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Když hoří v AntarktiděŽehnání hasičské techniky v Jablůnce

:

(dokončení na straně 8)

Kvalitní jednotka a sbor fungují v Liberci-Růžodole (více se dočtete na straně 5). Foto archiv SDH Růžodol.

Soutěž TFA, jejíž název pochází 
z anglického Toughest Firefighter 
Alive a volně se překládá jako 
nejtvrdší hasič přežije, je jedna 

Kolínští profesionální hasiči mají 
nového pomocníka – záchranný 
lodní kontejner.  Na pokrytí celko-
vých finančních nákladů na pořízení 
nového kontejneru se dále podílelo 
město Kolín společně s Hasičským 
záchranným sborem Středočeského 
kraje. Záchranný lodní kontejner je 
od 9. května zařazen do plné pohoto-
vosti a v úterý 14. května bude popr-
vé využit při mezinárodním cvičení 
na řece Labi v blízkosti Kolína. 
Kontejner je vybaven motorovým 
člunem Zodiac Futura Mark IIC 
ALU/370 a raftovým člunem Rob-
fin Hobit 400. Dále má ve výbavě 
záchranný nafukovací paddleboard 
AirSurf Rescue pro rychlý a efek-
tivní zásah pro záchranu tonoucího. 
Kontejner je uzpůsoben pro výbavu 
a technické zázemí minimálně šesti 
zasahujících příslušníků k záchraně 
tonoucích a práci na vodní hladině. 
Pro tepelný komfort a prvotní zá-
zemí pro zachraňované je vybaven 
topením a elektrocentrálou pro 
zajištění samostatného fungování 
i v odlehlých oblastech. Záchranný 
lodní kontejner navazuje na systé-
movou linii kontejnerové koncepce 
u HZS Středočeského kraje.

HZS Středočeského kraje 

V prostoru biologického čištění 
v aktivační nádrži veřejných vodo-
vodů a kanalizací  v Pardubicích 
potápěči cvičili ve speciálním 
vybavení pro ponory v rizikovém 
prostředí. Cílem cvičení byl prak-
tický nácvik s věcnými prostřed-
ky ve výbavě jednotky požární 
ochrany, při zdolávání mimořádné 
události – technologická havárie, 
vyhledávání pohřešované osoby. 
Seznámení příslušníků jednotek 
požární ochrany s problematikou 
a specifiky zásahu potápěčské 
skupiny. Prohloubení schopnosti 
velitelů jednotlivých úseků, při 
řízení a koordinaci činností jed-
notek požární ochrany provádě-
jící záchranné a likvidační práce 
v prostředí s možností kontaminace 
nebezpečnou látkou. Praktické 
nasazení členů potápěčské skupiny 
Hasičského záchranného sboru 
Pardubického kraje při použití spe-
ciální techniky pro ponor v místě 
s výskytem nebezpečné látky. 
Procvičení problematiky dekonta-
minace techniky při zásahu v místě 
s nebezpečnou látkou.
Zdroj: HZS Pardubického kraje 

TFA víkend aneb „nejtvrdší“ hasiči se sjeli do Podolí
O víkendu 6.  a  7.4.  se  u nás  v  Podolí  uskutečnil  2.  ročník 
závodů TFA. V sobotu to byl 2. ročník soutěže TFA pro děti 
a mládež a v neděli 2. ročník TFA Podolí pro dospělé.

z nejextrémnějších sportovních 
soutěží. Závod simuluje zátěž 
hasiče při reálném zásahu. Hasič 
má na sobě stejnou výstroj jako 

při zásahu a na zádech jako zátěž 
dýchací přístroj, na některých 
závodech se vyskytuje i kategorie 
MASTER, která se běží s aktiv-
ním dýchacím přístrojem, což je 
opravdu reálná simulace zátěže při 
zásahu. V posledních letech se tato 
soutěž výrazně rozšířila a pořádá 
se ve velké míře po celé republice. 
Co ale není tak časté, je modifika-
ce této soutěže pro děti. Pokud se 
nepleteme, tak první taková dětská 
soutěž byla uspořádána před 2 lety 
u příležitosti hasičského veletrhu 
PYROS.

V Jihomoravském kraji tuto 
soutěž, co zatím víme, pořádá 
pouze náš sbor a hasičský sbor 
Rosice, o jiném dětském TFA 
v Jihomoravském kraji jsme zatím 
neslyšeli. Přitom je tato soutěž 
mezi dětmi evidentně velmi ob-
líbená, protože o náš závod byl 
obrovský zájem. Celkem závodilo 
neuvěřitelných 116 dětí ve 3 kate-
goriích ze 16 sborů, dokonce i ze 
sborů mimo náš kraj. V přípravce 
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Ohnivý drak 
jede republikou

Zahraniční okénko: 
knížectví Andorra

závodilo celkem 25 dětí, mladších 
žáků 53 a starších žáků bylo 38.

Trať pro děti je samozřejmě 
zátěžově přizpůsobena věku dětí, 
ale i tak se děti trochu zapotily, 
aby se dostaly do cíle. Děti trať 
probíhaly v hasičských úborech 
s přilbami, nejvíce to ale slušelo 
nejmladší kategorii.

Složení trati bylo následující: 
výběh ze startu, přenesení zá-
važí (2x 2–10 kg na vzdálenost 
10 m dle kategorie), překonání 
bariéry, přetažení pneumatiky 
na vzdálenost 12 m, hammer box 
s 5–15 údery palicí. Následovalo 
vytažení závaží na lešení do výšky 
asi 3 m, převalení pneumatiky, 
transport figuríny (raněného) na 
vzdálenost asi 30 m, smotání 10 
m hasičské hadice a její vložení 
do boxu, a poté již vytoužený cíl 
a ,,odpadnutí“ na cílovou žíněnku. 
Závody hodnotili všichni velice 
kladně a už se těší na další ročník.

Všichni naši domácí závodníci 
byli velmi šikovní, ale za zmínku 

V letošním roce oslaví „stovku“ 
dobrovolní hasiči z Chuchelné 
(Opavsko). Obec Chuchelná se 
první písemnou zmínkou připo-
míná už v roce 1349, nyní zde žije 
okolo 1 300 obyvatel. Historické 
kořeny SDH Chuchelná sahají do 
roku 1919, kdy byl založen místní 
dobrovolný hasičský sbor, který 
již v lednu 1920 zasahoval u po-
žáru balírny lnu v místní lnářské 
továrně. Počátkem října 1938 však 
s příchodem fašizmu hasičský sbor 
zanikl. Svoji činnost obnovil až 
po skončení druhé světové války 
– v dubnu 1946. Hasičské noviny 
blahopřejí k výročí!  

určitě stojí nejúspěšnější z nich 
a to byli v kategorii přípravka: 
Prokop Fišer 4. místo, David Pirkl 
2. místo a Kristián Max Juřica 
1. místo, u mladších žáků pak 
Vojtěch Rupp 6. místo a Ondřej 
Klieštik 5. místo. V poslední a nej-
starší kategorii starší žáci se pak 
nejlépe umístili Viktor Matějek 9. 
místo, Eva Kratochvilová 6. místo 
a Ondřej Svoboda 2. místo.

Po sobotním dětském TFA 
následovalo v neděli dospělácké 
TFA, zde už byla opravdu vidět 
u některých výrazná dřina, aby 
se dostali do cíle, ale naopak mistr 
republiky a vícemistr republiky 
oba tratí jen prosvištěli.

