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Putovní pohár v Ovčárech Já, hasičák! Kdo je víc?
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Hasiči „na síti“Otestujte si své 
hasičské znalosti

Pozvánka do hasičské 
expozice v Ratměřicích

Reliéf Čs. hasičstvo v odboji (autor 
Jaroslav Horejc, 1886–1983, zdroj foto: 
galerieplatyz.cz) 

Zásah hasičů u požáru dřevěného kostela svatého Michala v zahradě Kinských v Praze. (foto Leoš Kučera, HZS hl. m. Prahy)

(dokončení na straně 4)

České dobrovolné hasičstvo  
plnilo vždy věrně svoje národní 
povinnosti a naplňovalo hasičské 
heslo „Bližnímu ku pomoci“. Po-
díváme-li se zpět do historie, tak 
při pokládání základního kamene 
k památníku „Mistra Jana Husa“ 
na Staroměstském náměstí v Praze 
dne 5. července roku 1903, zúčast-
nilo se na 800 hasičů ve slavnost-
ním stejnokroji. Za 1. světové války 
bojovali hasiči v legiích. Po vzniku 
samostatného Československa se 

Výzva OSH Nymburk a KSH Středočeského kraje
k dopracování historie „Hasičského odboje“ za 2. světové války

na obranu Slovenska proti lou-
peživým Maďarům přihlásilo na 
30 tisíc hasičských dobrovolníků. 
V roce 1937 skládají hasičské sbory 
přísahu věrnosti Československé 
republice. Po „Mnichovské zradě“ 
se hasiči zapojili do odboje. Celkem 
954 obětí z řad hasičů hovoří za vše.  
Tyto oběti však nejsou konečné. Na 
bojištích 2. světové války padlo 
3 115 hasičů. Hasičský odboj nebyl 
dílem několika vedoucích činov-
níků, nýbrž spontánním projevem 
členstva. Do boje šli ochotně nejen 
činovníci, ale i prostí členové, 
muži i ženy. Tím se hasičský odboj 
rozrostl v mohutné národní hnutí. 
Z této odbojové činnosti zejména 
zvláště zdůrazňujeme:

1.  Hasičstvo spolupracovalo s od-
bojovou skupinou mjr. Rošické-
ho v Čechách a gen. Všetičky na 
Moravě.

2.  Po jejich zastřelení se připojilo 
jako celek k podzemní revoluční 
organizaci „Radě tří“, vedené 
gen. Lužou, prof. Grňou a řed. 
Císařem.

3.  Zajistilo odbojovou činnost 
prací jednotlivců i v jiných 
ilegálních  skupinách.

4. Připravilo své členy k boji za po-
vstání v dohodě s Jos. Císařem, 
členem „Rady tří“, v hasičských 
školách, kursech, a velkých 
srazech členstva.

5.  Ustavilo bojové jednotky z bý-
valých vojáků do 35 let věku 
v každém soudním okrese, 
které podléhaly od roku 1944 
přímému velení gen. Luži.

6.  Shromažďovalo zásoby „čer-
ného benzinu“, aby v prvních 
revolučních dnech byly dosta-
tečné zásoby pohonných látek.

7.  Navazovalo styky s partyzány, 
s partyzánskými skupinami 
a parašutisty, přechovávalo je, 
zásobovalo je výbušninami 
a zbraněmi a potravinami.

8.  Vypracovalo plány důležitých 
válečných skladišť, zařízení, 
podniků, kam mnohde měli jen 
hasiči přístup. 

9. Shromažďovalo materiál pro 
první pomoc.
 

Němci se snažili podlomit mo-
rální sílu hasičstva žalářováním 
a popravami. V každém okrese 
byli zatčeni a následně popravováni 
hasičští činovníci. K největšímu 
zatýkání dochází koncem roku 
1944. Je zatčeno 1800 hasičů za-
pojených v podzemním hasičském 
hnutí.  Ani tato skutečnost  neza-
strašila a neodradila  hasičstvo od 
přípravy k osvobozujícím bojům. 
V květnových dnech roku 1945, 
byla hasičská organizace první, 
která již v noci na 5. května, vydala 
v pražském rozhlase provolání ke 
všemu členstvu a vyzvala k boji 
proti nepříteli.

Z doložených zpráv o činnosti 
hasičstva v květnových bojích ve 
všech krajích Čech, Moravy a Slez-
ska vyplývá, že členové hasičstva:

1.  Byli v duchu revolučních příprav 
organizačně, duchovně i mate-
riálně připraveni ihned  převzíti 
obranné úkoly svých úseků.

2.  Hlídkovali na ohrožených mís-
tech, přejali pořádkovou a bez-
pečnostní službu.

3.  Bojovali samostatně po boku 
spojeneckých armád i partyzán-
ských oddílů.

4.  Jako samaritáni byli jedinou 
složkou, která byla schopna 
a mohla poskytnout první po-
moc.

5. Nezapomínali na požární ochra-
nu.

6.  Po bojích zůstali na svých mís-
tech v pohotovosti a vypomáha-
li v transportování Němců, od-
zbrojování německých vojáků, 
zneškodňování nevybuchlých 
granátů a munice, v zabezpečo-
vání majetku a zejména zbraní 
a vojenského materiálu. 

7.  Ve svých řadách měli dostatek 
bratří a sester, kteří byli ochot-
ni přinést i oběť nejvyšší, jak 
to kázala povinnost  k národu 
a státu. 

 Komise historie při OSH ČMS 
okresu Nymburk, která se zabývá 
historickými materiály v souvis-
losti s hasičským odbojem, dospěla 
k závěru, že historie hasičského 

 

Vážení a milí 
čtenáři Hasičských novin, 

dovolte mi, abych vás pozdra-
vil a popřál vám, pokud možno, 
co nejpříjemnější listopadové 
dny roku 2020. Svět, Evropu 
i  Českou republiku stále svírá 
koronavirová pandemie. Všichni 
prožíváme situace, kdy obyčejný 
mezilidský kontakt, hovor se 
sousedem, podání ruky na důkaz 
přátelství a  dobrých úmyslů, 
mohou být ohrožením lidského 
zdraví. Do našich individuál-
ních plánů i osobní svobody za-
sahuje neviditelná virová hroz-
ba. Navzdory tomu, že Hasičské 
noviny č. 22 vycházejí v pátek 
třináctého, chci v  jejich úvodu 
připomenout jeden klasický citát 
od dramatika Shakespeara: Po 
dešti přichází slunce. Platí stejně  
před obávanou návštěvou zuba-
ře, jako i  v  časech, kdy je svět 
vymknutý z  kloubů. Hasičské 
noviny vám i do těchto časů bu-
dou chtít přinést rozptýlení, za-
jímavé a užitečné informace: pro 
zbytek roku 2020 stále jen na 
tištěných stranách. V roce 2021 
pak chceme Vám, našim váženým 
čtenářům, postupně nabídnout 
– kromě základního tištěného 
vydání – i možnost předplatného 
pro elektronickou formu novin. 
Pravděpodobně se bude jednat 
o webové rozhraní, na kterém si 
zájemce může zaplatit přístup 
ke konkrétnímu elektronickému 
vydání či k předplatnému pro vy-
dání novin za celý rok. Konkrétní 
podobu tohoto „e-shopu“, jehož 
jedinou položkou budou Hasičské 
noviny, zatím řešíme. Velké díky 
všem jednotlivcům a sborům, kte-
ré mají již uhrazeno předplatné 
tištěného vydání na rok 2021. 
Dáváte nám tím šanci s nadějí 
plánovat rok příští. Neboť platilo 
a platí: Po dešti přichází slunce! 

Hodně zdraví Vám i  Vašim 
nejbližším

za redakci Mirek Brát        

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska vyhlašuje pro rok 2021 
již 47. ročník literárně-výtvarné 
soutěže Požární ochrana očima dětí 
a mládeže. Soutěž je organizována 
pro školská zařízení:  mateřské ško-
ly, základní školy, základní umě-
lecké školy, školy pro děti, žáky 
a studenty se speciálními vzděláva-
cími potřebami, gymnázia, střed-
ní školy, učiliště. Mimoškolská:  
DDM, sbory dobrovolných hasičů 
(SDH), skautské oddíly apod. Sou-
těž má tři části a probíhá v něko-
lika věkových kategoriích: Části 
soutěže: 1. literární 2. výtvarná 3. 
zpracovaná s pomocí digitálních 
technologií (DT). V kategorii DT 
je obsahové zaměření vyhlašová-
no jednotné pro daný rok. Pro rok 
2021 jsou to  „Dopravní nehody na 
železničních přejezdech – náročný 
úkol pro hasiče.“ Podrobné infor-
mace o soutěži naleznete na webu 
www.dh.cz.

Soutěž
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Pro náš tradiční úvod ke stránce 
událostí, hasičských zásahů i asis-
tencí za uplynulé období si dovolíme 
využít informaci, který je vztažena 
ještě ke státnímu svátku – Dni vzni-
ku samostatného československého 
státu. V tento den (28. října) prezi-
dent republiky jmenoval dva nové 
generály Hasičského záchranného 
sboru ČR. Každý hasičský zásah 
je tak trochu vojenskou operací, 
což dosvědčují i informace na této 
straně Hasičských novin. A nyní je 
tak nejvyšší hasičské velení posíleno 
o dva brigádní generály. Stali se jimi 
plk. Ing. Miloslav Svatoš a plk. Ing. 

David Kareš. Jmenovací dekrety 
převzali z rukou generálního ředi-
tele Hasičského záchranného sboru 
České republiky, generálporučíka 
Ing. Drahoslava Ryby. Protože 
Hasičské noviny jsou zájmovým 
periodikem pro dobrovolné hasiče, 
je jistě potěšující slyšet (a číst), že  
například brigádní generál Ing. 
Miloslav Svatoš taktéž velmi dbá na 
rozvoj spolupráce a nadstandard-
ních vztahů s dobrovolnými hasiči 
a zasazuje se o užší spolupráci s dal-
šími subjekty v rámci integrovaného 
záchranného systému.      

redakce

Ve středu 28. října v 17:16 hodin 
přijala tísňová linka HZS Středo-
českého kraje informaci o explozi 
plynu v obytné části bývalého stat-
ku v obci Tursko v okrese Praha-
-západ. Podle oznamovatele došlo 
po výbuchu k částečné destrukci 
objektu, ve kterém zůstala jedna 
starší osoba, ostatní obyvatelé se 
ven evakuovali samovolně. Ope-
rační důstojník k události vyslal 
profesionální hasiče z Kladna, 
Kralup nad Vltavou a Roztok, pod-
nikovou jednotku Správy železnic 
Kralupy nad Vltavou a jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Kozi-
nec. Ze stanice ve Slaném vyjel 
i nosič se speciálním kontejnerem 
s výdřevou na stabilizaci výkopů 
a narušených staveb. Po příjezdu 
prvních jednotek a průzkumu 

V říjnu  přijalo Krajské operační 
a informační středisko HZS Libe-
reckého kraje oznámení o požáru 
průmyslového objektu v Roztokách 
u Jilemnice. Po příjezdu hasiči 
průzkumem zjistili, že se jedná 
o požár výrobního a skladova-
cího objektu v plném rozsahu. 
Před příjezdem jednotek bezpečně 
opustilo objekt několik zaměstnan-
ců. Vzhledem k rozsahu události 
a soustředění většího množství 
sil a prostředků při organizačně 
složitém a rozsáhlém zásahu byl 
zřízen štáb velitele zásahu, místo 
zásahu bylo rozděleno na tři úseky. 
Do zásahu byla zapojena také výš-
ková technika HZS Libereckého 
kraje stanice Semily, Jablonec nad 
Nisou, Jilemnice a také z HZS 
Královéhradeckého kraje stanice 

bylo potvrzeno úplné zřícení čás-
ti dlouhého objektu, ve kterém 
zůstala jedna osoba, ale hasiči se 
k ní nemohli dostat. Velitel zásahu 
požádal o vyslání USAR týmu 
a sacího bagru a také kynologů se 
psy vycvičenými na vyhledávání 
osob v sutinách. Zdravotnická 
záchranná služba kromě čtyř po-
zemních posádek aktivovala přílet 
vrtulníku. Na místo byly povolá-
ny i pohotovostní týmy plynařů 
a rozvodných závodů a také statik 
na posouzení stavu budovy. Ha-
sičům se záhy podařilo částečně 
zavaleného muže vyprostit a spolu 
s dalšími třemi zraněnými, z nichž 
jeden utrpěl pouze šok, ho předali 
zdravotnické záchranné službě. 
Po nezbytném ošetření byl pacient 
letecky transportován do Fakultní 

