru v domácnosti.  Součástí 
jejich zásahů bývají i operace na 
moři, což je vzhledem k tomu, že 
se jedná o ostrovní území, celkem 
pochopitelné. Zde spolupracují 
se specializovanou jednotkou ur-
čenou pro zásahy na vodě. 

Žalářníci – gentlemani
Začali jsme náš výlet na ostrov 

Svatá Helena vzpomínkou na 
Napoleona Bonaparta, který zde 
byl prominentním vězněm. Do 
vězení se vrátíme i v závěru naší 
cesty. Asistovat nám budou hasiči,  
protože v loňském roce se věze-
ní Jejího Veličenstva v hlavním 

městě Jamestownu dočkalo řady 
nových protipožárních opatření. 
Rekonstrukcí prošla elektroinsta-
lace, aby zde nehrozil nebezpečný 
zkrat. Vybudovány byly nové úni-
kové východy, vyměněny zámky 
v celách s cílem lepší evakuace 
vězňů během případného požáru. 
Guvernér ostrova při kolaudaci 
rekonstrukce poděkoval nejen 
stavební firmě a hasičům, ale i věz-
ňům, že umožnili svým chováním 

Napoleon Bonaparte strávil na ostrově 
posledních šest let svého života.

Hasiči na Svaté Heleně zasahují často 
na pobřeží oceánu. 

Požár nákladní lodi Papanui v přístavu ostrova v roce 1911. 

protipožární opatření provést. 
Inu, britské gentlemanství se vším 
všudy. Co by na takový přístup 
řekl asi Napoleon Bonaparte? Kdo 
ví… Jisté je, že u něj tehdy v jeho 
domě – „vězeňské cele“ na Svaté 
Heleně nehořelo.  

Připravil Mirek Brát
zdroj foto:  sainthelena.gov.

sh, FB Saint Helena airport, 
wiki, flickr, pinterest, youtube

Hasičský výcvikový polygon na novém letišti ostrova Svatá Helena. 
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

Slovenští profesionální i dobrovolní hasiči se v závěru září zúčastnili 
velkého cvičení zaměřeného na havarijní přečerpávání vodního díla. 
Současně byla prověřena kooperace hasičů s pracovníky Slovenského 
vodohospodářského podniku při zastavování průsaků, zpevňování tělesa 
hráze, budování protipovodňových bariér i zachytávání nebezpečných 
látek uniklých do vodních toků. Místem konání cvičení byla Vodní 
nádrž Bebrava u města Krupina. Taktické cvičení se zaměřilo na tři 
různé způsoby havarijního přečerpávání vodního díla, na kterém bylo 
objeveno poškození hráze a hrozilo její protržení. V rámci cvičení byla 
zkoumána i úloha pilotů – operátorů dronů HaZZ, kteří měli za úkol 
průzkum a monitoring s využitím bezpilotního průzkumného prostředku. 

dle zdroje minv.sk, ilustrační foto

Projekty IROP pomáhají 
ke zvládnutí epidemie covid-19

V září proběhl na HS Modřany společný tiskový brífink Ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky a Hasičského záchranného sboru 
České republiky k projektům EU, které pomohly s pořízením nové 
techniky. Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) slouží nejen ke zlepšování životních podmínek oby-
vatel Česka. Výstupy z projektů se však dají využít i při mimořádných 
situacích, jako byla koronavirová epidemie. Konkrétně se v rámci IROP 
jedná o hasiče, zdravotní záchranné služby a také podporu zdravotnic-
tví.                                                                                         (HZS ČR)

Ve zkratce

Nové auto i nový elán pro Bradu-Rybníček
Nedávno hasiči v Brada-Ryb-

níčku na okrese Jičín převzali 
zbrusu nový dopravní automobil 
DA – L1Z v hodnotě jednoho mili-
onu korun. Stalo se tak s podporou 
MV-GŘ HZS ČR, která činila 
400.000 Kč, Královéhradecký kraj 
přispěl 350 tisíci korun a zbývající 
část uhradila obec Brada-Rybní-
ček. Jak uvedl současný velitel 
jednotky a vedoucí mládeže Pavel 
Válek, dosud hasiči měli zhruba 
do roku 2002 vozidlo Tatra 805, 
poté získali starší Ford Transit.  
Slavnostního předání se zúčastnili 
zástupce HZS Královéhradeckého 
kraje a současně dlouholetý člen 
soutěžního týmu Jiří Chodúr, sta-
rostka OSH Jičín Eva Steinerová 
a starosta obce Petr Svoboda. 

Malá obec Brada-Rybníček se 
výrazněji zapsala do podvědomí 
veřejnosti v roce 2014, kdy se 
kolektiv mladých hasičů probo-
joval na krajskou soutěž a získal 
tam deváté místo. „Byl to pro nás 
tehdy po sedmi letech činnosti 
neuvěřitelný úspěch,“ vzpomínal 
Pavel Válek. Od té doby se stali 

Hasičský sbor v Cháborech 
v Královéhradeckém kraji se řadí 
mezi nejstarší v Čechách. V sou-
časné době má 67 členů, z toho je 
19 žen a 19 mladých hasičů. Zalo-
žen byl v roce 1877. Kroniku hasiči 
začali psát v roce 1924, protože 
Chábory nejsou samostatnou obcí, 
sloužila kronika hasičská zároveň 
jako kronika obecní. Je vedena 

ještě  šestkrát účastníky mistrov-
ství republiky, v roce 2015 se stal 
kolektiv mladých hasičů mistrem 
republiky ve štafetách 4× 60 metrů 
a získal dva tituly vicemistrů,“ 
vzpomínal vedoucí mládeže. To 
nejlepší je ještě čekalo. Před tře-

mi lety se stali mistry republiky 
dorostenci a o rok později titul 
obhájili. „Byl to jedinečně sehra-
ný tým, vychovali jsme si tyto 
mistry od dětských let. Polovina 
dětí, která tehdy začínala, stále 
pokračuje v soutěžení coby do-

spělí. Jsem především rád, že i ti, 
kteří již nezávodí, jsou aktivními 
členy jednotky. O to více si vážíme 
nového vozidla, které zcela jistě 
přispěje a zlepší naší činnost,“ 
upřesnil Pavel Válek. Třešničkou 
na pomyslném dortu po předání 
vozidla se stala prezentace dlouho-
leté úspěšné činnosti v prostorách 
knihovny obecního úřadu pro 
všechny účastníky. Podle reakcí 
veřejnosti zaujala mj. přehlídka 
získaných pohárů, kterých je úcty-
hodných 311, dalších cen a ocenění 
z nejrůznějších soutěží a nejedna 
videoprojekce. V současné době 
sice v Brada – Rybníčku mladé ha-
siče nemají, ale snahou  sboru je na 
úspěchy mládeže navázat.“ Obec 
se rozrůstá nemalým tempem, 
stěhuje se do ní mnoho mladých 
lidí, kteří zakládají rodiny nebo již 
děti mají. Pokusíme se nabídnou 
smysluplné a zajímavé naplnění 
volného času pro jejich potomky,“ 
dodal Pavel Válek.