Letos byl navíc náš závod 
zařazen do Moravské ligy TFA. 
V lize je celkem 7 závodů, Podolí, 
Olešnice, Trpín, Bedřichovice, Se-
branice, Doubravice nad Svitavou 
a Velatice. Na našem závodě pro-
běhlo zahájení letošního ročníku 
ligy, další závod bude následovat 

Záchranný 
lodní kontejner Potápěči 

cvičili 

100 let 
SDH Chuchelná
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Tato pravidelná tematická strana 
Hasičských novin vás informuje 
o lokalitách na území naší republiky, 
kde v uplynulém období bojovali 
hasiči s požáry… Důraz dáváme 
na slůvko bojovali, protože oheň je 
v těchto případech  reálným nepří-
telem, proti kterému stojí armáda 
profesionálních i dobrovolných 
hasičů. Paradoxně má však oheň 
v lidských dějinách, mýtech a le-
gendách v naprosté většině pozitivní 
přívlastky. Symbolika   ohně v sobě 
obsahuje pozitivní emoce mající 
vztah k domovu či rodině. Již samot-
ný původ ohně je v pověstech mnoha 
národů spojován se zásahem božské 
či jinak nadpozemské bytosti. Stačí 
vzpomenout na Prométhea z antické 

Dne 8. května vyjely hasičské 
jednotky k pádu vírníku v blízkosti 
kotvrdovického letiště v Jihomo-
ravském kraji. Při nehodě se dva 
lidé zranili. K zásahu vyjela jednot-
ka SDH z Jedovnic a profesionální 
hasiči z Blanska. Jednotka z Brna-
-Lidické se speciální technikou 
byla při výjezdu odvolána. V tu 
chvíli již totiž bylo potvrzeno, že 
na místě nebude potřeba nikoho 
vyprošťovat. Po pádu vírníku se 

Krátce před čtvrtou hodinou 
ráno dne 10. května vyjíždělo pět 
jednotek k hlášenému požáru stře-
chy rodinného domu v Kopaninách 
u Aše. Oheň zasáhl prostor půdy 
třípatrového domu a hořel pod eter-
nitovou střechou. Likvidace požáru 
tak probíhala nejen zevnitř budovy, 
ale také s použitím výškové techni-
ky zvenku. Bylo nutné část střechy 
rozebrat, aby hasiči našli všechna 
skrytá ohniska. V dopoledních 
hodinách se mohly začít jednotky 
hasičů vracet na své základny, 
odpoledne se pak hasiči z Aše na 
místo vrátili, aby zkontrolovali, 
zda se ve střeše nerozhořívá nějaké 
skryté ohnisko. Odhadovaná škoda 

Dosud nezjištění opeřenci mohou 
za požár rozvodné skříně na beto-
novém sloupu veřejného osvětlení 
ve Stonavě (okres Karviná). Uvnitř 
laminátové „krabice“ si stavěli 
hnízdo, suchou trávou překryli živé 
části elektrických vodičů, počkali 
si na silné přeháňky se zatečením 
vody do skříňky a následný zkrat. 
Výsledkem byl požár s vyhořením 
rozvaděče s předběžnou škodou 
5000 korun a výjezd dvou jednotek 
hasičů z Karvinska.  Při vyšetřování 
příčiny vzniku požáru bylo zjištěno, 
že si v uvedeném rozvaděči stavěli 
hnízdo dosud neznámí opeřenci. 

Hlášení o železniční dopravní 
nehodě přijalo krajské operační 

Dne 17. května 2019 v 15:53 
hodin byl operačním důstojníkem 
HZS Zlínského kraje vyhlášen 
požární poplach jednotce profesio-
nálních hasičů ze stanice Valašské 
Meziříčí a jednotce dobrovolných 
hasičů obce Mikulůvka. Důvo-
dem byl oznámený požár traktoru 
v lese nedaleko obce Mikulůvka na 
Vsetínsku.  Cisternou a dopravním 
automobilem  se hasičům podařilo 
projet těžkým lesním terénem až na 
místo. Velitelem bylo upřesněno, 
že se jedná o lesní speciál, který 
již kompletně zachvátily plameny. 
Jednotky proto okamžitě natáhly 
jeden útočný proud a požár bles-

V sobotu 11. května dvě minuty 
před půl jedenáctou přijalo Krajské 
operační a informační středisko 
HZS Středočeského kraje žádost 
z letiště u Dlouhé Lhoty nedale-
ko Příbrami o asistenci jednotek 
požární ochrany při chystaném 
nouzovém přistání malého doprav-
ního letadla se čtyřmi osobami na 
palubě.  Vzhledem k tomu, že bylo 
potřeba pokrýt přistávací dráhu 
co největším množstvím pěny, 
operační důstojník vyslal na leti-
ště profesionální hasiče ze stanic 
v Příbrami a Dobříši a dobrovolné 
jednotky obcí Bohutín, Dolní Hbi-

mytologie. Co se týká negativního 
pojetí ohně, nesmíme jej v obecném 
kulturním kontextu zaměňovat 
s klasickým požárem, který něco 
zničí. Spíše jde o schopnost ohně 
likvidovat zlo v podobě démona 
nebo strašidla. Čarodějnické procesy 
byly temnými a špatnými stránkami 
lidské  historie. Oheň za ně však ne-
mohl, byli to zase a jen lidé. Můžeme 
se dívat na oheň jako na krajního 
nepřítele, můžeme i trpělivě vy-
počítávat, co všechno oheň lidské 
civilizaci přinesl. Pravda se však 
často nachází někde uprostřed. Tře-
ba tam, kde najdeme moudré lidové 
přísloví: Oheň je dobrý sluha, ale zlý 
pán. Platí to určitě i o událostech na 
této stránce HN. 

Hned několik oznamovatelů 
najednou hlásilo květnový požár 
skládky v Košťálově v Libereckém 
kraji.  Na místo byly vyslány v prv-
ní fázi 4 jednotky, kvůli zajištění 
dostatku vody byly ihned povolány 
další 2 s velkoobjemovými cister-
nami. Čerpací stanoviště zřídili 
hasiči na řece Olešce u jezu.Požár 
zasáhl plochu zhruba 50 x 50 m, na 
zdolání hasiči nasadili 6 vodních 

Čtyři jednotky z řad profesio-
nálních a dobrovolných hasičů se 
v nočních hodinách pondělí 13. 5. 
2019 podílely na likvidaci požáru 
autobusu na rychlostní komuni-
kaci D46 v úseku 29. km nedalo 
obce Držovice. Plameny rychle 
prostoupily celým dopravním pro-
středkem, všech 49 osob se dostalo 
včas do bezpečí do svahovitého 
terénu. Operační středisko k po-
moci vyslalo profesionální jednotky 
ze stanic Olomouc a Prostějov. 
Z řad JSDH pak jednotky Prostějov 
Vrahovice a Olšany u Prostějova.  
Hasičům se po zhruba půlhodině 
podařilo plameny zkrotit. V násle-
dujícím čase pokračovali v likvida-
ci, ochlazování a celkové kontrole 
požářiště a okolí. Pro cestující byl 
z centrální stanice v Olomouci 
vypraven evakuační autobus. Ná-
sledně byli přepraveni na hasičskou 
stanici v Prostějově, zde je jim 
poskytnut dočasný azyl, tj. tepelný 
komfort a pitný režim. Výše škody 
po požáru vyčíslil vlastník v částce 
téměř 2 mil. korun. Příčinou zaho-
ření je s největší pravděpodností 
technická závada v motorové části. 

Zdeněk Hošák tiskový mluvčí  
HZS Olomouckého kraje 

VE ZKRATCE

Při pádu vírníku dva zranění

Na vině byly saze v komíně

Ptáci „zaútočili“ na osvětlení 

Střet osobního vozidla a vlaku 

V katastru obce Mikulůvka hořel traktor

Přistání s asistencí hasičů

zranila dvoučlenná posádka. Muž 
a žena skončili v péči záchranné 
služby. Ta vyslala kromě pozemní 
posádky i vrtulník. Hasiči na místě 
asistovali záchranářům, zajistili 
místo proti požáru a zachytávali 
unikající provozní náplně. Po 
vyšetření nehody pomohli hasiči 
s odstraněním vraku vírníku.