Dvě jednotky hasičů zasahovaly 
poslední říjnový den u dopravní 
nehody osobního automobilu, 
který havaroval na silnici č. 11 
u Rybné nad Zdobnicí ve směru 
na Žamberk. Vozidlo vyjelo mimo 
komunikaci, kde narazilo do stro-
mu. Cestoval v něm jeden člověk, 
z auta byl vytažen před příjezdem 
jednotek na místo události. Hasiči 
poskytli zraněnému první předlé-
kařskou pomoc, u havarovaného 
automobilu jej zajistili, zafixovali 
do vakuové matrace a vynesli 
ho z blátivého mokrého příkopu 
k vozidlu zdravotnické záchranné 
služby. Jednotky dále zajistily mís-
to události, zabezpečily nabouraný 

Šest jednotek hasičů zasahovalo 
v říjnu v obci Bílčice (okres Bruntál) 
u požáru haly na zpracování dřeva, 
které předcházel výbuch. Událost 
se obešla bez zranění, předběžná 
škoda na hale a dřevozpracujících 
technologiích, modernizovaných 
před několika lety, byla odhadnuta 
na 20 milionů korun. Příčina vzniku 
výbuchu a požáru je v šetření. Ope-
rační středisko hasičů bylo informo-
váno o výbuchu a následném požáru 
přízemní haly o půdorysu 30 x 15 
metrů. Do Bílčič ihned vyjela jed-
notka Hasičského záchranné sboru 

Jičín. K zajištění dostatku dýchací 
techniky a plnění tlakových lahví 
pro dýchací techniku hasičů byl na 

Výbuch plynu v Tursku

Vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu

nemocnice Královské Vinohrady 
v Praze. Pro dalších šestnáct osob, 
které se z domu dostaly vlastními 
silami, byl ze slánské stanice při-
volán evakuační autobus. Zatímco 
vyslání USAR týmu bylo zrušeno, 
požadavek na vyhledávací psy 
stále platil, protože velitel zásahu 
chtěl z preventivních důvodů ne-
chat prohledat zasypanou plochu 
o přibližném rozměru 10 × 15 
metrů. Z objektu hasiči postupně 
vynesli šest propanbutanových lah-
ví. Vzhledem k počtu zasahujících 
jednotek byla událost dále řešena 
ve druhém poplachovém stupni.  
Velitel zásahu nechal později celý 
prostor vyklidit, aby mohli zával 
projít psi, se kterými přijeli strážní-
ci Městské policie Praha. Výsledek 
obou průzkumů byl negativní, 
čímž byly potvrzeny výpovědi oby-
vatel domu, že nikoho nepostrádají. 
Přesto byla ještě místa, kam se psi 
nedostali, prohlédnuta štěrbinovou 
kamerou a výsledek byl stejný.  Po 
dobu zásahu byly stanice Kladno, 
Kralupy nad Vltavou, Roztoky 
a Slaný zálohovány dobrovolný-
mi jednotkami Žilina, Kralupy 
nad Vltavou, Roztoky a Zlonice, 
které byly v pohotovosti na svých 
zbrojnicích.

dle zprávy 
Ing. Ladislava Holomčíka, 
HZS Středočeského kraje

Požár unimobuňky
Tři hasičské jednotky vyslalo 

30. října 2020 operační středisko 
HZS JmK k nahlášenému požáru 
v Brně na ulici Novolíšeňská.  
Hasiči dorazili na místo krátce po 
21. hodině a zahájili likvidaci požá-
ru unimobuňky. S nasazením dvou 
vodních proudů se požár podařilo 
dostat rychle pod kontrolu a během 
hodiny byl zcela zlikvidován. Udá-
lost se obešla bez zranění a podle 
vyšetřovatele se škoda předběžně 
odhaduje na 80 tisíc korun. Příčina 
zůstává v šetření.

Jaroslav Mikoška, 
tiskový mluvčí HZS JmK

Požár přístřešku 
Tepličtí hasiči zasahovali po-

slední říjnový den u požáru pří-
střešku v obci Sobědruhy. V době 
příjezdu hasičů byl přístřešek 
plně pohlcen plameny. Hasiči pří-
střešek uhasili vodou a částečně 
rozebrali. Na rodinný dům se oheň 
nerozšířil. Při zásahu nedošlo ke 
zranění. Příčina vzniku požáru 
je v šetření.

HZS Ústeckého kraje 

Požár zasáhl  
dřevěný kostel

Čtyři profesionální a dvě dob-
rovolné jednotky zasahovaly ve 
středu 28. října 2020 v zahradě 
Kinských. Hořel tam celodřevěný 
kostel sv. Michaela. Při příjezdu 
prvních jednotek bylo zřejmé, že 
plameny zasáhly kostel prakticky 
v plném rozsahu. Hasiči nasadili 
čtyři vodní proudy a zasahovali 
v dýchací technice. Před půl 
čtvrtou došlo bohužel ke zřícení 
dřevěné konstrukce věže kostela. 
Z objektu hasiči vynesli několik 
propan-butanových lahví, které 
ochlazovali. V 15:44 byla ohlášena 
lokalizace požáru, probíhalo do-
hašování ohořelých částí kostela. 
S ohledem na počet jednotek byl 
vyhlášen druhý stupeň poplachu.

HZS hlavního města Prahy, 
foto Leoš Kučera  

místo povolán technický automobil 
chemický (TA-S1CH) ze stanice 
Liberec. Z důvodu potřeby velkého 

množství hasební vody si velitel 
zásahu vyžádal také 10 velkoob-
jemových cisteren. Pro dálkovou 
dopravu vody hasiči zřídili čerpací 
stanoviště na koupališti v obci 
Kruh. V rámci mezikrajské pomoci 
byla z HZS Královéhradeckého 
kraje vyžádána mj. již zmiňovaná 
výšková technika a velkoobjemové 
cisterny. Z objektu hasiči zachrá-
nili hodnotný materiál, který ve 
spolupráci se zaměstnanci firmy 
přemístili ze skladu do venkovních 
prostor v areálu. Pro dohlídku nad 
požářištěm zůstaly na místě jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
Roztoky a Jilemnice. 

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

Přistávací plocha na silnici

Škoda dvacet milionů

automobil a následně také připra-
vily místo pro přistání vrtulníku 
letecké záchranné služby, který 
byl pro pacienta vyslán. Hasiči 
navedli vrtulník na přistání přímo 
na hlavní komunikaci, ta byla po 
nezbytnou dobu neprůjezdná. Jed-
notky pomohly s transportem zra-
něné osoby do vrtulníku a následně 
předaly místo zásahu policistům. 
Na místě zasahovali profesionální 
hasiči z Rychnova nad Kněžnou 
a JSDH Kostelec nad Orlicí.

dle zprávy Martiny Götzové, 
tiskové mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje, 
foto: HZS KHK

Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK) ze stanice Bruntál, společně 
s ní pět jednotek dobrovolných 
hasičů – Horní Benešov, Lomnice, 
Litultovice, Dvorce a Budišov nad 
Budišovkou. Hasiči dostali požár 
pod kontrolu zhruba za hodinu, za 
další hodinu jej uhasili, když museli 
rozebírat střešní konstrukce. Před 
požárem se jim podařilo uchránit 
sousední větší halu. Po odjezdu čtyř 
jednotek hasičů hlídali požářiště ha-
siči z obcí Dvorce a Horní Benešov.

HZS Moravskoslezského kraje 

V závěru října přijalo krajské 
operační středisko HZS Zlínského 
kraje informaci o požáru v kuchyni 
jednoho z bytů na ulici Nábře-
ží v obci Napajedla na Zlínsku. 
K události byly okamžitě vyslány 
jednotky profesionálních hasičů 
ze stanic Otrokovice a Zlín, a také 
dobrovolné jednotky obcí Babice 
a Napajedla. Po příjezdu na místo 
a provedení prvotního průzkumu 
bylo zjištěno, že došlo k požáru 
na sporáku v kuchyni a k jeho 
následnému rozšíření na digestoř 
a část kuchyňské linky. Hasiči oka-
mžitě natáhli jeden útočný proud 
a v dýchací technice požár velmi 
rychle lokalizovali a likvidovali. 
Za použití přetlakové ventilace byl 
následně byt odvětrán. K události 
byla velitelem zásahu povolána také 
posádka zdravotnické záchranné 

K tragické nehodě dodávky a ka-
mionu na silnici I/35 mezi Chvojen-
cem a Holicemi vyjížděly v pátek 
30. října v 13:27 hodin dvě jednotky 
hasičů. Dodávka zůstala doslova 
nalepená na kamionu. Uvnitř zů-
stalo zaklíněných šest osob. Hasiči 
postupně pomocí hydraulického 
vyprošťovacího zařízení vypros-
tili dvě zraněné osoby, které byly 
předány do péče zdravotníkům. Při 
nehodě utrpěly čtyři osoby smrtel-
ná zranění. Silnice byla po celou 

Ve čtvrtek 29. října 2020 po osmé 
hodině ráno vyjely tři jednotky ha-
sičů k ohlášenému požáru kamionu 
v Kralicích nad Oslavou v ulici Tře-
bíčská. Na likvidaci požáru hasiči 
nasadili několik vodních proudů. Po 
pár minutách intenzivního hašení se 
zasahujícím hasičů podařilo požár 
lokalizovat. Komunikace v místě 
byla neprůjezdná. Před půl dvanác-
tou hodinou dopoledne byl kamion 
naložen na odtah. Hasiči provedli 
úklid vozovky. Při požáru ani sa-
motném zásahu se nikdo nezranil. 
Majetková škoda vzniklá požárem 
byla předběžně vyčíslena na částku 
1.030.000 Kč. Hasiči svým zásahem 
uchránil majetek za 500 tisíc korun. 
Požár zapříčinila technická záva-
da. Na místě události zasahovaly 
jednotky profesionálních hasičů 
ze stanic v Náměšti nad Oslavou 
a Velké Bíteši společně s jednotkou 
sboru dobrovolných hasičů z Kralic 
nad Oslavou.

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 
 

Kvarteto jednotek v akci

služby kvůli kontrole jedné osoby, 
u které bylo podezření na nadýchání 
zplodinami hoření. Podle informací 
vyšetřovatele hasičů bylo příčinou 
požáru vznícení potravin. Prvotním 
odhadem byla výše škody stanovena 
na 150 tisíc korun. Díky rychlému 
zásahu se podařilo uchránit další 
hodnoty bytu ve výši minimálně 2 
miliony korun.               dle zprávy

kpt. Ing. Pavla Řezníčka, 
HZS Zlínského kraje

Požár kamionu 

Při nehodě vyhasly čtyři životy
dobu vyšetřování nehody uzavřena. 
Hasiči po zajištění vozidel předali 
místo kriminalistům k dalšímu 
vyšetřování příčin nehody. Po do-
končení vyšetřování se vrátili na 
místo a museli odtrhnout vozidla 
od sebe a vyprostit bezvládná těla 
z havarované dodávky. Dále byly 
odstraněny všechny následky těžké 
nehody.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje  
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Hasicí přístroj využívají i hasičské jednotky. Zásadní však je, aby se ho nebáli ani laici.  

Malý, velký, tlustý, tenký... Hasicí přístroje jako pěšáci první linie boje s požáry.  Hasicí přístroj jako nezbytný atribut hasičských soutěží. 

První moderní hasicí přístroje měly často kuželovitý tvar.