Věra Nutilová
Foto: archiv sboru

Vatra i mýdlová pěna
„V letošním roce nám do pořá-

dání akcí zasáhla omezení spojená 
s pandemií Covid – 19. Uvolnění, 
která v letních měsících umožnila 
pořádání akcí s minimálními 
omezeními, nám dala šanci uspo-
řádat netradiční pálení čarodějnic 
v srpnu. Vatra dřeva přitom byla 
připravena už od jarních měsíců. 
Dozor nad pálením zajišťovali 
tradičně členové výjezdové jed-
notky. S ohledem na omezení, 
která se těsně před pořádáním akce 
znovu objevila, jsme celou akci 
uspořádali pouze jako venkovní 
pod otevřenými stany a sluneč-
níky. Ve vnitřních prostorách 
probíhala pouze příprava občer-
stvení a jeho výdej byl prováděn 
opět ve venkovních prostorách. 
Přípravu dětských soutěží měla 
na starosti jedna z našich členek 
Pavla Martínková, která spolu 
s dalšími členy připravila několik 
stanovišť, kde děti plnily různé 
dovednostní úkoly. Navečer jsme 
pro děti připravili louku plnou 
mýdlové pěny. Večer byl pak spo-
jený s posezením a tancem u živé 

Pod taktovkou hasičů na přespolní běh
dodnes a uložena ve sboru. Před 
třemi lety byla sboru udělena KSH 
Královéhradeckého kraje Medaile 
sv. Floriána za dlouholetou aktivní 
činnost u příležitosti 140 let sboru. 
Hasiči vydali k výročí založení 
sboru zajímavou publikaci. Hovoří 
nejen o historii sboru, součástí je 
připomínka významných osobnos-
tí, které se v Cháborech narodili, 

mj. spisovatel, básník a novinář Jo-
sef Kuchař, průmyslový podnika-
tel, ale také malíř Josef Štolovský, 
grafik Josef Poláček a profesí učitel 
a malíř Josef Kejval. Prezentovány 
jsou v ní činnosti šikovných oby-
vatel včetně hasičů a slova uznání 
od představitelů místní samosprá-
vy.  „Nejznámější každoroční akcí 
je Přespolní běh v areálu zdraví 

s tradičním náborem pro všechny 
generace o putovní pohár SH ČMS 
SDH Chábory. Je pořádán sborem 
za částečné f inanční podpory 
Královéhradeckého kraje v rámci 
projektu K přírodě a zdraví. Jde 
o závod celorepublikový s možnou 
mezinárodní účastí,“ uvedl ředitel 
závodu a starosta SDH JUDr. Jaro-
slav Svědík. Hlavní trasa závodu 
měří 10 kilometrů, ostatní katego-
rie 3 300 m, a vede polními a les-
ními cestami. Prvního ročníku 
před 39 lety se zúčastnilo dvacet 
závodníků, od té doby pokaždé je-
jich počet stoupal a letos startoval 
rekordní počet 177 běžců všech 
kategorií. K dalším pravidelným 
činnostem sboru patří zejména 
starost o areál zdraví a sporto-
viště, hasiči zhotovili přístřešek 
pro sousedská posezení s dalším 
zázemím, ochotně pomáhají při 
nejrůznějších pracích v katastru 
obce: při úklidu, péčí o travnaté 
plochy a chodníky. Důraz se klade 
i na práci s mladými hasiči. 

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Chábory

Čarodějnice přilétly se zpožděním
Tradiční Filipojakubskou noc neboli slet čarodějnic připravili 
hasiči z Počátků na Pelhřimovsku až v létě, v srpnu.

hudby. Návštěvníci akce si mohli 
prohlédnout techniku jednotky 
našeho sboru včetně nové cisterny, 
novou CAS sousední jednotky ze 
Žirovnice a sanitní vozidlo ZZS 
Kraje Vysočina, „uvedl starosta 
sboru Drahoslav Kadlec.

Spokojené všechny 
generace

Akce se setkala s nebývalým 
zájmem veřejnosti. Jak hasiči 
uvedli, vyšší návštěvnost byla 
ovlivněna absencí podobných akcí 
kvůli již zmiňovaným omezením. 
Pro děti byly připraveny lákavé 
soutěže, nechybělo stříkání na 
cíl ze džberovky, házení míčky 
na cíl, prolézání krabicového 
tunelu, skákání v pytlích. V oble-
žení byl stánek BESIP, kde si jak 
děti a rodiče zopakovali zásady 
bezpečnosti na pozemních komu-
nikacích, děti s chutí vybarvovaly 
omalovánky a otestovaly svoje 
vědomosti. Ti, kteří na akci do-
razili v kostýmech čarodějnic, 
obdrželi drobnou pozornost od 
Všeobecné zdravotní pojišťovny 
a společnosti Požární bezpečnost. 

Hasiči kromě jiného připravili 
výtečné občerstvení v podobě 
speciálně připraveného masa na 
grilu, palačinek, nabídnuta byla 
možnost opéct si na ohni tradiční 
špekáčky. Celou akci provázela 
naprostá spokojenost návštěvníků, 
což byla, jak připomněli hasiči, 
pro ně ta nejlepší odměna. SDH 
Počátky mají 140 členů, z toho je 
28 dětí v oddíle mládeže. Děti se 
pravidelně zúčastňují hry Plamen 
a Pelhřimovské ligy mladých hasi-
čů. Zásluhu na stále se zvyšujícím 
zájmu dětí mají zejména trenéři 
a vedoucí. Pro děti jsou kromě 
soutěží každoročně pořádané vý-
lety a několikadenní soustředění. 
Děti s vedoucími tradičně chodí 
do rodin coby Mikulášové, čerti 
a andělé.  

Vinobraní až za rok
„Letošní rok je na akce chudý. 

Některé jsme kvůli omezením 
neuskutečnili. Pokud vycházíme 
z loňského roku, kromě čarodějnic 
pořádáme hasičský ples, setkání 
seniorů, členů sboru nad 65 let, 
soutěž mladých hasičů v požárním 
sportu. Ve spolupráci s OSH Pel-
hřimov organizujeme Přeborníka 
okresu Pelhřimov v běhu na 60m 
s překážkami, pouťovou zábavu, 

soutěž mužů a žen O Putovní po-
hár starosty a tradiční vinobraní. 
Podílíme se na dalších akcích, 
které pořádá město nebo městské 
kulturní zařízení. Letos máme 
zatím stále v plánu soutěže pro 
mladé hasiče a Putovní pohár pro 
muže a ženy. Jen Vinobraní jsme 
s ohledem na omezení spojená 
s koronavirem byli nuceni zrušit,“ 
upřesnil starosta sboru.

Věra Nutilová
Foto: „čarodějnice“, vatra 

(archiv sboru)
115 let existence SDH Osek nad Bečvou

Letošní rok si připomenou 115 let existence hasičského dobrovolnictví 
i v Oseku nad Bečvou v Olomouckém kraji. Datem oficiálního založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Oseku nad Bečvou je 3. prosinec 1905. Pod-
nětem k tomuto kroku byl požár stodoly u domu č.p. 14 dne 1. září téhož 
roku. Hašení prvního požáru se sbor zúčastnil v Lipníku nad Bečvou. Jak 
říká kronika: Sbor byl na tehdejší dobu velmi slušně vybaven potřebnou 
výzbrojí a výstrojí. Žil velmi aktivním společenským životem a členové 
byli nesmírně pro hasičskou věc zapáleni.

Nácvik záchrany z lanovky 
Lezecká skupina ze stanice Teplice cvičila záchranu lidí z lanovky 

vedoucí z Krupky na Komáří Vížku v Krušných horách. Cvičil se přístup 
a spuštění k sedačce a evakuace lanovou technikou. Pokud je lanovka plně 
obsazena, musí být celá evakuována do dvou hodin.               (HZS ÚK)

Nové Iveco pro SDH Holásky 
Statutární město Brno a městská část Brno-Tuřany pořídily pro svou 

dobrovolnou jednotku do místní části Holásky nový dopravní automobil. 
Iveco 4×4 dodala za 4.043.820 korun společnost Agrotec, na výrobě ná-
stavby se podílela společnost Ivacar. S pořízením automobilu pomohlo více 
subjektů – 450.000 Kč přispělo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 
HZS ČR, 300.000 korun Jihomoravský kraj, 300.000 Kč uhradila MČ 
Brno-Tuřany a zbytek doplatilo Statutární město Brno.
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Hasiči na síti XX.