Jaroslav Mikoška,  
tiskový mluvčí HZS JmK

je 300 tisíc korun, hořet začaly 
usazené saze v komíně, odkud se 
oheň rozšířil na střechu domu. Za-
sahující jednotky: HZS Aš (CAS 20 
T815), HZS Cheb (CAS 20 Scania, 
AŽ 37 Iveco),  JSDH Krásná (CAS 
30 T815), JSDH Hranice (CAS 20 
T815), JSDH Hazlov (CAS 32 T815). 

HZS Karlovarského kraje 

Obdélníková skříňka ve výši ramen 
byla při hašení požáru zhruba do 
poloviny naplněna suchou trávou. 
Tím došlo k překrytí živých částí 
elektrických vodičů v místě svor-
kovnice. Voda uvnitř rozvaděče 
navlhčila suchou trávu, tím došlo 
k vodivému propojení, které vedlo 
ke zkratu v rozvaděči a vzniku po-
žáru. Opeřenci používali ke vstupu 
do rozvaděče otvor v horní části 
rozvaděče. Vyšetřovatelé požárů 
HZS MSK žádná ožehlá tělíčka 
uvnitř ani v okolí sloupu nenašli

HZS Moravskoslezského kraje 

a informační středisko HZS Krá-
lovéhradeckého kraje v pondělí 

13. 5. v 07:58 hod. Na železničním 
přejezdu v katastru Bílé Třemešné 
došlo ke střetu vlaku a osobního 
vozidla. Událost měla tragické 
následky, člověk jedoucí v autě bo-
hužel nehodu nepřežil. Ve vlaku 
cestovala asi osmdesátka osob, ni-
kdo z nich nebyl zraněn. Cestujícím 
byla zajištěna náhradní autobusová 
doprava. Hasiči pomohli lidem při 
přesunu od vlaku zpět k silnici k au-
tobusu a následně také asistovali při 
vyprošťovacích pracích. U nehody 
spolupracovaly všechny složky IZS, 
následně bylo místo zásahu předá-
no policistům a drážním hasičům 
SŽDC.               Martina Götzová, 

tisková mluvčí HZS KhK

Požár skládky
proudů. Silné zakouření vyžado-
valo použití dýchací techniky. Pro 
lepší hasební účinek vody používali 
hasiči smáčedlo. Hasiči o požáru 
informovali zástupce ORP život-
ního prostředí a starosty okolních 
obcí – Lomnice nad Popelkou, 
Košťálova a Nové Vsi nad Popelkou 
s doporučením, aby lidé nevětrali 
a omezili pohyb venku.

HZS Libereckého kraje

Evakuace v panelovém domě
Dvě hasičské jednotky vyjely 13. 

května k požáru v Ulici Práce v Ústí 
nad Labem – Na Nivách. Hořelo 
v bytě šestipatrového panelového 
domu. Z domu bylo evakuováno 17 
lidí, jeden člověk byl popálen. Vzala 
jej do péče Zdravotnická záchranná 
služba. Hasiči požár lokalizoval 
v 23:06 a zlikvidovali v 23:19. 
Příčina vzniku požáru a škoda se 
vyšetřuje.

HZS Ústeckého kraje

Milionová škoda  
na zmrzlinovém stánku

Dvě jednotky hasičů zasahovaly 
17. května 2019 v Hluboké nad Vlta-
vou u požáru zmrzlinového stánku.  
Informaci o požáru přijalo Operační 
a informační středisko HZS Jiho-
českého kraje v 1:21 hodin. Když 
hasiči k požáru přijeli, byl stánek 
o půdorysu 5 x 5 metrů požárem 
zasažen kompletně. Jednotky požár 
uhasily za necelou půlhodinu. Na 
vyhledání možných ohnisek byla 
použita termokamera. Vyšetřovatel 
HZS stanovil výši vzniklé škody 
na 1.200.000 Kč. Příčina vzniku 
požáru je v šetření.

HZS Jihočeského kraje

Požár mobilheimu 
V Ejpovicích došlo  14. 5. před 

půl šestou večer k požáru mo-
bilheimu upraveného k řádnému 
bydlení. Ke zranění nedošlo, ale 
v objektu bohužel zahynuli tři psi. 
ZZS převezla k ošetření jejich ma-
jitelku, která se pod vlivem situace 
zhroutila. Hasiči museli konstrukci 
objektu kvůli dohašení rozebrat. 
Škoda se vyšplhala na 1 mil. Kč 
a jako příčina byla stanovena závada 
na rychlovarné konvici. Na místě 
zasahovaly jednotky ze stanic Ro-
kycany, Slovany a JSDH Ejpovice.

 kpt. Mgr. Petr Poncar, tiskový 
mluvčí HZS Plzeňského kraje 

Foto: HZS PK

Když hoří automobil…
Součástí nedávného dne Ote-

vřených dveří v požární stanici 
v Pardubicích byla i velmi akční 
ukázka v podobě simulace doprav-
ní nehody, kterou hasiči předvedli  
od zajištění vozidla proti požáru, 
stability havarovaného vozu až po 
samotné vyproštění zraněné osoby. 
Hasiči předvedli i likvidaci požáru 
automobilu vysokotlakým prou-
dem vody. Vytvoří se vodní mlha, 
která nedovolí přístupu vzduchu 
a dochází tak k uhašení požáru. Je 
to velmi účinné hašení a hasiči ho 
často používají. Návštěvníci se také 
dozvěděli, co dělat, když jim auto-
mobil začne hořet a co je nejčastější 
příčinou vzniku požárů vozidel.

Dle zprávy por. Bc. Venduly 
Horáková, tiskové mluvčí HZS 

Pardubického kraje. 
Foto: HZS PK

kově lokalizovaly. Po ochlazení 
a kontrole vraku stroje byla v 16:34 
hodin ohlášena celková likvidace. 
Na místo se dostavil také vyšetřo-
vatel hasičů z Valašského Meziříčí. 
Podle získaných informací zahlédl 
řidič při práci plameny v motoro-
vém prostoru, okamžitě zastavil 
stroj a snažil se plameny hasit. 
Ruční hasicí přístroj však nesta-
čil a rozsáhlý požár lesní traktor 
kompletně zničil. Přesná příčina 
i výše způsobené škody je nadále 
předmětem vyšetřování.

kpt. Ing. Pavel Řezníček 
HZS Zlínského kraje

ty, Obecnice, Rosovice a Trhové 
Dušníky. Příbramští hasiči vyjeli 
i se speciálním sněhovým přívěsem 
4x30 CO2. Kvůli většímu počtu 
jednotek a charakteru události 
byl vyhlášen druhý poplachový 
stupeň. Při příjezdu jednotek na le-
tištní plochu kroužil stroj Piper PA 
28/180 ve vzduchu, aby pilot před 
přistávacím manévrem vypotřebo-
val co nejvíce paliva a eliminovaly 
se následky případného požáru. 
Letadlo mělo závadu na podvoz-
ku, čehož si při startu všiml jiný 
pilot, který ihned informoval řídicí 
věž. Ta zprávu předala do letadla, 

které následně vydrželo kroužit 
ve vzduchu téměř hodinu a půl, 
takže hasiči měli dostatek času 
se dokonale na nouzové přistání 
připravit. Po zapěnění přistávací 
dráhy rozmístili kolem hasičské 
cisterny, aby při zahoření letadla 
byl zásah co nejrychlejší a nedo-
šlo k prodlevě. Samotné nouzové 
přistání zvládl pilot na jedničku 
a všichni na palubě vyvázli bez 
zranění. Navíc nedošlo k úniku 
provozních kapalin z letadla ani 
k žádnému zahoření. Jednotky tak 
mohly postupně sbalit materiál 
a vrátit se na své základny. Kromě 
hasičů a policie u události asisto-
valy i posádky tří sanitních vozů 
zdravotnické záchranné služby, na 
místě byl připraven také vrtulník 
letecké záchranné služby.

por. Bc. Tereza Fliegerová, 
tisková mluvčí HZS 

Středočeského kraje

Požár autobusu 
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Požárem mohou být  ohrožena i letadla v antarktickém vzdušném prostoru.