V první linii
Zvolili jsme pyšný titulek, ve 

kterém to rezonuje snad až císař-
ským majestátem. Jak jinak však 
můžeme vyjádřit poctu tomuto 
jednoduchému geniálnímu přístro-
ji, který trpělivě vyčkává v první 
linii, aby pomohl profesionálovi  
či laikovi zdolat požár už v jeho 
počátcích? Hluboce se uklonit? Je 
tu riziko, že zrovna do nějakého 
„hasičáku“ hlavou narazíme. Jsou 
všude kolem nás. V budovách 
obytných či kancelářských, ve 
školách i  garážích, automobilech, 
na lodích i v ponorkách. Najdeme je 
ve vesmíru v prostorách orbitálních 
stanic. Červené válce zdobí stěny 
tanečních sálů i haly přepychových 
hotelů. Když před Vánocemi pu-
tuje krajinou symbol Betlémského 
světla, je povinnou součástí výbavy 
i hasicí přístroj. Hasicí přístroje 
doprovázejí, v nadsázce řečeno, 
i samotný zrod Hasičských novin 
i jejich distribuci (v hale tiskárny 
i v prostorách společnosti Hasiči 
s. r. o., kde připravujeme jejich 
distribuci). Následující řádky tak 
budou věnovány, s patřičnou úctou, 
hasicímu přístroji jako skvělému 
vynálezu, který za svoji existenci 
uchránil mnoho materiálních hod-
not i lidských životů. Nečekejte 
však od nás zevrubné technické 
popisy, to by bylo v novinách pro 
hasiče nošením „dříví do lesa“. 
Spíše chceme připomenout – pro 
hasicí přístroje – důležité historické 
milníky. 

Otcové – vynálezci 
Obecně hasicí přítroj můžeme 

charakterizovat jako tlakovou 
nádobu, která je  naplněna hasicí 
látkou. Hasivo je vytlačováno pod 
tlakem, který vzniká chemickou 
reakcí. Výtlačným prostředkem 
bývá nejčastěji dusík nebo oxid uh-
ličitý.  I když je někdy zmiňováno, 
že první použitelnou koncepci ha-
sicího přístroje sestavil kovorytec 
Greyl již v roce 1751, za vynálezce 

„Nejrozpálenější dívky ať si sednou  
vedle hasicích přístrojů.“

nápis v hudebním klubu Upstage v Asbury Park, USA

moderního hasicího přístroje je 
obvykle považován anglický dů-
stojník Manby. Psal se rok 1816. 
Aby zmatek v autorství, v lidské 
soutěživosti a otázce „otcovství“ 
hasicího přístroje byl úplný, jsou 
zde ještě jména doktora Charliera 
a inženýra Vignona. Tato dvojice 
francouzských inovátorů předsta-
vila v roce 1864 veřejnosti hasicí 
přístroj s chemickým vývinem 
tlaku. V tomto přístroji byla vyu-
žívána chemická reakce kyseliny 
vinné s hydrogenuhličitanem sod-
ným. Ve druhé polovině 19. století  
začala již probíhat tovární výroba 
hasicích přístrojů. Nešlo již jen 
o prototypy či malé série „spích-
lé“ v nějaké zapadlé dílně. Díky 
rozvoji mezinárodního obchodu se 
hasicí přístroj stal žádaným zbožím 
ve všech vyspělých částech světa. 
Výroba hasicích přístrojů byla 
realizována zejména ve Francii 
a Anglii, tj. v zemích, jejichž tech-
nickou a produkční infrastrukturu 
silně a rychle měnila nastupující 
průmyslová revoluce. 

Hasicí granáty 
Zajímavým hasicím prostřed-

kem v 19. století, který byl roz-
šířenější než zatím nedokonalé 
hasicí přístroje, byly hasicí granáty. 
Svojí koncepcí se vzdáleně mohly 
podobat hasicímu zařízení, který 
vynalezl již zmíněný kovorytec 
Greyl. Většinou se jednalo o skle-
něné baňky obsahující slaný roztok 
s příměsí čpavku a chloridu vápe-
natého. Náplň granátů však byla 
různá. Fantazii a umu chemiků 
nikdo meze nekladl. Při bombar-
dování požáru těmito granáty se 
tekutina rychle odpařila. Na povr-
chu hořícího materiálu se utvořil 
tenký povlak, který bránil přístupu 
vzduchu a oheň uhasil.     

Z koňského povozu 
k minimaxu

Již v  závěru 19. století se však 
začaly objevovat malé hasicí pří-

stroje, které v sobě snoubily jedno-
duché ovládání a vysokou mobilitu.   
Musíme si totiž uvědomit, že ve 
svých počátcích byl „hasičák“ 
těžký a objemný přístroj. K jeho 
transportu jste potřebovali buď 
herkulovské svaly nebo alespoň 
dvoukolový vozík.  Největší hasicí 
přístroje musely už dopravovat  
koňské povozy. Na přelomu 19. 
a 20. století se k předním výrob-
cům hasicích přístrojů začíná řadit 
i nová velmoc – Spojené státy ame-
rické. V Evropě se vývoj  a výroba 
hasicích přístrojů začíná dařit v Ně-
mecku. Bratři Wilhelm a Clemens 
Graaffovi prezentují hasicí přístroj 
vlastní konstrukce. Ano, znalci již 
tuší, že se jednalo o přelomový 
typ vodního hasicího přístroje, pro 
který se později ujme název „mini-
max“, ačkoli v době uvedení na trh 
figuroval pod označením Excelsior 
1902.   Jeho princip byl jednoduchý, 
výroba přístroje levná. Několik 
litrů vody s příměsí sody reago-
valo s kyselinou solnou za vzniku 
velkého množství oxidu uhličitého. 
Ten vytlačil tekutinu z přístroje. 
V roce 1905 je v německém městě 
Neuruppin založena společnost, 
která produkci hasicích přístrojů 
směřuje do celého světa. Základní 
principy hasicího přístroje platí od 
jeho počátků, objevují se však nové 
náplně hasiva.  

Česká stopa
Velkou poptávku po hasicích 

přístrojích zaznamenalo v našich 
zeměpisných šířkách období první 

republiky. V tehdejším Českoslo-
vensku existovalo na 20 výrobců 
hasicích přístrojů, ať už to byly 
firmy Praga, Titan či Pyrmax.  Naši 
technici zanechali v konstrukcích 
domácích hasicích přístrojů výraz-
nou stopu.  V roce 1925 se objevuje 
i velká novinka: tetrachlorové 
hasicí přístroje. Masivnější výrobu 
hasicích přístrojů v Českosloven-
sku po roce 1945 zásadně ome-
zila dohoda s tehdejší Německou 
demokratickou republikou, která 
(respektive východoněmecká spo-
lečnost FLG Neuruppin) se pro nás 
stala dominantním dodavatelem 
hasicích přístrojů.  

Epilog 

Hasicí přístroje provázejí člově-
ka už staletí. Naši nenápadní spolu-
bojovníci, kteří jsou nám nablízku, 
když řešíme ten odvěký problém: 
Ano, oheň dokážeme rozdělat. Jak 
však plameny rychle uhasit, když 
se z ohně – dobrého sluhy najednou 
stane panovačný a zlý pán? Červe-
né válce na stěnách, v rozích cho-
deb, kufrech automobilů, na lodích, 
v letadlech i orbitálních stanicích. 
Když je nepotřebujeme, většinou 
už je přestáváme vnímat. Tedy 
s výjimkou nezbytných povinných 
revizí, na které tak často láteříme. 
Hasicí přístroje, „hasičáky“! Kdo je 
víc (a kdo je blíž), když se z ohně 
stane požár?

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto via wiki, flickr, 

youtube, pinterest, HZS ČR
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OKÉNKO KE SLOVENSKÝM SOUSEDŮM

V souvislosti s nepříznivým počasím, dlouhotrvajícím deštěm a zhor-
šenou povodňovou situací bylo v říjnu na území Slovenska v pohotovosti 
více než 500 dobrovolných hasičských sborů obcí (DHZO). Byly připrave-
ny pomoci hasičským profesionálům. DHZO byly uvedené do pohotovosti 
na základě rozkazu Hasičského záchranného sboru (HaZZ). Konkrétně 
se jednalo o pohotovost 112 dobrovolným hasičským sborům obcí 
v Prešovském kraji, 110 sborů bylo v pohotovosti v Žilinském kraji, 80 
v Banskobystrickém kraji, 50 v Trenčínském kraji, 55 v Trnavském kraji, 
38 v Nitranském kraji, 36 v Košickém kraji a 19 v Bratislavském kraji. 
Pohotovost se týkala sborů, které disponují novými vozidly Iveco Daily 
(s protipovodňovými přívěsnými vozíky), která byla pořízena z projektu 
Aktivní protipovodňová opatření. (ilustrační foto dobrovolnihasici.sk)

Pobyt v přírodě patří mezi jednu 
z výjimek omezení volného pohy-
bu  v rámci aktuálních opatření, 
která jsou vydána pro zmírnění 
šíření nákazy koronavirem. Není 
tedy divu, že lidé vyráží za přírod-
ními krásami našeho kraje, což se 
projevuje také na zásahových sta-
tistikách hasičů. Hned dva zásahy 
v jeden říjnový den absolvovali 
v oblasti skalních měst hasiči na 
Broumovsku. Nejprve pomáhali 
s t ransportem zraněné osoby 
z Adršpašsko-teplických skal 
profesionální hasiči z Broumova 
a dobrovolná jednotka z Teplic nad 
Metují. Uprostřed skal, asi tři kilo-
metry od silnice, klopýtla nezletilá 
dívka o kořen, upadla a poranila si 
koleno. Terén je v místě náročný, 
plný prudkých stoupání, klesání, 
pískovcových balvanů a kluzkých 
dřevěných povalových chodníčků. 
Až k dívce se dostala z techniky 
pouze terénní šestikolka, kterou je 
vybavena profesionální broumov-

Vzpomínka na hasičskou olympiádu 
– Ostrava 2009

Náš věrný čtenář pan Vladislav Kubeczka nám zaslal jako pozdrav 
vzpomínkové fotografie na „hasičskou olympiádu“ Ostrava 2009. Je 
příjemné vzpomínat na lepší časy, než panují nyní. Rozhodli jsme se tak 
doplnit jeho fotopozdrav i krátkým textem… Bezmála 3 000 sportovců 
z 26 zemí a další tisícovku osob doprovodu (trenéři, rozhodčí, VIP…)  
hostila Ostrava ve druhé polovině července roku 2009. Konala se zde 
prestižní hasičská olympiáda (čtrnácté CTIF Mezinárodní hasičské sou-
těže a sedmnácté CTIF Mezinárodního setkání hasičské mládeže), která 
se skládá ze soutěží dospělých profesionálních a dobrovolných hasičů, 
dobrovolných hasiček a hasičské mládeže. Termín olympiády, která se 
koná každé čtyři roky, byl  19.–26. července 2009. Hlavním dějištěm se 
stal Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích, hasičská mládež měla  mimo 
oficiální soutěž na stadionu také Táborovou olympiádu na travnaté ploše 
před areálem tří škol ve Středoškolské ulici v Ostravě-Zábřehu.

Zvony míru
Redakci Hasičských novin kontaktoval Jan Kostrhoun z SDH Py-

šely a připomněl nám jednu zajímavou a krásnou tradici (psali jsme 
o ni i v loňském roce na tématické straně Hasičských novin). Jedná se 
o symboliku Zvonu míru v italském Roveretu (oblast Trentino).  V oblasti 
Rovereta bylo podepsáno v roce 1918 příměří mezi Itálií a Rakousko-
-Uherskem. Místní farář Don Rosaro navrhl, aby byl ze zbytků zbraní 
z okolí ulit zvon. Ten by svým hlasem připomínal památku všech obětí 
války. S výškou 3,3 metru je posel míru z Rovereta považován za jeden 
z největších funkčních zvonů světa. V roce 2001 se tzv. Říčanskou výzvou 
k poselství zvonu v Roveretu přidávají i některá města  a obce v České 
republice. Hlas zvonu z Rovereta, na památku padlých i k oslavě vzniku 
naší republiky, tak souzní s hlasem zvonů  v městečku Pyšely, kde o tuto 
tradici pečuje právě Jan Kostrhoun a SDH Pyšely. 

Hasiči pomáhají v polní nemocnici v Letňanech
V polní nemocnici, která byla vybudována na výstavišti v pražských 

Letňanech, pomáhají i hasiči z HZS hl. m. Prahy. U výstupu z lůžkové 
části nemocnice vybudovali stanoviště dekontaminace, které bude slou-
žit k očistě všech zdravotníků, pomocného personálu a také vybraného 
materiálu. Nasazené stanoviště dekontaminace osob je pohotovostní 
zásobou Správy státních hmotných rezerv. V případě aktivace nemocnice 
ho budou nepřetržitě obsluhovat a dekontaminaci provádět minimálně 
4 hasiči, pro které je připraveno i nezbytné zázemí.  Dekontaminace je 
nutná s ohledem na to, že zdravotníci a další personál bude vycházet 
z infekčního prostředí lůžkové části do dalších prostor polní nemocnice.