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte vás zavedeme 
do vesnice Kundratice, která je částí obce Košťálov v okrese Semily. 
Nachází se asi 3 km na severovýchod od Košťálova. Je zde evidováno 
159 adres. Trvale zde žije 301 obyvatel. Hasičské dobrovolnictví má ve 
vesnici dlouhou tradici. Vždyť, Sbor dobrovolných hasičů Kundratice 
byl založen již roku 1890. V současnosti má sbor 113 členů (to je každý 
třetí obyvatel obce). Sbor připravuje různé kulturní, sportovní akce 
a účastní se hasičských soutěží. V požárním sportu má zastoupení v ka-
ždé kategorii – mladší žáci, starší žáci, ženy a muži. V případě potřeby 
je připravena i výjezdová skupina hasičů, kteří zasahují u požáru či 
u povodní. O založení hasičského sboru v Kundraticích se začalo vážně 
jednat na popud tehdejšího starosty obce Jiřího Machytky v prosinci 
1889. V lednu 1890 proběhla ustavující schůze, kde se přihlásilo do 
sboru již 60 členů. Hned v únoru byla svolána valná hromada s volbou 
1. výboru. V květnu téhož roku pak všichni členové složili slavnostní 
slib… Pojďme ze stránek hasičské kroniky na stránky hasičské kun-
dratické webové prezentace. Velmi nás zaujalo, jak elegantně je řešena 
koexistence webu s fenoménem sociální sítě Facebook. Kundratický 
web totiž umožňuje čerpání novinek z hasičského Facebooku, aniž 
byste museli tuto síť aktivně používat. Jednoduše řečeno, uprostřed 
webu se vám zjeví facebooková prezentace s novinkami. Na webu 
jsme se dočetli, že „ajťákem“ je Ladislav Stránský ml. Hasičské noviny 
oceňují takové zajímavé řešení a dávají pro jeho řešení „palec naho-
ru“. Na webu nechybí ani vlastní vyhledávač, mapa stránek, kanály 
RSS, možnost tisku. V sekci fotogalerie nalezneme snímky současné 
i historické, pro zpětnou vazbu je na úvodní straně webu připravena 
i anketa. Aktuální fotografie můžete vidět na Facebooku či nahrané 
na populárním „Rajčeti“.     

Foto: úvodní strana webu  

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  říjnu  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 října roku 2015, kdy absolvovali neobvyk-
lý zásah hasiči v Havířově. Vyprošťovali totiž zapadlý tank T 54. Nejed-
nalo se ovšem o tank vojenský, ale vlastněný Klubem vojenské historie 
z Vratimova. Operační středisko HZS MSK obdrželo hlášení o uvízlém 
tanku v pátek 16. 10. 2015. Na místo byly vyslány jednotky HZS MSK ze 
stanice v Havířově a s ní jednotka SDH obce Havířov-Životice. Na místo 
rovněž vyjel řídicí důstojník územního odboru Karviná. Po příjezdu na 
místo hasiči zjistili, že tank zapadl v místní laguně a nemohl se svými 
silami dostat ven. Jelikož na místě hasiči neměli odpovídající techniku, 
bylo řídícím důstojníkem domluveno, že se na místo vrátí v sobotu. 
Další den byl uvízlý tank vyproštěn za pomocí vyprošťovacího tanku ze 
ZÚ HZS ČR v Hlučíně a za asistence jednotky SDH Havířov-Životice. 

Zdroj a  foto: HZS MSK

Úvodní strana webu

Stránky SDH Kundratice 
www.sdhkundratice.webnode.cz 

Jaro letošního roku bylo poněkud 
podivné. Místo toho, abychom 
vyšli do přírody a těšili se z jarních 
dnů i z blížícího se léta, uvěznil 
nás neviditelný (avšak zákeřný) 
vir v našich domovech. Následná 
koronavirová pandemie nás při-
nutila postupně rušit nebo alespoň 
překládat mnohé akce na pozdější 
dobu. To postihlo i Shromáždění 
delegátů SDH okresu Opava, 
které bylo plánováno na první 
jarní den. Avšak ani přesun na 
konec léta problémy neodstranil, 
naopak některé přidal. Krom za-
jištění dezinfekčních prostředků 
a povinných roušek bylo třeba vy-
hledat také potřebné prostory pro 
konání shromáždění. Když se vše 
vydařilo, mohlo být Shromáždění 
delegátů svoláno na sobotu 19. září 
do Stěbořic. V místním kulturním 
domě byly vhodné prostory nejen 
pro jednání, ale také pro další po-
třebné činnosti. Sotva se otevřely 
dveře kulturního domu, už měla 
prezenční komise plné ruce práce. 
Není divu! Delegáti sborů přišli, 
aby zhodnotili činnost OSH nejen 
v uplynulém roce, ale i v celém 
uplynulém funkčním období.

Zpráva starosty OSH
Jednání zahájil a také řídil 

náměstek starosty OSH p. Emil 
Pospiech, který všechny přivítal 
a vyzval k uctění památky ze-
snulých členů. Po schvalovacím 
ceremoniálu všech potřebných 
dokumentů se ujal slova starosta 
OSH Roman Krusberský. Ve svém 
projevu se zaměřil především na 
činnost OSH v roce 2019; vzpo-
menul okrsková i okresní kola 
postupových soutěží MH i do-
spělých, okresní Svatofloriánské 
setkání hasičů a hasičských zástav, 
Superpohár (Pohár starosty OSH) 
i soutěž žen (Pohár OR represe), 
Globus Cup (soutěž MH v „še-
desátkování“), výtvarnou soutěž 
POODaM a další. Část své zprávy 
věnoval i činnosti OSH v roce 
2020, kdy došlo ke zrušení někte-
rých významných okresních i kraj-
ských akcí (např. Svatofloriánské 
setkání nebo Krajské kolo MH aj.) 
a připomenul činnosti a akce OSH, 
které by se měly v závěru roku 
ještě uskutečnit. Neopomenul však 
informovat přítomné, že 2. srpna 

Shromáždění delegátů SDH okresu Opava

v rámci oslavy 50. výročí pode-
psání první „Smlouvy o vzájemné 
spolupráci a přátelské družbě 
požárníků okresních organizací 
Liptovský Mikuláš – Opava“ došlo 
k podepsání novelizované Dohody 
o spolupráci mezi SH ČMS – OSH 
Opava a DPO SR – Územní or-
ganizace v Litovském Mikuláši. 
V závěru poděkoval všem hasičům 
za vykonanou práci v celém pěti-
letém funkčním období.

Informace 
z odborných rad

Ve zprávách odborných rad 
byly podrobněji rozvedeny prů-
běhy a výsledky soutěží i dalších 
činností hasičů v roce 2019 a také 
v roce 2020.  Vedoucí ORM po-
drobněji informoval o hasičském 
plesu v r. 2019 (v roce 2020 byl 
ples zrušen) a o benefičním diva-
delním představení, jehož výtěžek 
(18.500,- Kč) byl předán oddělení 
neonatologie Fakultní nemocnice 
v Ostravě. Seznámil přítomné 
s výsledky okresních kol MH 
a Dorostu (jarní část v r. 2020 byla 
rovněž zrušena), Globus Cupu (v r. 
2019 bylo soutěžícím přiznáno 26 
a v r. 2020 18 výkonnostních tříd), 
soutěže MH „O pohár starosty 
OSH) a dalších akcích. Informoval 
také o průběhu školení vedoucích 
mládeže v roce 2019 a připravo-
vaném školení v r. 2020. O akcích 
a činnosti OR represe podal zprá-
vu její vedoucí p. Vojtěch Feher. 
Rovněž podrobněji informoval 
o některých významných akcích 
(Opavská rally, školení rozhodčích 

PS, okresní a krajské kolo PS, 
Superpohár aj.), které v r. 2019, 
příp. v r. 2020 proběhly. Zhodnotil 
i aktivitu hasičů v JSDH obcí, kteří 
se až 70% účastí podíleli na zása-
zích u téměř tří tisících událostí. 
Podrobně také zhodnotil činnost 
v uplynulém pětiletém období 
a nastínil úkoly v následujících 
pěti létech.