Hasičská technika základny McMurdo. Hasičský Ford F-550 v „antarktické“ úpravě.   Službu hasičů v Antarktidě komplikuje extrémní klima.

Požár brazilské základny Commandante Feraz. 

Požár se nevyhnul ani americké základně McMurdo.

Scania z norské základny Troll

Oheň v království ledu a sněhu aneb
Když hoří v Antarktidě
Jméno tohoto kontinentu je vytvořeno z řeckých výrazů „Anti“ 
proti a „Arktis“. Zdůrazňuje se zde skutečnost, že kontinent 
leží proti Arktidě – proti severu. Ve školách nás učí, že tento 
kontinent  poprvé  spatřil  britský mořeplavec  James Cook 
v roce 1773. Moderní výzkumy však uvádějí, že ještě před ním 
zde  byli pravděpodobně Maorové z Nového Zélandu. Je to 
jediný kontinent bez trvalého osídlení. Jinak všudypřítomnou  
aktivitu druhu homo sapiens na planetě Zemi zde reprezen-
tují  pouze  vědci  ve  výzkumných  základnách. Mezinárodní 
smlouvy zatím chrání Antarktidu před územními nároky států 
i před těžbou nerostných surovin. Zdá se to neuvěřitelné, ale 
i v tomto království věčného sněhu a  ledu hrozí požáry a lidé 
jim musí čelit. Za dveřmi máme sice léto, ale raději si nazujte 
teplé boty, okolo krku omotejte šálu a pojďte se  s Hasičskými 
novinami  na požáry v Antarktidě podrobněji podívat.

Jste na to sami!
V prvé řadě si musíme uvědomit 

panující klima na tomto odlehlém 
kontinentu. Ano, je zde mráz, sníh, 
led. Zároveň je však antarktické 
klima, zejména v centrální části 
kontinentu, velmi suché. Dalším 
důležitým faktorem je i větrné 
počasí. Jistě, rozsáhlé lesní požáry 
zde opravdu nenajdete. Absolutní 
většinu povrchu kontinentu tvoří 
led. Zbylých pár procent připadá na 
obnažené skály. Žádné keře, stro-
my. Maximálně nějaký ten lišejník. 
Přesto v Antarktidě hoří a zasahují 
zde technicky dobře vybavené 
hasičské jednotky. Požáry se týkají 
výzkumných vědeckých stanic. 
Plameny na těchto izolovaných 
ostrovech života a lidské civilizace 
jsou extrémně nebezpečné právě 
díky klimatu a odlehlosti zákla-
den. Nefungují zde běžné postupy 
evakuace. Hasičský zásah je velmi 
složitý kvůli mrazu, nedostatku 
zdrojů vody, absenci, byť minimál-
ní, infrastruktury, na kterou jsme 
si zvykli na ostatních kontinentech: 
silniční síť, zdravotnická zařízení, 
možnosti vzájemné komunikace 
apod. Už jen samotná evakuace lidí 
z objektu postiženého požárem je 
ohrožuje na životě. Jen si představ-
te, že se v noci vzbudíte a uniknete 
před požárem ven. Dobrá, ale co 
když je tam mráz několik desítek 
stupňů pod nulou, vane silný vítr, 
oheň přeskočí na skladiště potra-
vin a poté zachvátí i prostory, kde 
máte vysílač pro spojení s okol-
ním světem… A co hasiči? Jak se 
k vám dostanou, čím budou hasit? 
Spousta ryze osudových otázek. 
Nejste v Evropě, Americe… Jste 
v Antarktidě! Jste na to sami! 

Stanice v plamenech
Oheň přichází na tento kontinent 

spolu s lidmi. Čelit mu museli již 
členové britské expedice v letech 
1898–1900. V roce 1948 zničil oheň 
antarktickou základnu Spojeného 
království. Dva lidé zahynuli. Pře-
živší člen základny musel žít v pro-

vizorním stanu a čekat na záchranu 
plných 16 dní, než se k němu 
dostali zachránci. Ti usoudili, že 
se základna ocitla v problémech, 
když s ní náhle ztratili radiový kon-
takt. Požár poničil i ruskou (dříve 
sovětskou) stanici Vostok, která 
byla založena 16. prosince 1957. 
Nachází se 1 253 km od jižního 
pólu a 1 260 km od nejbližšího po-
břeží. Stanice má jedny z nejtěžších 
klimatických podmínek na Zemi. 
V roce 1983 zde byla zaznamenána 
nejnižší teplota na planetě ze všech 
meteorologických stanic ve XX. 
století: -89,2 °C. 12. dubna 1982 
nastal nejtragičtější den v historii 
stanice. Velký požár si zde vybral 
i lidskou oběť. V Antarktidě hořelo 
i v roce 1984. Jednalo se o požár 
argentinské  výzkumné základny. 
V roce 1991 hořela kaple na velké 
americké výzkumné základně 
McMurdo na Rossově ostrově. Ná-
zev McMurdo si pamatujte, o této 
základně bude ještě řeč. V roce 
2001 hořela britská stanice Rothe-
ra. V roce 2008 přinesly světové 
agentury zprávu o devastujícím 
požáru ruské výzkumné základny 
Progress. Oheň si vyžádal jeden 
lidský život, dva obyvatelé základ-
ny byli těžce zraněni. Zdravotní 
péči poskytla relativně nedaleká 
čínská stanice Zhong Šan. Polární 
stanice Nového Zélandu vzplála 
v roce 2009. Brazilskou vědeckou 
základnu Commandante Feraz na 
Ostrově krále Jiřího zničil oheň 
v roce 2012. Riziku zkázonosného 
ohně čelila v roce 2012 též italsko 
– francouzská výzkumná stanice 
Konkordia. Nastal zde výbuch způ-
sobený chybným vložením baterií 
do nabíječky. Nikdo nebyl zraněn 
a důsledky mimořádné události 
byly rychle odstraněny. Celoroční 
evropská stanice Konkordia je 
nejblíže ruské stanici Vostok, leží 
560 kilometrů od sebe. Concordia 
byla otevřena v roce 2005, v létě za-
městnává asi 50 lidí a každý rok zde 
12 z nich stráví zimu. Toto místo je 
považováno za jedno z nejlepších 
na planetě pro přesné astronomické 

pozorování, zejména díky vysoké 
průhlednosti atmosféry.

Hasiči z McMurdo
Jak vidno, požáry se Antarktidě 

nevyhýbají. Z toho důvodu jsou zde 
připraveny zasáhnout regulérní 
hasičské jednotky. Formují je a vy-
bavují země, které mají v Antark-
tidě stálé vědecké základny. Nej-
známější je asi hasičská jednotka 
z  již zmíněné americké základny 
McMurdo. Kromě ní mají Ameri-
čané i menší hasičské jednotky i na 
Amudsenově a Scottově základně. 
Hasiče má v Antarktidě i Austral-
ský svaz a další státy. Hasičská 
základna McMurdo, chránící dů-
ležitý mořský přístav i letiště, je 
však největší. V počátcích – v le-
tech 1956–1994 – zde fungoval 
speciální profesionální vojenský 
hasičský sbor podléhající velení 
námořní antarktické flotily Spo-
jených států amerických. V roce 
1994 přešla stanice pod správu 
Národního vědeckého fondu a ha-
sičské jednotky se transformovaly 
na civilní složku. Všichni hasiči na 
základně McMurdo chápou, že si 
zde opravdu musejí umět pomoci 
sami, vždy a za všech okolností, 
a že jim nikdo nepřijde na pomoc. 
Důležitou roli hraje požární pre-
vence, aby požár vůbec nevznikl. 
Zásadní je též, aby základna ani 
v krizových momentech nepřišla 
o zdroje tepla a elektrické energie. 
Jako hasivo se používají práškové 
směsi a voda s příměsí zamezující 

zamrznutí požárních systémů. 
Zároveň jsou ovšem v Antarktidě 
v platnosti přísná ekologická pra-
vidla, a tak vše kontaminované 
hasivem (sníh, kameny) při cvičení 
či skutečném požáru je naloženo do 
speciálních kontejnerů a odváženo 
na likvidaci do Spojených států. 
Hasičská vozidla na základně jsou 
podobná běžným typům. Důležitá 
je však jejich průchodnost sněhem. 
Z toho důvodu se hojně využívají 
pásová vozidla. 