HZS hlavního města Prahy, foto Jan Kostík

S podrobnou zprávou o činnosti 
vystoupila na Shromáždění dele-
gátů SDH Jičín starostka Eva Stei-
nerová. Z její zprávy vyjímáme: 
V soutěžích požárního sportu byly 
výraznými účastníky Mistrovství 
republiky ženy Slatin, které re-
prezentovaly šestkrát, úspěšní byli 
rovněž muži SDH Tuř. Na vrchol-
nou soutěž v roce 2019 postoupilo 
družstvo Brada- Rybníček  a ženy 
z Hřibojed, na republikové soutěži 
CTIF se staly mistryněmi v roce 
2018, 2019 hasičky Nové Paky. 
Podle slov starostky poskytnuté 
dotace pomohly v přestavbách 
hasičských zbrojnic například 
v Hořicích, Nové Pace a Vrchovině, 
Kopidlně a dalších obcích a měs-
tech, výjezdové jednotky z Bílska, 
Tuře, Sobotky, Ostroměře a Újezdu 
pod Troskami a další získaly nová 
vozidla. „Netradičně proběhl křest 
hasičského praporu v Holovousech, 
kde slavnostní atmosféru akce pře-
nesli hasiči digitální technologií do 
nemocnice v Hradci Králové. Tam 
ležel jejich kamarád, který utrpěl 
při zásahu při větrné smršti úraz 
a byl na dálku přítomen uvedení 
praporu do sboru,“ připomněla 
starostka. Oslavy 100 let vzniku 
samostatného státu si připomněli 
hasiči napříč okresem Jičín. Jako 
vlajkonoši praporu Krajského sdru-
žení hasičů Královéhradeckého 
kraje byli na slavnostní přehlídku 
k výročí republiky v Praze určeni 
tři zástupci právě z okresu Jičín. 
Pro Zasloužilé hasiče byla pořá-
dána každoroční setkání s progra-

Záchranné akce ve skalách

Z jednání shromáždění delegátů SDH Jičín

ská jednotka. Po příjezdu hasiči 
pacientku vyšetřili, nohu fixovali 
vakuovou dlahou a pro pohodlí 
při transportu uložili dívku do 
celotělové vakuové dlahy a zajistili 
jí tepelný komfort. Na šestikolce 
byla převezena k sanitce ZZS. 
Stejný den ve večerních hodinách 
vyrazili hasiči do skal opět, ten-
tokrát do oblasti Broumovských 
stěn. V lokalitě mezi Kovářovou 
a Pískovou roklí pomohli profe-
sionální hasiči ze stanic Broumov 
a Náchod a JSDH Police nad 
Metují s vyhledáním dvou ztra-
cených osob ve skalním terénu, 
sešly mimo značenou cestu. Terén 
v tomto prostředí je zejména za 
tmy nebezpečný, může lehce dojít 
k pádu ze skal do rokle. Lokalita 
je relativně častým místem, kde se 
turisté ztratí, protože jdou mimo 
značenou trasu a nenajdou cestu. 
V tomto případě mělo vše šťastný 
konec, pomocí aplikace Záchranka 
se podařilo lokalizovat místo, kde 

mem. Proběhla na Pecce, Novém 
Městě nad Metují, Rychnově nad 
Kněžnou. Ve zprávě byla uvedena 
další činnost SDH a jednotek, ze-
jména pomoc obcím, organizování 
kulturních a společenských akcí, 
preventivně výchovná činnost. 
OSH Jičín každoročně pořádá 
okresní hasičský ples, jehož výtě-
žek částečně pokryje okresní kolo 
hry Plamen. V rámci okresu Jičín 
se za uplynulé období zapojilo do 
celoroční činnosti a celostátní hry 
Plamen okolo 28 SDH. Deset sborů 
se věnovalo práci s dorostem. „Je 
důležité, že zájem o činnost s mlá-
deží ve sborech roste, a často i ve 
sborech, které tuto činnost řadu 
let neměly nebo vůbec neznají. 
Podílíme se také na organizaci 
a vyhodnocení soutěže Požární 
ochrana očima dětí. Oblíbenou 
akcí se stalo setkání přípravek. Na 
tuto akci nepotřebujeme stopky 
a rozhodčí, ale diváky a potlesk 
pro děti. Začínali jsme vždy na 
jičínském náměstí. Nyní probíhají 
setkání v Holovousech, účastní se 
mnohé sbory z Královéhradeckého 
kraje,“ upřesnila vedoucí odborné 
rady mládeže Romana Steinerová. 
Vyvrcholením soutěžní sezóny jsou 
tradiční třídenní setkání okresního 
kola Plamen. Velké poděkování 
tlumočila pořádajícím sborům, 
zejména Valdicím, Vrchovině a Mi-
letínu. Na posledním okresním kole 
startovalo 46 družstev. V krajských 
kolech za uplynulé období soutě-
žily Slatiny, Lužany, Vrchovina 
a Holovousy. Historického úspěchu 

se lidé nacházeli, byli  v pořádku. 
Turisty pak hasiči doprovodili až ke 
Hvězdě, kde měli zaparkované vo-
zidlo. Přírodní terén a zejména pak 
skalní města dokážou být během 
podzimních dnů zrádná. Nabádá-
me všechny, aby byli při pohybu 
ve skalách velmi opatrní, a to nejen 
při lezení, ale i při chůzi. Terén skal 
je pro jakýkoliv zásah složek IZS 
velmi složitý. Technika nemusí na 
všechna místa dojet a hasiči se zá-
chranáři se pak musí k postiženým 
osobám dostat často „po svých“. Při 
závažných případech je na místo 
povolán vrtulník letecké záchran-
né služby a záchrana osob pak 
probíhá v podvěsu. Složitější jsou 
pak zásahy spojené s vyhledáním 
osob. V případě ztráty orientace 
nám mohou pomoci body záchra-
ny, tzv. traumabody. Ty se nachází 
v našem kraji v částech, kde může 
být pro návštěvníky ztížená ori-
entace a slouží k tomu, aby byli 
lidé schopni rychle identifikovat 
místo, kde se nachází v případě, 
že potřebují jakoukoliv pomoc 
– hasičů, zdravotnických záchra-
nářů nebo také policistů. Body se 
nachází například v  Krkonoších, 
Prachovských skalách, hradeckých 
městských lesích a jejich síť vznikla 
také na Náchodsku a Broumovsku 
ve skalních městech. Samozřejmě 
pak doporučujeme mít na mobil-
ních telefonech nainstalovanou 
aplikaci Záchranka.

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

Foto: HZS Královéhradeckého 
kraje

Poněkud neumělým veršíkem 
chceme upozornit na klasický pro-
blém časů, kdy se krátí den a pro-
dlužuje noc. Do našich domácností 
se stěhují svíčky… Z pyschologic-
kého hlediska meditativní, příjem-
né, uklidňující světlo.

Z pohledu hasičů však  obrov-
ské riziko. Ačkoliv to tak mnoho 
lidí nevnímá, je plamínek svíčky 
otevřeným ohněm a proto bychom 
je v domácnosti nikdy neměli 
nechávat bez dozoru. Statistické 
údaje jednoznačně dokládají, že 
požáry v soukromých domác-
nostech mají vůbec nejtragičtější 
následky. Každý rok při nich 
zemřou desítky lidí, zraněny jsou 
další stovky osob a způsobené 
škody dosahují stamilionů korun. 
Pokud se podíváme na loňský rok, 
pak při více než 5 000 požárech 
v domácnostech zemřelo 66 lidí 
a 778 se jich zranilo. Na co si tedy 
hlavně dát pozor: 
1.  Hořící svíčku umísťujeme na 

stabilní nehořlavou podložku. 
2.  Ve vzdálenosti 10 cm od pla-

mene svíčky může být teplota 
až 200 °C, což stačí k zapálení 
papíru, plastu či textilií. 

3.  Svíčka musí stát v dostateč-
né vzdálenosti od hořlavých 
materiálů (jako jsou záclony 
a potahy), nesmí se pokládat 
do průvanu nebo do polic ve 
skříňkách. 

4.  Rizikovým faktorem jsou malé 
děti a zvířata, které mohou 
hořící svíčku převrhnout. 

5.  Při odchodu z místnosti je nut-
né všechny svíčky řádně uhasit.  
(redakce, s využitím zprávy  
pplk. Mgr. Nicole Studené,  

tiskové mluvčí MV-generálního 
ředitelství HZS ČR)

dosáhlo v roce 2015 družstvo Bra-
da-Rybníček, které na Mistrovství 
republiky získalo stříbrné medaile. 
Dorostencům se věnují zejména 
Třebovětice a Dobrá Voda, Vrcho-
vina, Miletín, Libáň, Vidochov, 
Holovousy, Ostroměř, Nová Paka, 
Nevrátice a Sobčice. Účast na 
MČR vybojovali v jednotlivcích 
Majda Pospíšilová z Nové Paky 
a Pavel Válek z Brady-Rybníčku. 
Pro mladé hasiče je každoročně 
pořádán letní tábor pod taktovkou 
SDH Kopidlno. V práci  s mládeží 
výrazně pomáhají dotace z MŠMT 
„Můj klub“ i dotační programy 
Královéhradeckého kraje. Díky 
nim se podařila mj. obměna mate-
riální základny a využití variabi-
lity některých překážek. V závěru 
jednání shromáždění delegátů byla 
opětovně zvolena starostkou OSH 

Eva Steinerová, které blahopřál 
k znovuzvolení přítomný hejt-
man Královéhradeckého kraje 
Jiří Štěpán. Konstatoval mj., že 
jednání delegátů bylo příležitostí 
k upřímnému poděkování všem 
hasičům za dlouhodobou činnost 
ve prospěch svých obcí a kraje 
a za pomoc v době výjimečného 
stavu. „Plně si uvědomujeme, že 
dobrovolní hasiči mají důležitou 
roli při výchově mladé generace 
a velký podíl na organizování 
kulturního a společenského života 
svých obcí a měst,“ připomněl. 
„Dotace kraje v různě vysokých 
částkách podpořily nejen pořádání 
oslav významných výročí, orga-
nizování soutěžních akcí pro děti 
a mládež, ale také nákup doprav-
ních automobilů nebo rozšíření 
řidičských oprávnění na skupinu 
C. Například Krajské sdružení 
hasičů obdrželo na činnost více 
jak jeden milion korun a stejná 
částka putovala k hasičům v Ná-
chodě na pořízení ochranných 
pomůcek, technických prostředků 
a velitelského automobilu“, doplnil 
hejtman. Královéhradecký kraj 
poskytl dobrovolným hasičům 
a výjezdovým jednotkám obcí 
v uplynulých čtyřech letech  téměř 
100 milionů korun. V letošním 
roce částka činila téměř 31 mili-
onů korun, loni zhruba 23 mili-
onů a v roce 2018 přes 25 milionů 
korun. V roce 2017 kraj podpořil 
dobrovolné hasiče celkovou sumou 
ve výši 19 milionů korun.

 Věra Nutilová
Opětovně zvolená starostka 
Eva Steinerová

Výzva OSH Nymburk a KSH Středočeského kraje

odboje není dostatečně objasněna 
a zdokumentována. Vznikla tak 
oprávněná obava, aby nebyla opo-
míjena, nebo zcela zapomenuta. 
Komise dala proto podnět pro 
vznik komise historie při KSH 
ČMS Středočeského kraje, kde 
jsou zapojeni převážně zasloužilí 
hasiči z jednotlivých okresů kraje. 
Cílem je vypracovat ucelený mate-
riál o činnosti hasičstva v období 

okupace za 2. světové války na 
území Středočeského kraje a při-
blížit toto tragické a bolestné obdo-
bí našich dějin současné i budoucí 
generaci a to nejen hasičům, ale 
široké veřejnosti.

Vyzýváme tímto funkcionáře  
vedení  SH ČMS, aby v materiá-
lech k VI. Sjezdu  SH ČMS 2020 
v Brně a v průběhu jeho jednání  
podpořilo zpracování historie 
„Hasičského odboje“ na území 

(dokončení na straně 5)

Z redakční pošty

okresů i krajů v rámci ČR a inicio-
valo vznik odborné rady (komise), 
která bude s těmito materiály dále 
odborně pracovat s cílem dopra-
covat přehled o hasičském odboji 
v rámci celé ČR.                                      

 Za komisi historie SH ČMS  
OSH Nymburk 

a KSH Středočeského kraje  
Josef Bidmon

(zdroj foto: galerieplatyz.cz)

Plamen svíčky 
uklidní, hasiče 
však zneklidní
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Hasiči na síti XXI.