Prevence a vzdělávání
Za OR prevence a ochrany oby-

vatelstva přednesl zprávu Svatoboj 
Reder. Největší pozornost věnoval 
akci „HASÍK“, která probíhá pře-
devším v 2. a 6. ročnících základ-
ních škol, a také výtvarné soutěži 
POODaM, ve které (nejen dle jeho 
slov) počet soutěžících i počet za-
pojených škol postupně klesá. Při-
pomenul i významnou akci „Daruj 
krev s dobrovolnými hasiči“, v níž 
počet dárců a hlavně prvodárců 
postupně roste. Vyskytují se zde 
i první dárci kostní dřeně. V závě-
ru zprávy nechybělo ani porovnání 
výsledků z jednotlivých let posled-
ního funkčního období. Ze zprávy 
vedoucího OR vzdělávání stojí za 
zmínku konstatování, že mezi čle-
ny a funkcionáři je poměrně malý 
zájem o vzdělávání (výjimku tvoří 
pokladníci a hospodáři). Rovněž 
zpráva vedoucího Aktivu ZH nutí 
k zamyšlení svým údajem o počtu 
nově udělených titulů a úmrtí 
členů, což ve svém důsledku vede 
ke snížení počtu žijících ZH. V zá-
věru svých vystoupení poděkovali 
vedoucí odborných rad členům své 
rady za práci v průběhu funkčního 

Koncem září proběhlo v areálu 
STV Group, a. s., v Novém Městě 
pod Smrkem taktické cvičení 
několika jednotek profesionálních 
i dobrovolných hasičů. Námětem 
cvičení byla situace, kdy v bouř-
ce došlo k zásahu stromu mezi 
objekty areálu a k následnému 
požáru lesa.  Taktického cvičení 
se zúčastnily jednotky: HZS LK 
stanice Liberec, HZS LK stanice 
Raspenava, JSDH Hejnice, JSDH 
Lázně Libverda, JSDH Dolní 
Řasnice, JSDH Nové Město pod 
Smrkem, JSDH Frýdlant, JSDH 
Dětřichov, JSDH Kunratice, JSDH 
Jindřichovice pod Smrkem, JSDH 
Raspenava, ZÚ HZS ČR Hlučín.  

(HZS LK)

období a prostřednictvím delegátů 
také členům sborů za pomoc při 
plnění náročných úkolů. 

Volební akty  
a ocenění

Z přednesených zpráv (i přes 
některá ne právě příznivá konsta-
tování) vyplynulo, že ani Covid 
nezamezil hasičům plnit své úkoly 
a navíc konat prospěšnou a zásluž-
nou činnost – výpomoc charitativ-
ním organizacím, dárcovství krve 
a kostní dřeně, šití roušek, orga-
nizování akcí pro mládež aj. Snad 
právě proto byly zprávy přijaty bez 
připomínek.Bez připomínek byla 
projednána a schválena zpráva 
o hospodaření OSH v roce 2019, 
návrh rozpočtu na rok 2020 a zprá-
va OKRR. Úkolem delegátů bylo 
také zvolení nových okresních 
orgánů – VV (vč. starosty a jeho 
náměstků) a předsedy a dalších 
členů OKRR. Vzhledem k tomu, 
že někteří stávající členové těchto 
orgánů již nekandidovali, byli do 
funkcí ve VV a OKRR navrženi 
a zvoleni někteří noví a mladí (vě-
říme, že i zodpovědní a pracovití) 
členové. Starostou OSH byl opět 
zvolen p. Roman Krusberský, jeho 
náměstky Aleš Černohorský, Ru-
dolf Černý, Emil Pospiech a Ing. 
Vojtěch Feher, předsedou OKRR 
Ing. Zdeněk Slípek. Následně 
delegáti zvolili delegáty na kraj-
ské shromáždění a VI. sjezd SH 
ČMS. Schválen byl plán hlavních 
akcí v roce 2020 (zvláště akcí 
v závěru roku 2020), předběžný 
plán akcí na rok 2021 a Hlavní 
směry činnosti OSH na období 
do r. 2025.Součástí jednání bylo 
i ocenění práce některých sborů, 
členů a funkcionářů. Předáno bylo 
ocenění za účast SDH v akci „Da-
ruj krev s dobrovolnými hasiči“. 
Slavnostním aktem bylo předání 
titulu „Zasloužilý hasič“, který byl 
udělen p. Josefu Černému z SDH 
Píšť.  V závěru jednání bylo přijato 
usnesení, jehož součástí je i výzva 
k účasti sborů na 24. okresním 
svatofloriánském setkání hasičů 
a hasičských zástav v roce 2021.  

(Du)

    

Taktické cvičení při požáru lesa 

na monitoru 
vašeho počcítacče 

i displeji telefonu

www.facebook.comwww.facebook.com
/hasicskenoviny/hasicskenoviny

www.hasicskenoviny.czwww.hasicskenoviny.cz

ˇ ˇ
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 
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na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)
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Rosičtí hasiči slavili sto čtyřicet let
K požáru vyjelo o půl osmé ráno 
24 mužů, navrátivší se v poledne.

Knihovna a kino
Z těchto řádků cítíme, že doo-

pravdy založení sboru, zde v Rosi-
cích, trvalo deset let, ale díky hou-
ževnatosti a trpělivosti několika 
lidí, především Hynka Světlíka, se 
vše podařilo. Dále starostka sboru 
připomněla, že díky péči a trpěli-
vosti hasičů v Rosicích v roce 1896 
vznikla Hasičská knihovna Haslin-
gerova. Náčelník sboru František 
Haslinger daroval sboru knihovnu, 
která obsahovala okolo 400 svaz-
ků. Knihovnu bratří pojmenovali 
po svém zakladateli. V roce 1933 
byla přidělena k veřejné městské 
knihovně jako samostatný celek, 
zůstávajíc majetkem sboru a podr-
žující jméno knihovna Haslingero-
va. Pro změnu v roce 1932 zabrala 
sboru většinu času otázka kina. 
Kino měl původně „Sokol“, po 

(dokončení ze str. 1) něm vzali kino do péče „invalidé“, 
po nich „Okresní péče o mládež“, 
ale kino spělo k úplnému zániku. 
Vznikla tudíž v Okresní péči my-
šlenka, že by snad kino v rukou 
hasičských mohlo prosperovati. 
7. května 1932 došlo k definitiv-
nímu schválení smlouvy. V létě 
1945 po válce bylo kino opraveno 
a zahájilo normální provoz. V této 
době patřilo Okresní péči o mládež 
v Rosicích a Sboru dobrovolných 
hasičů v Rosicích. Obě korporace 
se dělily o čistý zisk na polovinu. 
Roku 1946 f ilmová produkce 
a promítací zařízení přešly do ru-
kou státu. Okresní péče o mládež 
byla roku 1948 postátněna, takže 
není třeba opatřovati kino další 
organizací. V roce 1946 budova 
hasičské zbrojnice byla brigádami 
a za značného finančního nákladu 
nově upravena a vybavena. Byla 
zbudována místnost pro schůze 
a přednášky, koupelna se 3 sprcha-
mi a 1 vanou. Sbor dal koupelnu 

V sobotu 26. září se sešli de-
legáti sborů dobrovolných hasičů 
na okrese Praha-západ, aby zvo-
lili nové vedení pro další pětileté 
období. Poté, co bylo nutno zrušit 
původní březnový termín shro-
máždění, byla do posledních dní 
obava, zda vzhledem ke zhoršující 
se situaci bude možno shromáždě-
ní uskutečnit alespoň na druhý po-
kus. Nakonec se to povedlo, pouze 
s nutností dodržet některá opatření 

k dispozici široké veřejnosti. Za 
mírný poplatek se mohl každý 
vykoupat.