„Scanie královny 
Maud“

Ne všechna hasičská vozidla, 
která se na Antarktidu dostanou, 
však mají primárně v popisu práce 
hašení požárů. Jedná se například 
o hasičskou Scanii, která slouží 
na norské základně Troll v Zemi 
královny Maud. Na ledový konti-
nent doputovala lodí, která musela 
zdolat 15 000 kilometrů po moři. 
Poté byl automobil přeložen na 
speciální sáně a čekalo ho cesta 
dlouhá dalších 2 500 kilometrů. 
Scania slouží na základně Troll 
jako specifické „cestářské auto“. 
Stará se o vzletovou a přistávací 
dráhu, která byla vybudována na 
ledu. Jakmile se v ledu objeví něja-
ký „výtluk“ či trhlina, proud vody 
ze Scanie je zacelí, voda zmrzne 
a po vyhlazení je zase bezpečnou 
leteckou ranvejí. Škoda, že nemo-
hou cestáři takto rychle opravovat 
poničené silnice i u nás, povzdychl 
by si nejeden český motorista. 

Epilog
Kromě požárů na vědeckých 

a logistických základnách ohrožuje 
oheň samozřejmě i výzkumné, 
hlídkové či rybářské lodě, které 
se pohybují ve vodách v blízkosti 

Antarktidy. V poslední době tak 
hasiči pomáhali například s požá-
rem jihokorejské rybářské lodi Jung 
Woo2. Bojovat s ohněm bylo nutné 
i na palubě amerického hlídkového 
kutru Polární hvězda. 

Připravil Mirek Brát
Zdroj foto: 

photolibrary.usap.gov, 
coolantartica.com, 

scania.com, ec-artic.ru, 
via flickr, via wiki
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V Liberci-Růžodole pracuje při 
SDH kvalitní výjezdová jednotka 
s označením JPO III/1. Celkově je 
ve sboru a jednotce 91 členů, z toho 
51 mladých hasičů. Letos oslaví 135 
let trvání. 

„Jsme jednotkou, která před 
dvaceti lety byla průkopníkem pl-
nění bambivaku vrtulníku vodou, 
tehdy nikdo z ČR nic podobného 
nedělal. Na tuto činnost musely 
být vytvořeny speciální proudnice, 
tvůrcem byl náš člen a současný 
velitel družstva Aleš Kvapil. Před 
deseti lety proběhlo první školení 
dobrovolných jednotek pro tuto 
činnost, kterého se zúčastnili také 
příslušníci HZS,“ uvedl velitel jed-
notky Ladislav Krejzl.  V současné 
době se cvičení na plnění vodou pra-
videlně provádí pod taktovkou HZS 
za účasti vybraných dobrovolných 

Kvalitní jednotka a sbor
jednotek. Růžodolská výjezdová 
jednotka se každoročně účastní akce 
Helicopter Show v Hradci Králové, 
v loňském roce trénovali nácvik 
transportu břemen a osob v pod-
věsu vrtulníku, hasebního zásahu 
železničních vagónů ve spolupráci 
s Leteckou záchrannou službou 
Libereckého kraje. Při té příležitosti 
se zúčastnili výcviku na vodním 
toku se záchranou osob, společně 
s nimi cvičily jednotky Višňové, 
Liberce-Karlinky a Pilínkov, Český 
Dub a další.

„Naše lezecké družstvo vloni 
trénovalo na ještědských Vířivých 
kamenech s nácvikem záchrany 
osob. Obdobně pak na lanovce na 
Ještěd. Lezecké techniky, práci na 
vodních plochách s pomocí člunu 
zdokonalujeme v Příšovicích,“ 
připomněl velitel. Hasiči spolu-

pracují s DSA (Delta Systém Air), 
kde certifikovaní vazači zajišťovali 
instalaci a přemístění klimatizač-
ních jednotek např.na budovu OS 
Letmo Brno, OC Fénix Praha za 
pomoci vrtulníku. K dalším akcím 
patřil transport plaveckého bazénu, 
přemisťování potrubí nebo třídenní 
vápnění rybníku u Přelouče.

Vloni jednotka SDH Růžodol 
zasahovala u 98 událostí, z toho še-
stadvacetkrát na žádost zřizovatele 
řešila úniky ropných látek na ko-
munikacích v Liberci. K náročným 
zásahům patřil požár farmy Vasoká 
u Chrastavy. K nejnovější technice 
patří Tatra 815 jménem Růženka.

Každoročně pořádají ve spolu-
práci s krajským úřadem „Memoriál 
záchranářů z Manhattanu“ a to od 
roku 2010, tehdy to byl výstup do 
21. patra. Původním záměrem bylo 

V rámci svatofloriánských slav-
ností byla požehnána a slavnostně 
předána trojice dopravních au-
tomobilů jednotkám SDH Bře-
zová-Gručovice, SDH Březová-
-Jančí a SDH Březová-Leskovec. 
Dodáním tří nových dopravních 
automobilů Ford Tranzit v hodnotě 
přes 3 miliony korun českých se 
podařilo dovršit obměnu vozové-
ho parku ve všech pěti místních 
částech městysu Březová. Ford 
Transit kombi L3H2 350 Trend 
125 kW pro naše Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Gručovice, 
Jančí a Leskovec dodala společnost 

Sobota 27. dubna 2019 se 
v Jablůnce nesla ve svátečním 
duchu. V areálu hasičské zbrojni-
ce probíhalo od 15 hodin žehnání 
nové hasičské techniky. Na místo 
se sešli a sjeli kromě místních 
hasičů a obyvatel Jablůnky i hasiči 
ze sborů z Bystřičky, Hošťálkové, 
Ratiboře, Hovězí a Vsetína-Měs-
ta. Po příjezdu hostů a přivítání 
všichni přítomní hasiči ve slav-
nostních uniformách a zásahových 
oblecích nastoupili před vrata 
hasičské zbrojnice. Následně se 
vrata otevřela a vyjel z nich Do-
pravní automobil Ford Transit 4x4 
s přívěsným vozíkem a Terénní 
čtyřkolka Gladiator X850 EPS 
s přívěsným vozíkem Forester X2. 
Hasiči se v průvodu přesunuli na 
výletiště za hasičskou zbrojnici, 
kde se úvodního slova ujal velitel 
jednotky František Minarčík, který 
přivítal všechny přítomné a zahájil 
slavnostní akt. Následně předal slo-
vo strojníkovi Romanu Kheilovi, 
který představil všem přítomným 
novou techniku. Žehnání techniky 

V neděli dne 5. 5. 2019 si daly 
v Holovousích v krásném spor-
tovním areálu dostaveníčko děti 

Více než pět desítek hasičů se 
v neděli ráno 5. 5. 2019 sešlo před 
kostelem sv. Mikuláše v Heřma-
nově, aby tradiční mší sv. uctili 
památku patrona hasičů sv. Florián. 
Mši sloužil Křižanovský kněz Mgr. 
Václav Hejč „Za živé a zemřelé 
hasiče a jejich rodiny“. Hasiči ve 
slavnostních uniformách v čele 
s hasičskými prapory nastoupili po 
stranách oltáře. Dle pamětníků byla 
oslava svátku sv. Floriána a mše 
sv. „Za hasiče okrsku“ v Heřma-
novském kostele zavedena v letech 
1986–1987. Tradici založil otec 
Jaroslav Maxa, rodák z nedalekého 
Křižanova, který pocházel z hasič-
ské rodiny. Po ukončení slavnosti 
proběhlo společně posezení s ob-
čerstvením v kulturním domě, 
kde hasiči zhodnotili celou akci. 
Odpoledne následoval XIX. ročník 
hasičské soutěže o putovní pohár 
„Heřmanovská savice“. 