V naší pravidelné rubrice věnované hasičským webovým prezenta-
cím zavítáme do Jičína, města s dlouhou historií, které má samozřejmě 
i dějiny bohaté na požáry. Ničivý živel zde úřadoval například v roce 
1572, kdy kroniky smutně konstatovaly, že: „město Jičín shořelo, 
z gruntu, i s kostelem“.  Historie organizovaného hasičského dobro-
volnictví v Jičíně se začala psát v roce 1870, kdy byl na valné hromadě 
jičínského Sokola ustaven hasičský odbor. Po dvou letech „opouštějí“ 
dobrovolní hasiči prostor pod mateřskými sokolskými křídly, aby na 
scénu historie vstoupili již jako samostatný Dobrovolný hasičský sbor 
města Jičína. V kalendáři byl právě 17. listopad 1872… Zaměříme se 
nyní na jičínský hasičský web. Ten má v sobě ukrytou jistou rafino-
vanost, které si návštěvník stránek hned nevšimne. Jde o to, že web 
„přepíná“ mezi dvěma doménami. Tou první je adresa sdh.jicin.cz. 
Druhou doménou je adresa hasicijicin.cz. Obsah první nás informuje 
o sboru. Druhá je věnována jednotce: JSDH. Je to vskutku zajímavé 
řešení, se kterým jsme se zatím v našich recenzích nesetkali. O tom, 
zda se momentálně nacházíte na webu sboru či jednotky vás informuje 
nápis v horní části webové prezentace. Jičínský hasičský web (sboru 
i jednotky) chválíme za pestrý a zajímavý obsah. Zaujal nás odkaz 
Technika, kde najdete jičínskou hasičskou chloubu – historický automo-
bilový žebřík AZ 24 Magirus. Krásný stroj! V odkazu Historie najdete 
kromě textu i dobové fotografie. Odkaz Napsali o nás zase připomíná, 
kde všude se o jičínských hasičích psalo (věříme, že se do tohoto od-
kazu dostane i naše malá recenze). Dobře technicky řešený je na webu 
odkaz Ohlášení pálení. Jeho obsahem nejsou  pouze obecné mentorské 
rady, ale rovnou jednoduchá aplikace, pomocí které můžete plánované 
pálení hned ohlásit na adrese poizscr.cz. Atraktivní je představení členů 
zásahové jednotky nejen jmény, ale i fotografiemi.

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 listopa-
du 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 listopadu roku 2015, kdy Česká repub-
lika vysílá další konvoj s humanitární pomocí utečencům na Balkán-
ský poloostrov, tentokrát do Makedonské republiky (dnes Republika 
Severní Makedonie – pozn. red.). Pomoc tehdy odsouhlasil český 
ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Státní správa hmotných 
rezerv poskytla ze svých zásob 10 020 přikrývek, 500 spacáků, 5 000 
pláštěnek, 4 880 izotermických fólií a 2 elektrocentrály. Materiál měl 
hodnotu 2 miliony korun. Přepravu pomoci zajistil Hasičský záchran-
ných sbor České republiky a byla realizována třemi soupravami náklad-
ních vozidel a jedním nákladním vozidlem bez přívěsu za doprovodu 
velitelského vozidla. Vykládka a oficiální předání materiálu proběhlo 
v pátek 20. listopadu 2015 ve Skopji za přítomnosti velvyslance ČR 
Miroslava Rameše.  

(zdroj a foto HZS ČR)

Úvodní strana webu

Stránky SDH Jičín
www.sdh.jicin.cz  

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

www.hasicskenoviny.czwww.hasicskenoviny.cz
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PAVLIŠ A�HARTMANN - výroba�a�prodej�požární�techniky

Sídlo�firmy:
Pavliš a�Hartmann,�spol.�s�r.o
V�Telčicích�249
53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office phhp.cz
www.phhp.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)

Pojďme se na chvíli vrátit do 
přeci jen lepších časů, kdy na 
atletickém stadionu na Kutilce 
v Českém Brodě proběhl Spor-
tovní den hasičských přípravek 
nejen z okresu Kolín. Pořadatelé 
zpočátku byli nuceni uvažovat 
o variantě, že by soutěž nemohla 
s ohledem na covid-19 proběh-
nout. „Shodli jsme se a do pro-
pozic soutěže doplnili, že v tom 
případě by děti dostaly domácí 
úkol, a tak jako ve škole by poté 
proběhlo hodnocení za pomoci 
internetu. Naštěstí k tomu ne-
došlo, také ze strany hasičských 
sborů byl o účast zájem a všechna 
přihlášená družstva k naší radosti 
přijela,“ uvedla starostka sboru 
a vedoucí mládeže SDH Český 
Brod Lída Voslářová. Na soutěž 

Hasičské noviny těší, když mo-
hou upozornit na každou zajíma-
vou novinku v kontextu činnosti 
hasičů, jejich vybavení, výcviku 
apod. Příkladem takové novinky  
je hasičská věž junior. Jedná se 
o multifunkční zařízení, spojující 
prvky pro nácvik disciplín po-
žárního sportu, hry Plamen, TFA 
a venkovních prvků pro zvyšování 
tělesné zdatnosti. Tato sestava byla 
vyvinuta speciálně pro dobrovolné 
hasiče v menších obcích s tím, že 
jsou v ní umístěny prvky prioritně 
pro dorostence, ale také i pro malé 
hasiče (Hra Plamen) a dospělé 
členy dobrovolného hasičského 
sboru. V případě požárního sportu 
zařízení umožňuje nácvik výstupu 
do 2.NP pomocí hákového žebříku 
se zavěšeným žebříkem nebo se 
zápichem. Technické parametry 
věže jsou plně v souladu s pravi-
dly požárního sportu. Pokud se 
zaměříme na hru Plamen, můžeme 

Na shromáždění delegátů Sborů 
dobrovolných hasičů okresu Nym-
burk přijeli delegáti ze 76 registro-
vaných SDH v počtu 62 zástupců.  
Ve zprávě za uplynulé volební 
období starostka OSH Nymburk 
Blanka Buryanová poukázala na 
nejdůležitější momenty. Každý 
rok přinesl dobré, špatné, úsměvné 
i ubrečené období. Každý rok byl 
něčím specifický, ať se jednalo 
o každoročně pořádanou Polabskou 
ligu dobrovolných hasičů. Polabská 
liga se stala již tradiční soutěží 
v požárním útoku. Pravidelně 
probíhá soutěž pro mladé hasiče 
Plamen a okresní kolo v požárním 
sportu. Dalším ukazatelem tohoto 

Putovní pohár u předškoláků v Ovčárech

Hasičská věž junior 
– speciálně pro dobrovolné hasiče

dorazilo deset družstev z okre-
sů Kolín, Nymburk, Příbram, 
nechyběly děti z Prahy-východ 
a hlavního města Prahy. Tradičně 
je doplnilo družstvo dětí do 3 let 
věku, startující mimo soutěž a dvě 
družstva vedoucích. „Vzhledem 
k veškerým koronavirovým opat-
řením jsme se snažili o maximál-
ní bezpečnost. Byť jsme nemuseli, 
připravili jsme pro jednotlivá 
družstva oddělené prostory tak, 
aby se účastníci mezi sebou po-
kud možno nepotkávali. Zrušen 
byl společný nástup s tím, že děti 
nastoupily pouze v rámci svého 
sektoru. Při závěrečném vyhod-
nocení diplomy, medaile a ceny 
pro soutěžící včetně dárkových 
tašek pro jednotlivé sbory obdr-
želi vedoucí, kteří je svým svěřen-

konstatovat, že hasičská věž junior 
obsahuje komponenty pro výuku 
a nácvik prvků závodu požár-
nické všestrannosti či požárního 
útoku s překážkami CTIF, jako 
jsou znalosti uzlových technik, 
topografických značek, technic-
kých prostředků požární ochra-
ny, hasicích přístrojů apod. Věž 
dále umožňuje nácvik překonání 
překážky po vodorovném laně 
(ručkování). Všechny komponenty 
pro nácvik disciplín Hry Plamen 
jsou technicky i obsahově v sou-
ladu se směrnicí hry Plamen. Ani 
v případě simulace podmínek TFA 

období byla činnost jednotlivých 
odborných rad prevence, mláde-
že, represe, aktivu zasloužilých 
hasičů a komise historie“, uvedla 

cům sami rozdali. Také výběr cen 
byl letos ovlivněn situací okolo 
nás, předpokládáme ale, že obsah 
„covidové tašky“ bude plně vyu-
žit. Její menší verzi obdrželi i ti, 
kteří nám s organizací pomáhali,“ 
upřesnila Lída Voslářová. Soutěž 
probíhala v disciplíně požární 
útok, který byl přizpůsoben tech-
nicky s ohledem na věk a fyzické 
možnosti dětí – oproti žákovské 
kategorii měly dvě hadice C a čty-
ři hadice D o délce 10 m, stejně 
tak i proudnice D. Svou premiéru 
si vychutnal tým z pořádajícího 
sboru Českého Brodu. Hasičům 
se letos podařilo obnovit činnost 
mládeže a postavit dvě družstva. 
Za pomoci vedoucích Pavly Ví-
chové a Terky Rezkové z SDH 
Tuchoraz nejmladší hasičští adep-
ti zahájili skvěle své působení 
mezi hasiči. Děti předvedly své 
dovednosti s neuvěřitelnou chutí 
a elánem, zejména početným ro-
dinným příslušníkům tím udělaly 
velikou radost a odměnou jim byl 
dlouhotrvající potlesk. Patřičné 
sebevědomí dětem dodaly červené 
kšiltovky s nápisem Hasiči, které 
jim byly pořízeny díky podpoře 
Krajského úřadu Středočeského 
kraje. Na závěr požární útok 
převedli dětem také vedoucí jed-
notlivých družstev – již tradičně 
za použití stejného materiálu jako 
mají děti, pozice si vylosovali. Poté 
se představilo družstvo dětí do tří 

let, kterým při zvládání záludností 
požárního útoku zdatně vypomá-
hali jejich starší sourozenci. Bylo 
milé sledovat, jak dvouleté Aničce 
a Terezce na proudu pomohli jejich 
pětiletí sourozenci Domča a Ráďa, 
kteří takto začínali v předchozích 
letech.Putovní pohár si již po 
sedmé odvezlo perfektně natréno-
vané družstvo přípravky z Ovčár. 
Patřila jim veliká gratulace, tyto 
děti se další rok již této soutěže 
nezúčastní, stanou se součástí 
mladšího družstva žáků.  Všechny 
děti bez rozdílu potěšily krásné 
medaile a další ceny, které jsou 
připravovány všem stejné. Pořa-
datelé vyjádřili velké poděkování 
za podporu partnerům soutěže, 
ke kterým patří Bohemia Apple, 
družstvo, Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a. s., Ing. Jaroslava 
Pokorná Jermanová, hejtmanka 
Středočeského kraje  a Město 
Český Brod. „Jsme rádi, že se 
nám i v letošním roce podařilo 
realizovat tuto akci a navíc s nově 
ustaveným družstvem našich nej-
menších. Zatím nemáme prostory, 
kde se s dětmi scházet, věřím ale, 
že ve spolupráci s vedením města 
problém vyřešíme. Však díky je-
jich podpoře jsme dětem již zakou-
pili veškeré vybavení na požární 
útok,“ uvedla Lída Voslářová.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH, 
Kateřina Čížková

 

hasičská věž junior nezklame. Ob-
sahuje totiž  více možností nácviku 
jednotlivých disciplín TFA jako je 
výstup po žebříku, vytahování ba-
relů pomocí lana, práce s figurínou 
apod. Věž disponuje rovněž lezec-
kou stěnou a prvky pro zvyšování 
tělesné zdatnosti.  Lezecká stěna je 
vybavena řadou chytů pro nácvik 
lezeckých technik. Jak hasičská 
věž junior vlastně vznikla? Jejím 
duchovním otcem je Ing. Martin 
Mrózek, který jednotlivé aspekty 
věže řešil ve spolupráci se svým  
bratrem Ing. Marianem Mrózkem, 
velitelem hasičské stanice HZS 

MSK v Karviné. Významný podíl 
na technickém řešení věže a jejím 
finálním vzhledu měl i David 
Sikora, rovněž profesionální ha-
sič z Karviné. Referenční stavbu 
hasičské věže junior můžeme už 
nyní vidět v areálu jedné z kar-
vinských škol.