Průběh oslav 
V průběhu dne na I. nádvoří 

zámku proběhly tyto ukázky: ha-
šení požáru domu mladými hasiči 
kroužku mladých hasičů společně 
s chlapy z výjezdové jednotky 
našeho sboru, statické ukázky 
historické hasičské techniky SDH 
Rapot ice, současné techniky 
JSDH Rosice, Ořechov, Zastávka, 
Říčany, Vysoké Popovice, HZSP 
Čepro Střelice, HZS JMK – PS 
Lidická; ukázky kynologického 
klubu Rajhrad; ukázka vyproštění 
zranění osoby z havarovaného vo-
zidla v podání HZS Jihomoravské-
ho kraje HS Rosice; ukázka hašení 
oleje ve fritéze provedená JSDH 
Zastávka; zadržení nebezpečného 
pachatele PČR Brno-venkov. Na 
závěrečné slavnostní shromáždění 
přijel mezi nás hejtman Jiho-

proti šíření nákazy – roušky, dez-
infekce, odstupy. Do obce Hvozd-
nice, kde se Shromáždění delegátů 
SDH konalo, se nakonec sjel do-
statečný počet delegátů, aby bylo 
jednání usnášeníschopné, a tak 
proběhl celý plánovaný program 
včetně tolik potřebných voleb no-
vého vedení okresního sdružení. 
Kromě delegátů se Shromáždění 
zúčastnili také hosté – kromě 
funkcionářů okresního sdružení, 

moravského kraje pan Bohumil 
Šimek, který předal dobrovolným 
hasičům stuhu ke slavnostnímu 
praporu a poděkoval jim za obě-
tavou a záslužnou činnost. Prezi-
dent Moravské hasičské jednoty 
Zdeněk Milan předal také stuhu ke 
slavnostnímu praporu. Následovalo 
slavnostní zakončení. Hejtmanem 
Jihomoravského kraje byla oceněna 
práce bronzovou medailí za vysoce 
aktivní práci a vzorné plnění úkolů 
v oblasti zajišťování bezpečnosti 
spoluobčanů u HS Rosice Bc. 
Josefu Humpolíčkovi a starostce 
sboru Haně Klusákové. Dále byli 
oceněni zasloužilí členové hasič-
ského sboru medailí „Za věrnost“, 
medailí „Za příkladnou práci I. 
a II. stupně“ a medailí „Za záslu-
hy“. Na závěr byla předána velmi 
aktivním členům sboru čestná 
uznání za jejich práci. Závěrem 
oslav požehnal R.D. Mgr. Pavel 
Rostislav Novotný, O.Praem. no-
vému dopravnímu automobilu DA 

Pomáhá při záchraně životů 
tam, kde hasiči nemohou použít 
výškovou techniku. Řeč je o zá-
chranné seskokové matraci, na 
kterou získal HZS Olomouckého 
kraje finanční příspěvek od města 
Olomouc.  Celkem 360 tisíc korun 
směřuje na vybavení jednotky na 
požární stanici Olomouc. Peněžitý 
dar schválili olomoučtí zastupite-
lé. Seskokové matrace se využívají 
především tam, kde není možné 
z prostorových či jiných důvodů 
ustavit výškovou techniku. Nej-
častěji je HZS Olomouckého kraje 
využívá v případě záchrany osob 
z výšek, například z ocelových 
konstrukcí či komínů. Matrace se 
také využívají v případech, kdy 
se předpokládá sebevražedný 
skok. Seskokovou matraci tvoří 
vzduchem naplněný polštář, který 
při pádu absorbuje sílu dopadu. Je 
schopna zachytit pád až z výšky 
25 metrů. Standardně je přepra-
vována v automobilovém žebříku. 
Na požární stanici Olomouc se 
využívá matrace, jejíž stáří je více 
než 15 let. S ohledem na životnost 
některých komponentů by už v ná-
sledujícím roce nemohla být pou-
žita, proto díky příspěvku města 
dojde na začátku příštího roku 
k výměně kusu za kus. Finanční 
dar je výsledkem a pokračováním 
dlouhodobě dobré spolupráce 
mezi naším sborem a městem 
Olomouc. „Vede nás společná 
snaha zajistit lidem v Olomouci 
ještě vyšší úroveň bezpečnosti 
v nenadálých nebo kritických si-
tuacích. Zároveň tím pokračujeme 
v naší dlouhodobě velmi dobré 
spolupráci,“ zhodnotil ředitel 
Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje Karel Kolá-
řík. Darovací smlouvu podepsal 
společně s náměstkem primátora 
Martinem Majorem.

dle zprávy 
por. Mgr. Lucie Balážové, 

tiskové mluvčí  
HZS Olomouckého kraje

L1Z Iveco Daily. Po celý den byla 
na nádvoří k vidění technika jak 
hasičská, tak vybavení Policie ČR 
a stánek prevence kriminality Kraj-
ského ředitelství PČR. Pro diváky 
byla připravena výstava dobových 
fotografií a prostředků o historii 
sboru a preventivně výchovné 
materiály HZS JMK. Pro děti byl 
připravený skákací hrad, hasičský 
kuželník, domeček k hašení hadicí 
přímo z cisterny.

Text: Hanka Klusáková, 
Foto: Ondřej Charvát

Hasiči z okresu Praha – západ volili nové vedení
členů Výkonného výboru, Okresní 
kontrolní a revizní rady a starostů 
jednotlivých okrsků nás navštívil 
také pan Jiří Oberfalzer, místo-
předseda Senátu Parlamentu ČR, 
pan Václav Liška, čestný náměstek 
starosty SH ČMS, a pan Vladi-
mír Došek, velitel stanice HZS 
Roztoky. Přes veškerá opatření se 
jednání neslo ve slavnostním rázu 
a v poklidné a přátelské atmosféře. 
Součástí slavnostního programu 
bylo předání vyšívaného historic-
kého praporu Sboru dobrovolných 
hasičů Mníšek pod Brdy, který 
byl částečně pořízen z dotace 
poskytnuté Středočeským krajem. 
Z pracovních důvodů souvisejících 
se situací kolem pandemie se ne-
mohli bohužel tohoto předávání 
zúčastnit zástupci Krajského 
úřadu Středočeského kraje, prapor 
tedy předal Josef Myslín, starosta 
Okresního sdružení hasičů Praha-
-západ. Vedení okresního sdruže-
ní se ještě před volbami rozhodlo, 
že bude rozšířen počet členů 
Výkonného výboru OSH tak, 
aby bylo možno zapojit do práce 

Minulý měsíc  proběhl na Uči-
lišti požární ochrany ve Velkém 
Poříčí kurz pro členy jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obcí 
„Technik ochrany obyvatelstva“. 
Náplní kurzu bylo připravit ab-
solventy na výkon funkce technik 
ochrany obyvatelstva v JSDH 
obce, případně také pro činnosti 
jako člena krizového štábu obce 
pro řešení mimořádných událos-
tí. Kurz se skládal z teoretické 
a praktické části. Teoretická část 
byla zaměřena na legislativní 
rámec problematiky ochrany oby-
vatelstva a krizového řízení při ře-
šení mimořádných událostí. Důraz 
se kladl na oblast varování, vyro-
zumění a evakuaci. Při praktickém 
výcviku si absolventi vyzkoušeli 