Text a foto: David Dvořáček

Již potřetí připutovali dobrovol-
ní hasiči z Jihomoravského kraje, 
Kraje Vysočina, Pardubického kra-
je a Slovenska na starobylém ma-
riánském poutním místě Tuřanské 
Matky Boží „v trní“, aby společně 
oslavili svátek svého patrona sv. 
Floriána 4. 5. 2019. Slavnost zahájil 
průvod uniformovaných hasičů od 
místní sokolovny za vedení čety 
praporečníků, dechové hudby 
a zásahové hasičské techniky. 
Následovala mše svatá v chrámu 
Zvěstování Panny Marie, kterou 
sloužil tuřanský farář R.D. ICLic. 
Mgr. Luboš Pavlů, převor augusti-
niánů-kanovníků. Po mši se průvod 
vrátil k sokolovně, kde proběhl 
slavnostní nástup, proslovy, pře-
dání ocenění, přehlídka praporů. 

V Březové mají nové dopravní automobily

Žehnání nové hasičské techniky v Jablůnce

Setkání přípravek sborů dobrovolných hasičů 

Oslava svátku svatého
Floriána v Heřmanově

III. hasičská pouť KSH 
Jihomoravského kraje 

Auto Trutnov, s r. o. Dotace Gene-
rálního ředitelství HZS ČR činila 
450.000 Kč/vozidlo a dotace Mo-
ravskoslezského kraje činí 225.000 
Kč/vozidlo. Investice městyse 
byla v hodnotě přes 300.000 Kč/
vozidlo. Akce se zúčastnil např. 
senátor Herbert Pavera, ředitel 
ÚO Opava HZS MSK plk. Pastus-
zek, náměstek starosty Krajského 
spolku hasičů Moravskoslezského 
kraje pan Dumbrovský, starosta 
Okresního sdružení hasičů Opava 
pana Krusberský a další.

 Text Honza TurovskýFoto 
Kateřina Slivková

a krátkou motlitbu provedl římsko-
katolický farář z Valašské Polanky 
pan Jiří Kučera. Poté byl slavnostní 
akt ukončen a všichni přítomní 
si mohli prohlédnout jak novou 
techniku, tak i další techniku, 
vybavení a zázemí jablůneckých  
hasičů. Pro všechny přítomné bylo 
přichystáno něco dobrého z udírny 
a žízniví také nezůstali. V hasičské 
zbrojnici si mohli vyzkoušet oživo-
vání na resuscitačních figurínách 
a prohlédnout prezentační video 
jednotky a poděkování sponzorům 
jablůneckých hasičů. Děkujeme 
všem zúčastněným, že se i přes 
nepříznivou předpověď počasí 
dostavili a hlavní poděkování patří 
vedení obce Jablůnka, Minister-
stvu vnitra, Zlínskému kraji a všem 
sponzorům, kteří nám umožnili 
pořízení nové techniky. Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Jablůn-
ka, vznikla již v roce 1995, je za-
řazena v kategorii JPO II a vyjíždí 
do 5 minut od vyhlášení poplachu. 
V jednotce je zařazeno 15 hasičů 
a v současné době je kromě nového 

předškolního věku, od 2 do 6 let, 
které jsou evidovány ve sborech 
dobrovolných hasičů.

Pro účastníky pouti byl připraven 
doprovodný program. HZS Jiho-
moravského kraje divákům před-
vedl ukázku hašení oleje, mladí 
hasiči z Chrlic ukázku požárního 
útoku, následovala ukázka hašení 
IFEXem. O zakončení programu 
se ukázkou besedy postarali mladí 
hasiči SDH Brněnské Ivanovice. 
V sokolovně členové odborné rady 
hasičské historie – klubu historické 
hasičské techniky OSH Brno-ven-
kov a námětové sekce Sběratelů 
předmětů hasičstva a kuriozit při 
Centru hasičského hnutí Přibyslav 
připravily výstavku historických 
stříkaček, uniforem, helem, me-
dailí, rukávových znaků a modelů 
požárních vozidel.
Text a foto: Mgr. David Dvořáček

přiblížení hasičských disciplín TFA 
široké veřejnosti.

Také sbor má aktivní činnost. 
Mladí hasiči pod vedením Petry 
Svačinkové si dlouhodobě úspěšně 
vedou v soutěžích Plamen, Dvojboji 
sv. Floriána, Mníšeckém kolečku, 
Machnínské parabole a dalších. 
Muži soutěží např. na Poháru pri-
mátora města, hasičské noci pod 
Ještědem, na soutěže vyjedou také 
ženy, nejúspěšnější závodnicí je An-
drea Randialová, která je úspěšná 
v disciplínách TFA. Hasiči pořádají 
oblíbené dny otevřených dveří pro 
školy a veřejnost, navštěvují žáky ve 
školách, kde je seznamují s požární 
prevencí a prací hasičů. Vzorně 
pečují o hasičskou zbrojnici, připra-
vují čarodějnickou vatru, vánoční 
besídku a další akce. 

Věra Nutilová

dopravního automobilu a terénní 
čtyřkolky vybavena cisternami 
CAS K25 – Liaz 101 a CAS 32 
– Tatra 148. V požárním popla-
chovém plánu Zlínského kraje 
jablůnecká jednotka pokrývá více 
jak 20 obcí od Liptálu, Leskovce, 
Huslenek až po Valašské Meziříčí 
a Byninu. Pro rok 2019 nám byla 

Na startovní čáry se postavilo 
105 dětí ze sborů okresu Jičín a 4 
hosté, 2 z okresu Hradec Králové, 
2 z okresu Náchod. Jmenovitě, 
hosté z okresu Hradec Králové- 
Chlumec nad Cidlinou a Nepoli-
sy, z okresu Náchod-Bohuslavice 
nad Metují a Zvole, z okresu Jičín  
– domácí Holovousy, Miletín, 
Osek, Ostroměř, Třebovětice, Val-
dice, Vidochov a Vrchovina. Děti 
soutěžily v upravených disciplí-
nách branného závodu, kde pozná-
valy pět topografických značek. Při 
střelbě mělo každé dítě hod na cíl, 
v uzlování dle výběru uvázat uzel, 
na kontrole první pomoci si děti zo-
pakovaly tísňová čísla záchranky, 
policie a hasičů, na stanovišti Po-
žární ochrana děti určovaly jednu 
z 5 grafických značek technických 
prostředků.

Štafeta dvojic proběhla dle pra-
videl hry Plamen. Největší úspěch 
měla disciplína požární útok s vo-
dou na terče, samozřejmě s pomocí 
dospělého vedoucího. Proběhla zde 
krásná ukázka dětí z Chlumce nad 
Cidlinou, zásah u dopravní neho-
dy, kde auto srazilo cyklistu. Děti 
musely zavolat hasiče, poskytnout 
první pomoc zraněnému cyklistovi  
a řidiči auta. Další ukázka byla 
dětí z Bohuslavic nad Metují – a to 
jednotlivé úseky soutěže TFA. 
Kdo v chladném počasí vyhrál? 
Všechny děti, které přijely na toto 
setkání! Každé děcko si odneslo 
malou pozornost a hlavně medaili. 
Setkání si užili i dospělí. Děkujeme 
touto cestou za podporu Králové-
hradeckému kraji, SDH Holovousy 
a obci Holovousy.  