(hn – pi)

V případě vašeho zájmu o hasičskou 
věž junior a další informace uvádíme 
výrobce a dodavatele tohoto zaříze-
ní: GLOBAL SPORT ČUPA s. r. o., 
Nová Ves 35, Frýdlant nad Ostravicí 
739 11, kontakt: hasici@gsport.cz, tel. 
604 840 537.

Jednání delegátů SDH Nymburk
starostka. K výrazným úspěchům 
patří například spolupráce na 
projektu Českého rozhlasu Region 
s názvem  Dobráci Středočeského 

Z jednání delegátů Jičín

kraje (rok 2016), o rok později bylo 
vzpomenuto 45. výročí hry Plamen 
pro mladé hasiče, které zvýraznilo 
družstvo mladých hasičů z Pískové 
Lhoty vítězstvím na hasičské olym-
piádě v rakouském Villachu. V roce 
2018 proběhlo nádherné setkání 
zasloužilých hasičů Středočeského 
kraje ve skanzenu v Přerově nad 
Labem, kde byla historicky zaseze-
na hasičská lípa, o kterou se vzorně 
starají místní hasiči. V roce 2019 
zpracovala komise historie knihu. 
V následné diskusi delegáti hovo-
řili o variantách zlepšení činnosti 
organizace.  Starostkou OSH byla 
opětovně zvolena Blanka Burya-
nová.                       Věra Nutilová
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Žijeme v koronavirové době. Jak 
se nyní „žije“ Hasičské vzájemné 
pojišťovně?

Bez ohledu na pandemii, naše 
pojišťovna musí fungovat a dostát 
všem závazkům vůči klientům, kte-
ré přijala z uzavřených pojistných 
smluv. Provoz pojišťovny v období 
koronavirové pandemie je nepře-
rušen, pouze dodržujeme nařízená 
opatření vládou a krizovým štábem. 
Případně, nad rámec těchto naříze-
ní, provádíme vnitřní opatření tak, 
aby nedošlo k vniknutí nákazy, či 
jejímu rozšíření, na půdě HVP.

Samozřejmě, že jsme, jako 
v ostatních pojišťovnách, museli 
řešit, jak ochránit naše zaměstnance 
i klienty. Vycházeli jsme z toho, že 
naši klienti svou pojišťovnu musí 
mít k dispozici, ať se děje, co se 
děje, a vzhledem k tomu, že žijeme 
v technicky „osvíceném“ jedna-
dvacátém století, můžeme využít 
a využili jsme všechny moderní 
technické prostředky.

Maximálně jsme se tedy sou-
středili na telefonickou a emai-
lovou komunikaci. I přesto, že 
jsme upřednostnili komunikaci 
na dálku, tak pro naše klienty, 
kteří nás chtěli navštívit osobně, 
zůstaly naše pobočky a obchodní 
místa v regionech otevřeny. A opět 
zdůrazňuji, za podmínek striktního 
dodržování přijatých hygienických 
opatření.

Máme zhruba 170 tisíc pojiště-
ných klientů, kteří od nás očekávají 
rychlé vyřízení pojistných událostí, 
ke kterým průběžně dochází a stále 
docházet bude.

V letošním roce nám bylo nahlá-
šeno zhruba 9,5 tisíc pojistných udá-
lostí a pandemie koronaviru se jejich 
vyřizování vůbec nedotkla, rovněž 
tak odesílání pojistných plnění 
probíhá v zákonných lhůtách. To vše 
hlavně proto, aby byly uspokojeny 
potřeby a cíle zákazníka.

Co se týká udržení zákazníků 
a získávání nových, tak letošní rok 
patří k těm nejúspěšnějším, neboť 
předepsané pojistné meziročně 
stouplo ke konci září 2020 o 110 
mil. Kč.

Opatření proti šíření koronaviru 
jsou pro obyvatelstvo jistě nepří-
jemná, ovšem pojišťovna ve svých 
výsledcích vnímá naopak pozitivní 
trend, a to s ohledem například na 
omezení dopravy na silnicích, sní-
žení volnočasových aktivit a s ním 
i souvisejících úrazů, aj.

Kupodivu jsme nezaregistrovali 
zhoršení platební morálky klientů, 
naopak rozesíláme méně upomínek 
než v minulosti.

Jak toto období působilo a i nyní 
působí na Vás osobně?

Jako při každé smutné události či 
depresi si musí člověk najít nějaké 

Pojištění je záležitostí velkých čísel
Rozhovor s Josefem Kubešem, generálním ředitelem HVP, a. s.

rozptýlení a známou pravdou je, že 
toto rozptýlení se hledá mezi blíz-
kými, případně v práci.

Jsem bývalý vrcholový sporto-
vec, který byl zvyklý nastavovat  si 
cíle a poté je plnit, čili můj život měl 
výkonový charakter.

Po ukončení sportovní kariéry 
mi tato vlastnost zůstala. A nemám 
proto problém, před hrozbou, která 
není fyzicky vidět, se rozptýlit a nad 
nebezpečí se povznést, tedy snažím 
se žít jako za běžných okolností.

Samozřejmě se neúčastním ve-
řejných společenských akcí jako 
v době „bez pandemie“, abych se ne-
stal přenašečem, ať do zaměstnání 
či do rodiny, aby nedošlo k ohrožení 
mého nejbližšího okolí.

Vaše pojišťovna má ve svém náz- 
vu „hasičská“. Co se pod tím 
skrývá?

Název „Hasičská“ vyplývá ze-
jména z tradice, která byla motivem 
pro znovuobnovení činnosti naší 
pojišťovny v roce 1991, při založení 
akciové společnosti, jež začala po-
jišťovat v listopadu 1992, ve snaze 
navázat na slávu své předchůdkyně, 
která působila na trhu od 1900 
–1946. Své jméno jí do vínku dali 
její zakladatelé, dobrovolní hasiči.

Máme akcionářů více než 6 tis. 
a z nich je 4,5 tis. sborů dobrovol-
ných hasičů. Majoritním akcioná-
řem je SH ČMS, který vlastní 75 %. 
Zbývající akcionáři jsou zejména 
jednotliví dobrovolní hasiči.

HVP je v pravém slova smyslu 
komerční pojišťovnou, která dis-
ponuje jako jedna z mála licencí 
pro pojišťování jak životního, tak 
neživotního pojištění, což v dnešní 
době již nelze získat.

Je otevřená všem zájemcům 
o pojištění, aby si u ní sjednávali 
široké spektrum pojistných smluv.

Ale i přesto je neustále naší 
dlouholetou snahou zvyšovat pro-
pojištěnost naší pojišťovny právě 
u členů SH ČMS.

V minulosti se snažila oslovit 
zejména členskou základu dobro-
volných hasičů a právě jim poskyto-
vat výhody při sjednávání pojištění. 
Získala tak velice dobrou a stabilní 
základnu pojistného kmene z oblasti 
venkova, ale pro rychlejší vývoj 
bylo nutné rychle překlenout obdo-
bí, ve kterém díky malému pojistné-
mu kmeni nefungovala dostatečně 
pojistná matematika. Museli jsme 
tudíž do pojištění zainteresovat 
i nové obchodníky, nové klienty 
– bytová družstva, živnostníky 
a podnikatele, obce, velké územní 
celky, abychom navýšili kmen 
pojistných smluv a aby se naplno 
mohlo projevit to, že je pojištění 
záležitostí velkých čísel – z těch 
se nechají sestavovat statistiky 
a z nichž se vytvářejí ceny pojištění.

Nebylo tenkrát těžké navázat na 
tak dlouhou tradici?

HVP byla čtvrtou pojišťovnou, 
která obdržela licenci na pojišťová-
ní. Vznikla tedy v době, kdy nebyla 
tak velká konkurence na pojistném 
trhu jako nyní, kdy nebyly kladeny 
požadavky na odbornost zprostřed-
kovatelů, a z dnešního pohledu, 
tento vstup na trh byl jednodušší.

Dílčí nedostatek základního 
kapitálu byl nahrazen prodejci z řad 
dobrovolných hasičů, kteří přinášeli 
první pojistné smlouvy, nenechali se 
odradit a ve vysokém počtu fungují 
i dosud.

V dnešní době jsou nejúspěšněj-
šími distributory pojištění specia-
lizované právnické osoby, jedná se 
o velké makléřské společnosti, které 
jsou kapitálově silné a vytvořily si 
za pomoci informačních techno-
logií online systémy sjednávání 
pojištění přes srovnávače a sjednání 
pojistných smluv tím podstatně 
zjednodušili.

Odebraly bohužel možnost uza-
vírání smluv naší interní síti.

Toto je trend v pojištění a i my 
získáváme tři čtvrtiny obchodů 
právě od makléřů a přibližujeme 
se i ostatním pojišťovnám na trhu.

Vy jste v pojišťovně od počátku 
jejího vzniku, jak se díváte na 
vývoj v oblasti pojišťovnictví?

Oblast pojišťovnictví je jedním 
z nejsložitějších druhů podnikání, 
který je možno v Česku provozo-
vat. Pojišťovny poskytují služby 
veřejnosti a jsou přitom kontrolo-
vány dohledovým orgánem ČNB, 
přičemž tento dohled požaduje 
velice složité výkazy, na jejichž 
základě si ověřuje, že pojišťovny 
jsou schopny dostát svým závaz-
kům vůči pojišťěncům.

Bohužel k přistoupení v souladu 
s Evropskou unii jsou požadavky na 
výkaznictví stále složitější.

Je těžší dnes sehnat klienta pro 
pojištění než v minulosti…

Osobní přístup, který měli naši 
zprostředkovatelé při pojišťování 
zejména svých známých, zaručoval, 
že klient se obrátil právě na ně a vše 
vyřídil tváří v tvář v pojišťovně, 
a byl tím udržován především osob-
ní kontakt a péče o klienta.

A i díky tomu disponujeme ob-
sáhlým kmenem pojistných smluv 
z devadesátých let.

Dnešní přístup pojišťoven je 
víceméně anonymní, což postrádá 
lidský přístup…

Součástí života v obci, které vaše 
pojišťovna historicky pojišťuje, 
jsou různé spolky, u vás jsou to 
především hasiči?

Ano je tomu tak a proč právě 
dobrovolní hasiči?

Jejich problémy jsem blíže začal 
vnímat v počátečním stádiu pojiš-
ťovny, kdy jsme v úzké skupině, 
od září 1992 – do konce roku 1993 
všechny víkendy s výjimkou Vánoc, 
školili dobrovolné hasiče na agenty 
hasičské vzájemné pojišťovny, tam 
jsem si uvědomil, že tito obětaví 
lidé jsou schopni naplnit školící sály 
o víkendech ve svém volném čase 
a i po svém zaměstnání navštěvovat 
a pojišťovna klienty HVP.

Z předchozího vyjádření vy-
plývá, že HVP úzce navazovala na 
spolkovou činnost dobrovolných 
hasičů. 

Tím jste ve mně vyvolal otázku 
vaši kandidatury na nadcházející 
sjezd?

Bezpečí obyvatel je zastřešováno 
integrovaným záchranným systé-
mem. Má-li být sdružení hasičů 
jeho plnohodnotnou součástí, musí 
se samozřejmě přizpůsobit kvali-
tativním požadavkům při zásazích 
a tyto požadavky se budou neustále 
navyšovat. K tomu je třeba peněz 
i z jiných zdrojů, než jsem výše 
vyjmenoval. 

Ve své činnosti pro hasičskou 
pojišťovnu jsem se snažil bourat 
mezilidské bariéry a přiblížit naši 
pojišťovnu i dalším subjektům 
mimo řady hasičů.  Jak jsem řekl 
v úvodu, přineslo to do pojišťovny 
navýšení obratu a lepší hospodářské 
výsledky. 

Proto věřím, že se mi povede 
získat finanční zdroje pro sdružení 
hasičů i odjinud než je minister-
stvo vnitra, ministerstvo školství, 
hasičský dům a členské příspěvky 
jednotlivých dobrovolných hasičů, 
které potom umožní výraznější 
začlenění dobrovolných hasičů do 
IZS a zvýší tak autoritu jednotlivých 
organizačních složek SH ČMS.