Prsten je častou ozdobou žen, 
ale i mužů a mnohdy to není 
pouhá ozdoba, ale třeba snubní 
prstýnek, který dává okolí jasně 
najevo, že ten či onen člověk je 
zadaný. Občas se stane, že nejde 
z prstu sundat. Buď proto, že ho 
měl člověk na prstu hodně dlou-
hou dobu a zatím třeba přibral či 
mu otekly klouby anebo i proto, 
že člověk zvolí menší velikost 
a prsten doslova na prst nasouká. 
Nasadit ho jde kupodivu lépe než 
pak sundat. Existuje mnoho triků, 
jak prsten dostat z prstu dolů, 
ale ne každý opravdu funguje 
spolehlivě. Doporučuje se prst 
naolejovat, namydlit, stát 10 mi-
nut s rukou nad hlavou, sundávat 
prsten pod tekoucí vodou a další. 
Pokud nic z toho nezabírá, jde do 
tuhého. Buď musíte, jde-li o zlato 
či stříbro nebo chirurgickou ocel 
na chirurgii, kde vám prstýnek 
sundají lékaři anebo hasiči. Praxi 
v sundávání prstýnků mají i hasiči 
z Chrudimi. Na chirurgickém 
oddělení Nemocnice Chrudim 
byli nedávno hasiči v roli lékařů, 
kteří pomocí brusky a kleštiček 
těsné dva prstýnky (jeden stříbrný 
a druhý prsten z chirurgické oceli) 
z napuchlého prstu odstranili. 
Práce hasičů tak nespočívá jen 
v likvidaci požárů, ale dle statis-
tiky hasiče nejvíce zaměstnávají 
právě technické pomoci, kam se 
sundávání prstýnků určitě řadí. 
Poté to jsou požáry a zásahy u do-
pravních nehod.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 

v něm více lidí. Je třeba ocenit 
velké množství nových kandidátů 
do tohoto vrcholného okresního 
orgánu, protože tento počet značí 
nárůst zájmu o činnost v rámci 
OSH. A jak to dopadlo? Staro-
novým starostou OSH byl zvolen 
Josef Myslín, jeho náměstky pak 
Jiří Hrdlička a Petr Jeřábek, sou-
časní zkušení náměstci, které pak 
doplní Miloslav Holý jakožto třetí 

náměstek starosty OSH. Předse-
dou Okresní kontrolní a revizní 
rady byl pak potvrzen Jiří Čejka. 
Delegáti také nominovali zástupce 
do vyšších orgánů sdružení, tedy 
do VV KSH Středočeského kraje 
a do krajských a ústředních od-
borných rad.

Josef Myslín 
a Petra Myslínová Cejpková

Členové JSDH absolvovali kurz „Technik ochrany obyvatelstva“
v rámci protipovodňové ochra-
ny výstavbu protipovodňových 

hrází, seznámili se s postupem 
vysoušení objektů postižených po-

vodní a v rámci nouzového přežití 
proběhla výstavba „soupravy pro 
následné použití pro 50 osob“, kte-
rá je uložená na územním odboru 
Náchod. Hlavním stanovištěm na 
kurzu byl kontejner nouzového 
přežití, který HZS Královéhradec-
kého kraje převzal k ochraňování 
od Státní správy hmotných rezerv. 
Absolventi si reálně vlastními 
silami vyzkoušeli jeho rozvinutí 
a uložení. Kurzu Technik ochra-
ny obyvatelstva se zúčastnilo 
20 členů z 11 JSDH obcí a měst 
(Kosice, Jizbice, Náchod, Dobro-
šov, Pilníkov, Velké Svatoňovice, 
Nová Paka, Častolovice, Lhoty 
u Potštejna, Merklovice, Liberk). 

HZS Královéhradeckého kraje 

Nová 
seskoková 
matrace

Hasiči „operovali“ 
na chirurgii
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Z přenosné svítilny ve tvaru tyče, na 
korním konci zapálené, hasiči velkou radost 
nemají. Je velkým požárním rizikem. Na 
každý pád, jedná se o jeden z nejstarších 
způsobů získání světla, navíc mobilního. 
Navíc je tu i symbolický význam. Máme 
například tradiční olympijské pochodně. 
Pochodeň drží v ruce i známá socha Svo-
body v New Yorku. Její nosnou konstrukci 
zkonstruoval jeden známý francouzský 
stavitel. Jeho jméno je tajenkou naší dnešní 
křížovky.              foto via wiki volné dílo 

ZAUJALO NÁS...

1.  Odstupová vzdálenost od 
žíravých plynů a par je:

a) 15 metrů
b) 5 metrů
c) minimálně 30 metrů

2.  Při vnitřním poleptání dochá-
zí zejména k:

a) poškození vrstvy kůže
b) poleptání sliznic a plic
c) palčivé bolesti pokožky

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3.  Odstupová vzdálenost od ka-
palných žíravin je:

a) 15 metrů
b) 5 metrů
c) minimálně 30 metrů

4.  Pozdní účinky vdechnutých 
žíravých látek se mohou pro-
jevit:

a) až za 24 hodin
b) až za 40 hodin
c) až za 48 hodin

5.  Při vnějším poleptání dochází 
zejména:

a) ke komplikacím ohrožujícím 
základní životní funkce orga-
nismu

b) k poškození povrchové vrstvy 
kůže

c) k intoxikaci organismu s dlou-
hou dobou latence

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4a, 5b

Nebezpečí poleptání

V Česku se začal testovat eCall v motocyklech 
Česká republika, která je průkopníkem v testování a zavádění projektu 

eCall, začala testovat tuto technologii i v motocyklech společně se společ-
ností KTM. Testování proběhlo 22. září 2020 na hasičské stanici Modřany, 
kde je dislokováno Krajské operační a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru hl. m. Prahy včetně tísňové linky 112, která volání 
eCall přijímá. Jde o první testy, jejichž cílem je hledat společně vhodnou 
technologii, která by vedla k větší bezpečnosti motorkářů a dalších účast-
níků silničního provozu. První testování bylo zaměřeno na komunikaci 
s operačním střediskem, respektive operátorkou tísňové linky 112. Test se 
zaměřil na kvalitu zvuku a rychlost aktivace hovoru. Komunikace s řidičem 
motorky bezprostředně po nehodě je klíčová a musí být nedílnou součástí 
této technologie, která se osvědčila u automobilů. V případě dopravní neho-
dy zahájí palubní zařízení eCall ve vozidle tísňové volání, prostřednictvím 
kterého dojde ke spojení s telefonním centrem linky 112 – přenos dat a hlasu. 
Spojení se uskuteční buď automaticky po aktivaci senzorů, nebo manuálně 
po stisku nouzového tlačítka ve vozidle. Manuální aktivace je určena také 
pro případy, kdy vozidlo vybavené palubní jednotkou dojede k místu havárie 
jiných vozidel nebo se posádka vozu ocitne v jiném ohrožení. 

dle zdroje HZS ČR, foto Leoš Kučera

Pochodeň čili fakule

Když jsme před třemi lety roz-
jížděli Moravskou ligu TFA, tak 
jsme hned věděli, že to nebude 
jen o TFA, ale že bychom s tou 
velkou skupinou super lidí, co se 
kolem nás pohybuje, mohli dokázat 
i něco víc. Tak vznikla myšlenka 
propagace dárcovství kostní dřeně, 
Českého národního registru dárců 
dřeně, Nadace pro transplantace 
kostní dřeně a spolupráce s Dět-
skou onkologií Fakultní nemoc-
nice Brno. Tenkrát jsme si říkali, 
že když bychom pomohli zachránit 
byť jen jediný život, bude to úplně 
nejvíc. 

Téměř na den přesně po třech 
letech se náš cíl splnil. Naším 
novým hrdinou se stal Jirka Bulva 
z Poličky, který závodí za SDH 
Lezník a pravidelně se účastní 
našich závodů. Jirka se do registru 
dárců kostní dřeně přihlásil v roce 
2017 na závodě v Doubravici TFA 
Doubravice nad Svitavou a chtěl 
by se teď s Vámi prostřednictvím 
krátkého rozhovoru podělit o svoje 

dojmy z darování kostní dřeně, 
které nedávno podstoupil.