OSH Jičín  (foto archiv OSH)

přiznána dotace od Generálního 
ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru na nákup nové cisternové 
automobilové stříkačky, která by 
měla nahradit již dosluhující pr-
vovýjezdovou Liazku, která byla 
vyrobena v roce 1988 a má svá 
nejlepší léta již za sebou. Doprav-
ní automobil na podvozku Ford 

Transit 4x4 s přívěsným vozíkem, 
nám v polovině listopadu roku 
2018 dodala firma Auto Trutnov, 
která provedla jeho úpravu a vy-
bavení dle zákonných předpisů pro 
hasičská vozidla. Celková cena do-
pravního automobilu s přívěsným 
vozíkem byla 1.439.980 Kč. Z této 
částky pokryla 450.000 Kč státní 
dotace od Ministerstva vnitra ČR 
a 300.000 Kč dotace od Zlínského 
kraje. Obec Jablůnka tak na toto 
vozidlo doplatila celkem 689.980 
Kč. Terénní čtyřkolku Gladiator 
X850 EPS s přívěsným vozíkem 
Forester X2 nám také v polovině 
listopadu roku 2018 dodala firma 
Slobag Group, s. r. o., 4-kolky Zlín. 
Celková cena terénní čtyřkolky 
s přívěsným vozíkem byla: 309.890 
Kč. Z této částky pokryly 95.000 
Kč sponzorské dary. Obec Jablůn-
ka tak na tuto čtyřkolku doplatila 
celkem 214.890 Kč. Obrovské díky 
patří zejména obecnímu zastupitel-
stvu obce Jablůnka, Ministerstvu 
vnitra a Zlínskému kraji, kteří 
financovali nákup dopravního au-

tomobilu. Další nemalé díky patří 
znovu obecnímu zastupitelstvu 
obce Jablůnka a všem sponzorům, 
kteří se podíleli na pořízení terénní 
čtyřkolky. Byli to: B.F.P., Lesy 
a statky Tomáše Bati, spol. s r. o.; 
Podlahářství Radek Pařenica; 
HAJDIK, a. s.; Cetria, s. r. o.; Ing. 
Libor Haschka; Kayaku Safety 
Systems Europe, a. s.; Ing. Jaroslav 
P.; OPRA group s. r. o.; Nástrojár-
na Matrix, s. r. o.; LASER-CUT, 
s. r. o., a členové výjezdové jednot-
ky JPO II Jablůnka. 

Ještě jednou velice děkujeme!
za JSDH Jablůnka Radek  

Mrlina ml. Foto archiv JSDH.



Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme:  „Celozrnné špagety  s pikantní omáčkou“
I v  tomto čísle Hasičských novin máte připravený recept z Hasičské 

kuchařky,  kulinářsko-preventivního  projektu,  který  vyšel  k  165.  výro-
čí vzniku HZS hl. m. Prahy. Hasičská kuchařka obsahuje nejen recepty 
od samotných hasičů, ale i užitečné rady ze sféry protipožární prevence.  
Než se dáme do vaření, zopakujme si  informace  na téma topení dřevem 
v krbu a krbových kamnech. Pokud nemáte v okolí krbu a krbových ka-
men dlažbu, pořiďte si plech nebo sklo, které přesahuje pod přikládacím 
a popelníkovým otvorem půdorys spotřebiče nejméně o 300 mm a v ostat-
ních směrech o 100 mm. Při přikládání do krbu a krbových kamen může 
dojít k vypadnutí žhavého uhlíku, který snadno propálí podlahovou kry-
tinu, v horším případě může způsobit požár. Dbejte na bezpečné vzdá-
lenosti  zařizovacích  předmětů  (např.  křesla,  závěsy,  přehozy)  od  krbu 
a kamen, ve směru hlavního sálání dodržte vzdálenost 800 mm, pokud 
není v návodu výrobce stanoveno  jinak a ve směru bočního sálání 200 
mm. Nevychladlý popel uskladňujte v nehořlavých uzavřených nádobách. 
Udržujte v bezpečném a provozuschopném stavu komín!  

Celozrnné špagety  s pikantní omáčkou dle receptu kpt. Ing. Denisy 
Kótkové  

Vaříme pro šest osob. Co budeme potřebovat?  750 g celozrnných špaget, 
120 ml extra panenského olivového oleje, 3 stroužky česneku nasekané 
na jemno, 2 střední cibule nasekané na jemno, 1–2 čerstvé chilli papričky, 
zbavené semínek a nasekané, 1 kg oloupaných a nasekaných zralých raj-
čat, 120 g vypeckovaných černých oliv, 3 lžíce kaparů, 1 snítku čerstvého 
oregana (nasekanou na jemno), lístky čerstvé bazalky natrhané na kousky 
(množství dle chuti a na ozdobu), sůl. Jdeme na to… Těstoviny uvaříme „na 
skus“ – al dente. Slijeme vodu a necháme je v sítu okapat. Ve větší pánvi 
rozehřejeme olej, přidáme cibuli, česnek a chilli papričku a restujeme 3 
minuty doměkka. Přidáme rajčata, olivy, kapary, bazalku a oregano a na 
mírném plameni  vaříme 15–20 minut. Těstoviny vložíme do pánve a při  
vysoké teplotě je 1–2 minuty důkladně mícháme. Podáváme teplé (chutnají 
však i za studena).

Dobrou chuť!                                                  Foto: Hasičská kuchařka

 Už  Jan Amos Komenský  blahé  paměti  doporučoval 
cestování  jako  sbírání nových  zkušeností  a poznatků. 
S Hasičskými novinami cestujeme mapou evropského 
hasičského dobrovolnictví. Díváme  se  stále  hlouběji 
a dále po zemích našeho kontinentu. Dnes se podíváme 
do Andorry, knížectví v jihozápadní Evropě mezi Francií 

a Španělskem. Tento malý stát (není členem EU) leží v kruhovité kotlině 
obklopen hřbety Pyrenejí.  

Nakoukání k andorrským „sousedům“
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Knížectví Andorra má okolo 
80 000 obyvatel. Jeho hlavní město 
Andotrra la Vella je nejvýše polo-
ženým hlavním městem v Evropě. 
Úředním jazykem této malé země 
je katalánština. Hasiči zde zasahují  
z kvarteta stanic. Více než 100 
hasičských profesionálů má k dis-
pozici ke třem desítkám moderních 
hasičských vozidel. Flotilu doplňují 
i čtyři sanitky. Hasičská historie 
Andorry je poměrně mladá – v po-
rovnání s okolními zeměmi. První 
materiály dokumentující organizo-
vaný boj s požáry se objevují v roce 
1901, kdy jednotlivé sousedící rodi-
ny uzavíraly smlouvy o vzájemné 
pomoci při hašení požárů. V roce 
1943 se objevuje první moderní 
hasičská technika. Nutnost profesio-
nalizace hasičského sboru si vyžádá 
velký požár, který zasáhl Andorru 

v roce 1959. V dubnu 1961 již působí 
v knížectví Andorra malý hasičský 
profesionální sbor disponující i am-
bulancí Volkswagen, která je nyní 
vystavena jako historický památník 
připomínající vznik andorrských 
hasičů (viz fotografie).  V roce 2007 
byla slavnostně otevřena centrální 
moderní hasičská stanice v Santa 
Coloma. Úloha dobrovolníků při 
práci hasičů je orientována na 
jednotky civilní ochrany, v rámci 
kterých se dobrovolníci mohou 
podílet například na likvidaci 
ničivých lesních požárů. Pokud se 
někdy připojíte k milionům turistů, 
jež Andorru každoročně navštíví, 
může se vám hodit tato informace:  
tísňové číslo telefonu, které vás 
v knížectví Andorra spojí s hasiči, 
je 118. 