Kandidát by měl být hasičem 
– jste vůbec hasič?

Dobrovolným hasičem jsem 
se stal v roce 1972 v SDH Roveň 
u Rychnova nad Kněžnou. Zde 
jsem spolu s dalšími mladými hasiči 
z rodné vsi nacvičoval požární útok 
a zúčastňoval se brigád pořádaných 
sborem. Dnes jsem členem SDH 
Braník.

Svůj vztah k hasičskému hnutí 
jsem se však snažil dávat najevo 
i jinak, než aktivitou při hasebních 
zásazích nebo pomocí při živelních 
událostech, případně aktivitou 
v hasičském sportu. Poté, co se mi 
na konci roku 1996 nepodařilo pře-
svědčit tehdejší vedení pojišťovny 
a SH ČMS o naprosté nevhodnosti 
kapitálového propojení s bankou 
Moravia, a. s., jsem na začátku roku 
1997 odešel z Hasičské vzájemné 
pojišťovny. Zpět jsem se vrátil před 
koncem roku 2000, když mě oslovil 
tehdy nový starosta SH ČMS Ing. 
Karel Richter. 

Dodnes si vzpomínám na tento 
den, kdy mi Karel vyjmenoval 
všechny podnikatelské aktivity 
sdružení s tím, že se žádné hasič-
ské firmě nedaří a dokonce špatné 
podnikání pojišťovny, která měla 
ztrátu vyšší než 100 milionů korun, 
ohrožovalo i Hasičský dům, o který 
by SH ČMS přišlo. Společně jsme 

vymysleli program na revitalizaci 
pojišťovny i na záchranu Hasičské-
ho domu pro hasiče a po dlouholeté 
usilovné práci s přispěním notné 
dávky štěstí se nám to podařilo. 
Dnes je cena akcie pojišťovny 
o 50 % vyšší, než v době jejího 
založení, předepsané pojistné na 
konci roku zřejmě přesáhne tři 
čtvrtě miliardy Kč a co se týká jejího 
obratu, tak pokladnou pojišťovny 
dnes již protéká od jejího založení 
jedenáctá miliarda. 

Hasičský dům je opraven a zmo-
dernizován, opravená fasáda tohoto 
památkově chráněného objektu 
přitahuje oči kolemjdoucích a jeho 
roční výnos pro SH ČMS předsta-
vuje částku okolo 23 milionů Kč.

To považuji za svůj největší ha-
sičský úspěch.

Jak Vy se tedy díváte na současnou 
činnost dobrovolných hasičů?

Historie dobrovolného hasičstva 
se odvíjí od roku 1864. Tato tradice 
tedy přežila císařské období našeho 
státu, období 1. a 2. světové války, 
socialistické období, sametovou 
revoluci a členská základna se 
rozrůstá i v dnešní době. Rozhodně 
je i do budoucna na co navazovat.

Zároveň smekám před vedoucími 
mladých hasičů a moc jim děkuji 
za to, že díky kroužkům mladých 
hasičů dokáží dnešní děti odloučit 
od závislosti na tabletech, počíta-
čích a jiné elektronice. A zajišťují 
nám i budoucnost a význam našeho 
sdružení.

Jak vnímáte spolupráci sborů se 
samosprávnými celky?

V této oblasti jednotlivé sbory 
zaujímají velice významnou roli. 
Hasičky a hasiči jsou v podstatě 
jedinými „vojáky“, které mají sta-
rostky a starostové obcí k dispozici. 
Činnost dobrovolných hasičů není 
jen o ohni, ale práce s mládeží, 
společenské akce, pomoc obcím 
při opravách jejich majetku, sečení, 
čištění rybníků a spousta jiné práce, 
kterou dobrovolní hasiči vykonávají 
ve svém volném čase, je obrovskou 
pomocí pro fungování jednotlivých 
obcí. Dovolím si použít citát jedné 
paní starostky obce: „Tam kde ne-
jsou hasiči v obci, tak je obec bez 
života“ – myslím si, že tento citát 
vystihuje vše…

Jak se díváte na spolupráci s HZS?
Asi nejužší spolupráce s HZS 

je prostřednictvím jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí, jejímiž 
členy jsou v drtivé většině členové 
našeho sdružení. Dobrovolní hasiči 
zasahují u 1/3 všech zásahů v rámci 
naší republiky, a to jistě není malé 
číslo. Spolupracujeme samozřejmě 
i v jiných oblastech jako jsou sou-
těže, školení, oslavy výročí atd., 
proto jsem přesvědčen, že i v této 
oblasti musíme vzájemnou spolu-
práci nadále prohlubovat.

Co říct závěrem… Začali jsme 
náš rozhovor koronavirem v po-
jišťovně a skončíme ho úlohou 
dobrovolných hasičů při obraně 
proti koronaviru ve společnosti?

Při jarní pandemii se jasně uká-
zala nezastupitelná role dobro-
volných hasičů, kdy členové jed-
notlivých sborů rozváželi nákupy 
a léky seniorům, prováděli desin-
fekci nákupních vozíků, děvčata 
šila roušky, mnozí vedoucí mladých 
hasičů plnili s dětmi úkoly zadané 
školou atd., takže i na této pandemii 
je vidět, že když je třeba pomoc tak 
pomáháme – to je naše poslání, 
které jsme si vybrali. Všichni dob-
rovolní hasiči, kteří se na zvládání 
této pandemie podílejí, si zaslouží 
velké poděkování.             
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PRO CHVÍLE ODDECHU

V Rusku, Bělorusku či na Ukrajině stále 
slouží stovky „požárních“ – hasičských 
vlaků. Jeden z hasičských vlaků například 
zajišťoval bezpečnost návštěvníků a spor-
tovců i na olympijských hrách v Soči. Jed-
nalo se o plně vybavený záchranářský vlak 
využitelný nejen při požáru, ale při jakékoli 
mimořádné události. Na hasičské vlaky se 
v Rusku spoléhá i v případě jednoho speci-
fického typů požárů… Pokud neuhodnete 
o jaké požáry se jedná, odpověď na vás čeká 
v tajence dnešní křížovky. 

ZAUJALO NÁS...

1. Signál „Všeobecná výstraha“ 
trvá:

a) 140 sekund
b) u elektronické sirény 120 

sekund, u rotační 140 sekund
c) u elektronické sirény 140 

sekund, u rotační 120 sekund

2. Varovný signál lze vyhlásit:
a) 2× po hodinových pauzách
b) 3× po tříminutových pauzách
c) jedenkrát za den

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

Otestujte si své hasičské znalosti

3. O varování obyvatelstva je 
oprávněn rozhodnout mimo 
jiné:

a) starosta obce
b) vodohospodář
c) policista

4. Signál „Požární poplach“ 
slouží:

a) k varování obyvatelstva
b) ke svolání hasičů
c) ke zkoušce sirén

5. Hasiči v jednotce pro zajištění 
varování v obci musí mimo 
jiné znát:

a) nebezpečné zdroje vysokého 
napětí

b) stav vody při II. stupni povod-
ňové aktivity

c) náhradní způsob varování oby-
vatelstva

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3a, 4a, 5c

Varování obyvatelstva

Mobilní odběrové týmy na covid-19
Vzorky na covid-19 od více než dvou stovek klientů a zaměstnanců 
odebíraly v závěru října tři mobilní odběrové týmy hasičů v Hlučíně 
(okres Opava) v Domově pro osoby se zdravotním postižením. HZS MSK 
sestavil celkem tři mobilní odběrové týmy. Vzorky odebírají především 
mezi občany, kteří nejsou schopni podstoupit odběr ve fixních odběrových 
místech, a také ve vybraných sociálních zařízeních na území MS kraje 
Dva týmy poslal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS 
MSK), třetí přijel z HZS Zlínského kraje. Každý tým, který tvoří kvalifi-
kovaný zdravotník z řad profesionálních hasičů a řidič hasičského vozidla, 
odebral vzorky na základě požadavků Krajské hygienické stanice (KHS) 
v Ostravě a předal Zdravotnímu ústavu v Ostravě, resp. do laboratoře 
Fakultní nemocnice Ostrava. Tyto tři týmy byly vytvořeny na základě 
Dohody o zajištění součinnosti, uzavřené mezi HZS MSK a KHS, která 
rozpracovává dohodu, uzavřenou na celostátní úrovni mezi Ministerstvem 
zdravotnictví, MV-Generálním ředitelstvím HZS ČR a Zdravotnickým 
zařízením Ministerstva vnitra. Pracují celý týden vždy od 8 do 20 hodin, 
včetně víkendů. Hasičské mobilní odběrové týmy se mají zaměřovat na 
odběry vzorků od „významného kontaktu“, tedy osoby, s níž se dostával 
člověk již pozitivní na covid-19 do bližšího kontaktu. 

(HZS MSK)

Požární vlaky

Na podzim tohoto roku jsme si při-
pomněli 45 let od tragické letecké 
nehody, jejímž místem byla Praha 
– Suchdol. Byl 30. říjen roku 1975. 
K přistání na ruzyňském letišti se 
chystalo letadlo DC-9 jugoslávské 
společnosti Inex Adria Airways. 
Na palubě letadla, které startovalo 
z černohorského letiště Tivat, byli 
turisté vracející se z dovolené 
u Jaderského moře. Piloti však 
nezvládli bezpečné přiblížení 
a klesání do cílové destinace. 
Letadlo havarovalo v suchodolské 
chatové oblasti.
Zemřelo více než 70 osob cestu-
jících na palubě včetně čtyř členů 
jugoslávské posádky. I přes svoji 
tragickou bilanci je však nehoda 
stále považována za model výborně 
zvládnutého zásahu záchranných 
složek. Celkem 41 lidí díky rychlé 
záchraně nehodu přežilo. Byl to 
ukázkový příklad zásahu „integro-
vaného záchranného systému“, byť 
v té době, jak jej známe dnes, ještě 
neexistoval. Výbornou práci tehdy 
odvedli lékaři, policisté (Veřejná 
bezpečnost) i hasiči (požárníci z le-
tištního útvaru, pražských stanic 1, 
2, 3, 6, 7, požárního učiliště i po-
žární jednotky z Kladna, Roztok 
a Řevnic). Tuto smutnou událost, 
ve které se vyznamenaly zasahující 
složky, zobrazuje i jeden díl první 
řady populárního seriálu  Sanitka 

Hasiči v Sudetech
Na listopad, konkrétně pak 

státní svátek 17. listopadu, při-
padá den, kdy byl 17. 11. 1929 
v Bartoušově (okres Havlíčkův 
Brod) založen český menšinový 
hasičský sbor.

Podnět k ustanovení sboru dalo 
ministerstvo školství a národní 
osvěty prostřednictvím školního 
inspektora pana Stanislava Pro-
ška. Ustanovení se uskutečnilo 
za účasti četných hostí a zástupců 
hasičstva z Prahy a Německého 
Brodu. Jednalo se o první český 
spolek v Bartoušově. Němci sbor 
bojkotovali. 

V roce 1939 ještě přitvrdili: 
Mimo rozpuštění hasičského sbo-
ru požadovali i vyloučení Čechů 
z obecního zastupitelstva atd. 

Začátkem roku 1940 byl čes-
ký hasičský sbor v Bartoušově 
rozpuštěn, obnoven byl v červnu 
1945. 

Z kroniky SDH Líšnice 
Vznik hasičského sboru v Líš-

nici (obec v okrese Ústí nad Or-
licí) se datuje dnem 1. listopadu 
1887, kdy se sešlo 58 líšnických 
občanů, aby se poradili o založení 
hasičského spolku. Všemi přítom-
nými byla prospěšnost uznána, byl 
zvolen prozatímní výbor, který 
vypracoval stanovy nového spol-
ku. V druhé polovině roku 1888 
byly stanovy schváleny a došlo 
k povolení nošení stejnokrojů. 
Na ustavující schůzi byl prvním 
starostou sboru zvolen řídicí učitel 
Josef Žabka a velitelem František 
Špryndrych. 

V roce 1888 na Župním sjezdu 
v Kunvaldě byl líšnický sbor přijat 
do České hasičské župy pohoří or-
lického jako třináctý člen. V tém- 
že roce bylo zaplaceno i zápisné 
za členství v Ústřední zemské 
hasičské jednotě. 