Co Tě vedlo k tomu vstoupit do 
registru dárců kostní dřeně?

„Byl to hlavně pocit toho, že 
mohu někomu změnit život a když 
to vyjde, tak ho i pomoci zachránit 
a dát jinému člověku další šanci 
a naději na normální život. Samot-
ného by mě asi nikdy nenapadlo 
vstoupit do registru dárců kostní 
dřeně a tímto bych chtěl poděkovat 
Moravské lize TFA a všem jejím or-
ganizátorům za osvětu a propagaci 
této záslužné činnosti.“

Popiš nám, jak to celé probíha-
lo? Jak Tě kontaktovali?

„Nejdříve mi zavolali z mého 
kmenového dárcovského centra 
z Brna, kam jsem přijel na odběry 
krve a vyplnění dotazníků. Výsled-
ky odběrů se poté dále porovnávaly, 
aby se ověřilo, zdali budu vhodným 
dárcem, a v kladném případě budu 
kontaktován odběrovým centrem 
v Plzni. Měsíc po prvotním od-
běru následoval telefonát z Plzně 
a dohodli jsme termín mé návštěvy 
v Plzni. Další fáze v Plzni spočívala 
v odběru krve, RTG plic, kardio 
vyšetření a krevním obrazu. Poté 
následoval pohovor s lékařem, kde 
se jsme se domluvili i na způsobu 
odběru. Jelikož pacient byl střed-
ního věku, byl mi doporučen odběr 
na separátoru. Na závěr jsme se do-

mluvili na samotný termín odběru, 
který následoval asi tři týdny po 
tomto vyšetření.“

Jak ses tam dopravil?
„Obě cesty, jak na vyšetření, 

tak pak na samotný odběr, jsem jel 
autem. Naštěstí D1 byla průjezdná.  
Jinak nadace hradí veškeré náklady 
na dopravu.“

 Co takový odběr obnáší?
„Příprava spočívala v tom, že 

čtyři dny před odběrem jsem musel 
užívat léky, které mi byly apli-
kovány injekčně do břicha. Tyto 
léky způsobí, že se vyplaví žádané 
látky z kosti do krve. Při aplikaci 
se člověk cítí jako by měl lehčí 
chřipku, která se projevuje bolestí 
kloubů a svalů. Potom je většinou 
v pondělí do 20:00 hod. nástup 
ve Fakultní nemocnici v Plzni na 
hematologicko-onkologickém od-
dělení, kde následuje odběr krve. 
V úterý ráno člověk dostane další 
injekci s přípravkem a následně 
proběhne odběr krve. Kolem 9:00 
hod. se jde na separátor. Člověk tam 
leží asi 4 hodiny nehnutě napojený 
na separátor, kdy má napíchnuté 
žíly na obou rukách. Během odběru 
dostáváte vápník a roztok proti srá-
žení krve. Po odběru se vyhodnotí 
vzorek a změří počet potřebných 
krvetvorných buněk. Pokud je 
počet dostačující, může dárce čtyři 
hodiny po odběru jet domů. Pokud 

nikoliv, druhý den podstoupí stejný 
proces znovu.“

Bolelo Tě při tom něco?
„Když opomenu bolest svalů po 

lécích na vyplavení buněk z kostí, 
tak nic. Ty aplikace léků a samotný 
odběr zní hrozně, ale nebolí to. 
Pocit toho, že tím zachráníte lidský 
život, přebíjí veškerou mírnou bo-
lest a podpoří to i hezké sestřičky 
všude kolem.  Musím říct, že všich-
ni v nemocnici se ke mně chovali 
skvěle a opravdu jsem se chvíli cítil 
jako někdo důležitý.“

 Jaký je to pocit, žít s vědo-
mím, že někomu teď koluje v těle 
Tvá krev a možná mu zachrání 
život?

„Pocit je to povznášející a jsem 
hrdý na to, že jsem mohl takto 
pomoci.“

Co bys vzkázal těm, kteří 
váhají se vstupem do Registru?

„Není se čeho bát. Registrace 
ani samotný odběr nebolí. Bylo 
by super, kdybyste (ML TFA) 
příští rok zase udělali podobnou 
akci s možnou registrací přímo na 
závodě. Kdo bude chtít vědět více, 
tak se můžeme pobavit na závodě 
v Olešnici. I TY MŮŽEŠ DÁT 
ŠANCI!“

Petr Čandrla
Jednatel ML TFA

Velitel SDH a JSDH Podolí

 

Dárcovství kostní dřeně nebolí, ale zachraňuje životy

Šéfredaktor Hasičských  no-
vin Mirek Brát vydal v září  t.r. 
v pražském nakladatelství Naše 
vojsko  již  svoji  šestou  knihu 
uceleného  knižního  projektu 
Mare Nostrum. Jedná se o knihu 
s  názvem Okeanos  – mozaiku 
reportáží z tuzemska i zahraničí 
spojenou motivem  vody. Kníž-
ku  ocení  lidé,  kteří mají  rádi 
přírodu,  historii,  zajímají  se 
o sladkovodní či mořskou flóru 
a faunu, sportovní potápění či fo-
tografování pod vodou. V knize 
najdete i logo Hasičských novin 
či kapitolu věnovanou „hasičské 
svatbě“, jejíž část se odehrávala 
i pod hladinou náchodského pla-

veckého bazénu. „Hasičů bylo na 
stránkách celého knižního projektu 
samozřejmě mnohem více, Napadá 
mě  například  Ing. Martin Čížek, 
ředitel  Ústřední  hasičské  školy 
v  Bílých  Poličanech  a  zároveň 
dlouholetý potápěčský instruktor, 
se kterým jsem absolvoval ponory 
v Jaderském moři na poloostrově 
Pelješac  a  ostrově Krk,“  zavzpo-
mínal Mirek  na Hasičskou  stopu 
v projektu Mare Nostrum.
Publikace Okeanos vyšla s pod-

porou Královéhradeckého kraje.  



Dnešní zastavení „šňůry“ Hasič-
ských novin po hasičských muzeích 
doma i v zahraničí vás zavede do Že-
lezného Brodu. Zdůrazňujeme však, 
že se nejedná (stejně jako v případě 
pozvánky do Technického muzea  
v německém Speyeru – Hasičské no-
viny 17/2020) o klasickou pozvánku 
do monotématické prezentace  ha-
sičské techniky. To, co bude hasiče 
zajímat nejvíce, je součástí širší 
expozice. V případě Muzea socia-
listických vozů v Železném Brodě 
jde o ukázku motorismu v zemích 
bývalého tzv. východního bloku 
v 50.–80. letech minulého století. Co 
všechno zde uvidíte? Od vývojové 
řady automobilů Škoda s motorem 
vzadu, ve které nechybí ani vzácný 
dvoudveřový model 1000MBX, 
přes luxusní limuzíny Tatra se 
přenesete do Sovětského svazu. 
Ten reprezentují vozy značek Lada, 
GAZ, robustní Moskviče či ukra-
jinský Záporožec atd. Naleznete 
zde i východoněmecké dvoutaktní 
automobily Wartburg a legendární 
„bakeliťák“ Trabant 601 s duroplas-
tovými díly karoserie. Východní 
blok doplňují mimo jiné rumun-

Pozvánka do Muzea socialistických 
vozů v Železném  Brodě

ská Dacia, ARO, Oltcit, polské Fi-
aty. Součástí expozice je i unikátní 
prototyp, jediná vyrobená Škoda 
765 combi special. Najdete zde 
i zajímavé hasičské automobily, ať 
už v sekci osobních automobilů či 
těžké techniky: požární Avii A30N, 
legendární ARO 240, které dříve 
sloužilo ve Sboru dobrovolných 
hasičů v obci Jesenný, kultov-
ní Buchanky, které se neleknou 
žádného terénu. Ať už budete do 
muzea vstupovat s nostalgií, s čistě 

technickým zájmem či údivem, že 
to, co v muzeu vystavují, vy hrdě 
stále opečováváte v garáži vaší 
zbrojnice, nebudete určitě zkla-
máni. Prohlédnete si celou etapu  
motoristické historie. Muzeum 
najdete v Železném Brodě na ulici 
Průmyslová. Vzhledem k tomu, že 
pandemie koronaviru snadno mění 
všechny lidské plány a volnočasové 
aktivity, bude lepší si dobu otevření 
muzea ověřit přímo před návštěvou.                