Hasičský sbor pořádal 8. ledna 
1888 první taneční zábavu, a to již 
za dva měsíce po svém založení 
a první hasičský ples byl pořádán 
13. ledna 1889.

(zdroj: web sboru)

Suchdol 1975 – letecká nehoda 
s učebnicovou činností záchranných složek

(Československá televize 1984, 
režie Jiří Adamec). Pád letadla ju-
goslávského dopravce v roce 1975 
oživil i vzpomínky na tragickou 
leteckou nehodu, která proběhla 
o tři roky dříve. Opět se jednalo 
o letadlo Douglas typ DC-9. Nejed-
nalo se však o charterový – dovo-
lenkový let, ale o pravidelnou linku 
letecké společnosti JAT na trase 
Kodaň–Záhřeb. Letadlo se zřítilo 
poblíž České Kamenice na Děčín-

sku. Havárii přežila pouze letuška 
Vesna Vulovičová, které se pak 
z utržených zranění dlouhodobě 
zotavovala v českých nemocnicích. 
Podle oficiálního vyšetřování způ-
sobila pád letadla exploze trhaviny 
ukryté v zavazadle. K atentátu se 
přihlásili chorvatští ustašovci, od-
půrci jednotné Jugoslávie vedené 
tehdejším prezidentem Titem. Po-
kud zasahující jednotky odjížděly 
k nahlášené nehodě jugoslávského 
dopravního letadla, jistě počítali 
i s eventualitou, že jeho pád mohla 
opět způsobit teroristická akce. 
Nic by však tento fakt nezměnil na 
profesionalitě, s jakou byly vedeny 
v Suchdole v roce 1975 záchranné 
práce. 

 Foto pinterest  

Hasiči v Lískovci u Frýdku-
-Místku pořádají sbírku oblečení pro 
potřebné před blížící se zimou. Čisté 
a nepoškozené oblečení, povlečení, 

Sbírka oblečení 
pro Český červený kříž

kuchyňské vybavení a další věci 
denní potřeby, které byste rádi daro-
vali potřebným, můžete odevzdávat 
v hasičské zbrojnici až do konce lis-
topadu – každý čtvrtek od 17 do 19 
hodin nebo po předchozí domluvě 
(sdhliskovecfm@gmail.com nebo 
telefonicky na 732 68 97 68). 

Darované věci budou násled-
ně převezeny do sídla oblastního 
spolku Českého červeného kříže 
ve Frýdku-Místku, odkud jsou 
každý pátek dopoledne rozdávány 
potřebným.

VE ZKRATCE



Dnešní pozvánka při cestách 
za hasičskými muzejními sbír-
kami i za poklady jednotlivých 
hasičských expozic nás zavede do 
obce Ratměřice ve Středočeském 
kraji. Obec Ratměřice se nachází 
v jižní části benešovského okresu 
10 km od města Votice, směrem na 
Louňovice pod Blaníkem Hasičská 
expozice se nachází v přízemí 
budovy obecního úřadu. Interiér 
muzea je přístupný po domluvě, 
zvenku je do něj možno nahlížet 
velkou prosklenou stěnou. Vstupné 
se nevybírá. Historie ratměřického 
dobrovolného hasičského sboru se 
začala psát v roce 1929. O založení 
sboru se zasloužila hlavně skupina 
místních příznivců, v níž měl vliv-
né slovo krejčí František Hruška, 
nadšený národovec. Ten se také 
stal prvním kronikářem místních 
hasičů. S nadsázkou můžeme říci, 
že ratměřická hasičská expozice je 
jedním z velmi zajímavých, novo-
dobých listů kroniky. 

V muzeu najdete historii sboru 
a také cenné exponáty. Hlavní 
postavou muzea je sedlák Oneš, 
místní Jára Cimrman, který podle 
legendy probudil svatého Václava 
a popil s Janem Žižkou. Sedlák 

Společnost Resideo Technolo-
gies Inc. (NYSE: REZI), přední 
světový výrobce a distributor sys-
témových řešení pro komfort a bez-
pečnost domova, uvedl na trh novou 
řadu termostatických radiátoro-
vých ventilů a hlavic Honeywell 
Home, které zajišťují nepřetržitý 
provoz a spolehlivý průtok vody. 
Když dojde na systémové vytápění 
domů, je pro majitele nemovitostí 
zásadní především jednoduchost, 
spolehlivost a energeticky efektivní 
výkon. Stejně to vnímají také profe-
sionální instalační firmy, systémoví 
designéři a dodavatelé. Společnost 
Resideo proto využila svých bo-
hatých zkušeností a přináší novou 
řadu pro kontrolu toku vhodnou pro 
moderní bydlení budoucnosti. Prv-
ním jejím produktem je elegantní 
a kompaktní radiátorová hlavice 
Honeywell Home Thera-6 s krytem 
odolným proti prachu a vyblednutí. 
Tato hlavice poskytuje prvotřídní 
teplotní regulaci ve své třídě pro-
střednictvím německého senzoru 
kapaliny.  Druhým produktem 

Na našem webu www.zahas-sro.cz naleznete 
mnoho zajímavých informací o našich  

produktech, například:
l Hasební stožáry Aquamast (od 3 do 13 m)
l Nová technologie hašení včetně  lithiových  

baterií F500 – na bázi kapsulátoru  
radikálů ohně

l Ultra-lehké TL Safer (NLL, 300 barů,  
od 2 do 30 l velikosti)

l Nejpokročilejší kouřové generátory FireFog
l Evakuační rukávce Eurace

Plovoucí čerpadla KATARAMO
– elektrické 1 800 l/m (4,7 HP) 

Pozvánka do hasičské expozice v RatměřicíchSpolečnost Resideo představuje novou řadu 
řešení radiátorového vytápění

Oneš vás provede i po ratměřických 
naučných stezkách, při návštěvě ale 
nezapomeňte ani na vzácné sekvoje 
v tamních zámeckých zahradách. 
Pro úplnost dodejme, že hasičská 
expozice zdejšího sboru dobrovol-
ných hasičů byla vystavěna v roce 
2009 jako součást projektu „Zázemí 
pro činnost a prezentaci historie 
SDH Ratměřice“. Tento projekt byl 
spolufinancován EU z programu 

je řada ventilů Honeywell Home 
V2000SX, která přináší několik 
technických výhod: Standardní 
ventil řady SX splňuje 90 % po-
žadavků na průtok topením pro 
vytápění domácností. Nová řada 
byla testována nad rámec poža-
davků evropských norem kvality. 
Osvědčená konstrukce s dvojitým 
o-kroužkem.  Na produkty Thera-6 
a V2000SX se navíc vztahuje pro-
dloužená záruční doba. Rozšířená 
záruka je nabízena přímým zákaz-
níkům Resideo za příslušných pod-
mínek společnosti. O Společnosti 
Resideo Společnost Resideo je 
předním světovým výrobcem 

Leader skrze místní akční skupinu. 
V rámci akce byla vybudována 
zmíněná expozice hasičské a obecní 
historie, přestavěna garáž pro zá-
sahové vozidlo a vznikla klubovna 
SDH. Před případnou návštěvou 
Ratměřic však nezapomeňte na fakt, 
že pánem nad našimi plány je nyní 
koronavirus… Informujte se o ak-
tuální otevírací době hasičské ex-
pozice.  Zdroj foto kudyznudy.cz  

a distributorem systémových řešení 
komfortu a bezpečnosti v obytných 
budovách. Resideo může stavět 
na více než 130 letech zkušeností 
a vývoje. Díky tomu jsou naše 
výrobky instalovány a používány 
ve více než 150 milionech domác-
ností po celém světě a každým 
rokem přibývá dalších 15 milionů 
instalací. Resideo spolupracuje 
s více než 110 000 profesionálními 
partnery prostřednictvím předních 
distributorů, včetně naší vlastní 
globální distribuční sítě ADI, která 
z více než 200 skladových lokací po 
celém světě dodává naše výrobky 
do 100 zemí světa. Pro více infor-
mací navštivte www.resideo.com 

(PR-pi)

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

Seznámili se na hasičské soutěži, 
Dáša běhala béčka za SDH Lanžhot, 
Tomáš za SDH Prušánky běhal taky 
béčka. Byla z toho hasičská láska, 
svatba, postavili dům a přivedli na 
svět dvě nádherné děti Lucinku (7) 
a Sofinku (1). Dáša vážně onemoc-
něla, bojovala statečně, ale 10. 10. 
2020 svůj boj prohrává v nedožitých 
35 letech. Na její poslední cestě jsme 
ji doprovodili se všemi hasičský-
mi poctami na hřbitov v rodném 
Lanžhotě. Tomáš, výjezdový hasič 
JSDH Prušánky, teď musí opustit 

První zmínka o činnosti součas-
ného Sboru dobrovolných hasičů 
Brno-Obřany se datuje už v roce 
1893. Aktuálně má jednotka 48 čle-
nů, na výjezdy k zásahům vyjíždí 20 
členů. Jedním z vozů, který slouží 
nyní jednotce je i IVECO DAILY 
4 × 4 dodané společností AGRO-
TEC, a .s., s nástavbou od firmy 
Ivacar. Vozidlo pohání vznětový 
čtyřválcový motor Iveco F1C 180 
VGT Euro VIc o výkonu 180k a s to-
čivým momentem 430 Nm. Velký 
rozchod a zkřížení náprav dovolují 
plynulý přejezd překážek, optimální 
tuhost pérování nabízí pak vysokou 
mobilitu v terénu. V zadní části 
nástavby, jak je u hasičského vozu 
samozřejmostí, je na výsuvném 
prvku uložena přenosná požární 
stříkačka, vybavená čerpadlem, 
které je poháněno zážehovým, 
vodou chlazeným dvoudobým spa-
lovacím motorem Pohon 4 × 4 přijde 
mimořádně vhod, jelikož se kolem 
městské části i v okolních obcích 
nachází lesní terén. Vzhledem na 
zaměření jednotky bude vůz vyu-
žíván i na transport člunu. 

foto: agrotectrucks.cz

Veřejná sbírka na pomoc rodině
zaměstnání kuchaře a nastoupit 
na mateřskou za Dášu. Nebude to 
mít lehké. Pomáhal, když mohl, 
teď potřebuje pomoc sám. Z to-
hoto důvodu SDH Prušánky spolu 
s obcí Prušánky zřídilo veřejnou 
sbírku a založilo transparentní účet 
u Komerční banky pod názvem: 
Výpomoc rodině Křivánkových 
z Prušánek.

Číslo účtu: 1647550227/0100 
Kdo má zájem může tak přispět 
dle svých možností. Všem dárcům 
děkujeme! SDH Prušánky

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25 650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 12 500,- Kč bez DPH/ 15 125,- Kč vč. DPH

více informací na www.vezeko.cz

Celková hmotnost 750 kg  I  Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg  I  Konstrukční rychlost 130 km/hod  I  Kola 185 R 14C

MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍM NA KLOUB ISO 50 NEBO OKO ISO 40 

Vzhledem k tomu, že se v dnešní době nemohou konat burzy škol a dny otevře-
ných dveří, na kterých se studenti mohli rozhodovat na jakou školu podají přihlášku, 
zveřejňujeme pro případné zájemce nabídku studijního oboru Požárního ochrana na 
Střední škole v Semilech. Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Pro více 
informací se podívejte na webové stránky www.skolasemily.cz.

Studium Požární ochrany 
na Střední škole v Semilech

ČERPADLA | přetlaková ventilace  odsávače kouře | EVAKUACE| vybavení stanic 

ZAHAS s.r.o., Trnávka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou, tel.: +420 581 750 111, 
e-mail: zahas@zahas-sro.cz, www.zahas-sro.cz

l Kvalitní OOP a technika světových značek
l Přetlaková ventilace 
 – nejvyšší výkony – reálné parametry
l Nově certifikované oděvy v moderním designu
l Chemická, turbínová čerpadla  

/ velkokapacitní stanice
l Termokamery – termovizní drony
 NOVINKA! zásahová termovize pro přilby!
l Vysokotlaké hasící moduly nejen pro vozidla
l Vybavení stanic – Bockermann a Zahas
l Spousta věcí skladem k okamžitému odběru se slevou

Nové Iveco 
pro Brno-Obřany 

Náhlavní termovizní systém na všechny typy přileb

V prodeji od 2021 – kontaktujte nás

VŠE PRO HASIČE

SVĚTOVÝ UNIKÁT!