Foto ČrL   

Nabízíme dobrovolným, hasičským sborům odzkoušené, 
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. přihlášení: 1996, EURO motor, ABS, Bosch čerpadlo, 
naviják na DO + osvětlovací stožár na DO. 2/IVECO TURBO-
DAILY 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 ode-
vzdali auta v letech 1993–2020.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

V sobotu 3. 10. 2020 proběhla 
v Hulíně v rámci Shromáždění 
delegátů Okresních sdružení 
hasičů Zlínského kraje volba no-
vého starosty krajského Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
Zlínského kraje. Novým staros-
tou byl zvolen Vlastimil Nevařil. 
Srdečně blahopřejeme a těšíme se 
na další součinnost! Dosavadního 
starostu Ing. Josefa Bernátíka oce-
nil během jednání krajský ředitel 
profesionálních hasičů Zlínského 
kraje plk. Ing. Vít Rušar medailí 

Firma ZAHAS  s.r.o.  působí  na 
trhu už od roku 1994. Postupně si 
vybudovala tři hlavní pilíře své čin-
nosti. Její činnost se tedy rozděluje 
na  obchod,  strojní  výrobu  a  šicí 
dílnu. Obchodní oddělení dodává 
kompletní  výzbroj  a  výstroj  pro 
profesionální  i dobrovolné hasiče. 
Strojní  výroba od počátku  vyrábí 
různé druhy motorových, elektric-
kých a hydro-pohonných čerpadel, 
ventilátorů a dalších  technických 
zařízení pro hasiče. Od roku 2002 
firma  zahájila  výrobu  vlastních 
zásahových oděvů, které jsou vyrá-
běné v souladu s EN. 

Vysoká kvalita  
i ekologie

Píše se rok 2020, a firma ZA-
HAS vidí svou budoucnost v eko-
logických prostředcích a vyso-
ké kvalitě produkce unikátních 
pročeských produktů. V ČR je 
první vlaštovkou užitkový vůz EL 
ZEBRA, který chceme nabídnout 
hasičům jako universální „ekolo-
gický“ vůz s lepšími parametry, 
než mají současné automobily se 
spalovacím motorem.  Typy zdrojů, 
které používáme, jsou: Box s 3 ks 
Tesla packy 22 V, 5 kWh nebo box 

Od profesionálních hasičů k dobrovolným
Volba nového starosty krajského Sdružení hasičů ČMS Zlínského kraje

Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje. Ta byla jako 
vůbec první medaile HZS Zlín-
ského kraje navržena a vyrobena 
v letošním roce a Ing. Bernátík je 
tak úplně první osobou, která si 
toto ocenění mohla převzít. Ředi-
tel plk. Ing. Vít Rušar tím ocenil 
vynikající dlouhodobou spolu-
práci krajského Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Zlínského 
kraje s Hasičským záchranným 
sborem Zlínského kraje v nejrůz-
nějších oblastech. Ať už to byla 

s klasickými uzavřenými dual pur-
pose bateriemi s dojezdovou vzdá-
leností cca 300 km a provozem až 
4 hodiny. Firma Zahas zavádí nový 
typ pohonu, bez rizika lithiových 
článků, a to zdroj CAG, Comprese 
Air Gaz. Přídavný zdroj energie 
je 12 láhví na stlačený vzduch. 
V základu je dojezd 30 km, celko-
vá hmotnost je 120 kg, celkem je 
možno umístit více lahví na dojezd 
100 km. Láhve mohou být umístě-
ny uvnitř rámu stroje a navýšeni 
je možno i na korbě, za kabinou. 
Doba plnění do 5 min. Posledním 
projektem je zkapalněný vzduch, 
který by měl dále zvýšit výkonnost 
motoru a snížit náklady na provoz 
automobilu a jiných zařízení. 
Tyto novinky pak chceme využít 
pro všechny typy pohonů našich 
strojů, jako je přetlaková ventilace, 
vysokokapacitní čerpadla a čer-
padla plovoucí. Spolupracujeme 
s předními světovými značkami 
a odborníky, chystáme pro Vás no-
vou řadu ekologických prostředků, 
které by do budoucna měly ochrá-
nit před negativními vlastnostmi 
standardních motorů a efektivněji 
pomáhat řešit nečekané situace, 
se kterými se potýkáte. Nejde 
tedy jen o ekologii, ale i vylepšení 
výkonu, který je u těchto strojů 
méně omezený, než u motorů spa-
lovacích. Například velkokapacitní 
čerpadla… Autoprime GB již delší 

organizace sportovních soutěží 
a kulturních akcí, vzájemné předá-
vání informací o aktuální situaci 
u dobrovolných a profesionálních 
hasičů, informace o nabídce nepo-
třebného majetku profesionálních 
hasičů nebo o možných dotacích 
pro města a obce pro jednotky 
dobrovolných hasičů, vždy jsme si 
vycházeli maximálně vstříc. Panu 
Bernátíkovi přejeme do dalších let 
hodně štěstí a pevné zdraví! 

Text a foto: HZS Zlínského kraje 

dobu nejsou schopny vyrobit velko-
kapacitní čerpadla se spalovacími 
motory, které nejsou schváleny 
v EU. Očekává se výrazné omeze-
ní této výroby s parametry, které 
již nebudou shodné s parametry 
dříve vyráběných čerpadel. Také 
cena je již výrazně vyšší, protože 
ekologické spalovací motory bu-
dou o cca 1/3 vyšší. I variabilita 
elektromotorů je mnohem větší 
a lze tedy přizpůsobit více stroje 
individuálním potřebám hasičů. 
Tímto článkem chceme začít komu-
nikaci mezi námi, vývojáři a Vámi 
zákazníky, kdy bychom měli pro 
každého z Vás připravit koncový 
produkt, který by splňoval maxi-
mální požadavky na delší dobu. 
Nadčasově. Budeme rádi, když 
nám své potřeby sdělíte, abychom 
připravili zařízení, které bude 
splňovat nejen normy, ale i výkon 
a životnost prostředku, a též i způ-
sob nasazení, který je optimální 
v různých situacích a pro různé 
příležitosti.          Zahas s.r.o. (pi)

Nový směr Zahasu – E-ZAHAS
V září se pod záštitou hejtmana 

Ústeckého kraje uskutečnilo v Ústí 
nad Labem finálové kolo hasič-
ských soutěží Tohatsu Fire Cup. 
Při této příležitosti předal hejtman 
Oldřich Bubeníček dobrovolným 
hasičům novou techniku za více 
než šest miliónů korun. Celkem 
27 měst a obcí z Ústeckého kraje 
obdrželo z rukou hejtmana nové 
technické vybavení pro jednotky 
sboru dobrovolných hasičů v celko-
vé hodnotě 6.149.072 korun. Roz-
dáno bylo 13 motorových stříkaček 
Tohatsu VE 1500 a 17 dýchacích 
přístrojů Dräger PSS 4000.

Nové vybavení 
pro dobrovolné hasiče
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