Foto via flickr

Požár při nehodě autobusu
Nebývale rozsáhlé taktické 

cvičení proběhlo nedávno na 
komunikaci ve směru od Rynoltic 
na Bílý Kostel nad Nisou v okrese 
Liberec. Cílem byla koordinace 
složek HZS kraje, Vězeňské služ-
by ČR, Vazební věznice v Liberci, 
Policie ČR a Zdravotnické zá-
chranné služby Libereckého kraje 
při řešení mimořádné události. Na 
operační středisko HZS v Liberci 
bylo oznámeno, že došlo k doprav-
ní nehodě vězeňského autobusu, 
který z neznámých příčin vyjel ze 
silnice, havaroval a vzápětí začal 
hořet. Zúčastněné jednotky měli 
nelehký úkol zkoordinovat činnost 
tak, aby byla poskytnuta pomoc 
poraněným osobám , policisté 
řešili útěk vězňů, jejich střežení 
a zároveň dohlížet na bezpečný 
provoz na frekventované silnici. 
Podle slov policejního mluvčího 
Vojtěcha Robovského bylo do akce 
zapojeno padesát pořádkových 
a dopravních policistů, psovodi 

SDH Dolní Marklovice ze stře-
diskové obce Petrovice u Karviné 
dlouhodobě spolupracuje, s kolegy 
z Marklowic Górnych z Polska už 
od roku 1975. V roce 2018 jsme 
vydali publikaci o naší spolupráci 
a na základě záznamů v kronikách 
nám potvrdili představitelé obcí 
a zástupci okresních sdružení ha-
sičů, že spolupracujeme opravdu již 
od 24. 5. 1975 – a naše spolupráce 
trvá doposud. Tento formální akt 
proběhl u příležitosti společné vý-
stavy „Hasiči včera a dnes“ 14. 9. 
2018 v kulturním centru Petrovice 
u Karviné. Letos pořádáme 5. 
ročník Festivalu bez hranic, který 
je součástí závodů s historickými 
koňskými stříkačkami (8. 6. 2019). 
Co nejsrdečněji Vás na tento festi-
val zveme! Více na našich strán-
kách www.sdhdolnimarklovice.cz 
SDH Dolní Marklovice

U příležitosti 80. výročí ob-
sazení naši vlasti hitlerovským 
Německem se dne 5. 5. v 10 hod. 
uskutečnil v Nymburce na Zálabí 
v Sedláčkově ul. před domem čp. 
781 pietní akt věnovaný padlým ha-
sičům, kteří pracovali v hasičském 
odboji. Odboj byl řízen českoslo-
venskou vládou ze zahraničí. Na 
domě je umístěna pamětní deska 
bratra JUDr. Tomáše Sedláčka, 
bývalého starosty  ČZHJ v Praze, 
který byl umučený za okupace 
fašisty 25. června roku 1942. Pi-
etní akt pořádalo SH ČMS – OSH  
v Nymburce, město Nymburk, 
SDH Nymburk spolu s dalšími 
členy SDH z okolních okrsků. Po 
nástupu čestné jednotky následoval 
nástup praporečníků s vlajkou ČR, 
praporem SH ČMS a s prapory 
zúčastněných SDH. Po položení 

Ostatky sv. Floriána – určené 
pro kostel sv. Kateřiny farnosti 
Horní Roveň – byly předány dne 
4. 5. 2019 v bazilice Sv. Floriána 
v Krakowě z rukou arcibiskupa 
Mons. Marka Jędraszewského. 
Ostatky  převzala delegace z ČR 
ve složení Mgr. Jakub Polívka 
– administrátor farnosti Horní 
Roveň, Bohuslav Cerman – sta-
rosta OSH Pardubice, komander 
asociace sv. Floriána komandorie 
pro ČR a Jiří Bolehovský ná-
městek starosty OSH Pardubice 
a sekretář komandera komando-
rie sv. Floriána pro ČR. Ostatky 
sv. Floriána budou do kostela 
sv. Kateřiny vneseny biskupem 
mons. Janem Vokálem v průběhu 

Pocta hasičům – odbojovým hrdinům

věnců představitelů OSH a Města 
Nymburka zazněla státní hymna. 
Následovaly projevy starostky 
OSH Blanky Burianové, která 
přivítala přítomné a zdůraznila vý-
znam pietního aktu. Dále zástupce 
města Ing. Jiří Černý připomněl 
osobnost bratra JUDr. Tomáše 
Sedláčka a jeho otce včetně jejich 
neocenitelného přínosu  pro české 
hasičstvo. Závěrečný projev před-
nesl vedoucí komise historie OSH 
bratr Josef Bidmon, který zdůraznil 
historický význam hasičského 
odboje v našich dějinách, který je 
již v současnosti téměř zapomenut. 
V závěru pietního aktu zaznělo  17  
jmen bratrů hasičů, kteří položili 
své životy v hasičském odboji na 
Nymbursku. Pietní akt byl ukončen 
odchodem praporečníků a čestné 
jednotky.                    (foto archiv)

září letošního roku. Hasiči okresu 
Pardubice tak vytvoří poutní místo 
hasičům východních Čech pro 
budoucí roky. Nádhernou tečkou 
za slavnostním ceremoniálem 
převzetí ostatků pro zástupce 
hasičů z okresu Pardubice a far-
nosti Horní Roveň v Krakowě, 
bylo předložení lebky sv. Floriána 
k uctění. Relikvie byla pro tento 
účel vyzvednuta z pokladnice 
zlatého pokladu katedrály Wawel 
v Krakowě. Zástupci z Čech se 
tak dostali do míst, kam veřejnost 
nemá přístup. Pro všechny účast-
níky slavnostní příležitosti se 
událost stala nezapomenutelným 
okamžikem v životě.   

Text Bohuslav Cerman

i policejní vrtulník. Roli figurantů 
sehráli studenti Akademie Vězeň-
ské služby ze Stráže pod Ralskem. 
Úkolem hasičů bylo zejména 
provést hasební práce „požáru“ 
, který byl fiktivní s využitím 
dýmostroje libereckých hasičů, 
vyproštění zraněných. Jednotky 
se zapojily společně se Zdravotní 

záchrannou služnou kraje do po-
skytování první pomoci poraně-
ným osobám. Na místě zasahovaly 
společně s profesionálními hasiči 
dobrovolné jednotky z Hrádku 
nad Nisou, Chrastavy a Bílého 
Kostelan nad Nisou.

Věra Nutilová
Foto: archiv HZS Liberec

Spolupráce 
s polskými 

kolegy 

Převzetí ostatků svatého Floriána

V úterý 14. května se v areálu 
Základní školy Elišky Krásnohor-
ské v Ústí nad Labem uskutečnil 
již 20. ročník Speciální hasičské 
olympiády pro osoby se zdravotním 
postižením. Jubilejní ročník vyhrál 
tým z SDH Všebořice, tedy tým 
jednoho ze zakladatelů akce. 

Akce byla zahájena za přítom-
nosti vzácných hostů z Magistrátu 
města Ústí nad Labem, krajského 
úřadu Ústeckého kraje, ředitel ZŠ 
El. Krásnohorské Martin Alinč, 
starosta městského obvodu Severní 
Terasa Jaroslav Šimanovský, ředi-
tel HZS Ústeckého kraje Roman 
Vyskočil, starosta OSH Ústí nad 
Labem Tomáš Mikšovský, starosta 
KSH Ústeckého kraje Jiří Henc.

Za celkem příznivého počasí zde 
soutěžilo 11 šestičlenných týmů 
bez věkového omezení – Speciální 
ZŠ, MŠ a PŠ Pod Parkem Ústí nad 
Labem (2 týmy), sociální centrum 
Cesta do světa Děčín, DOZP 
Všebořice, Domácnost dětí DOZP 
Všebořice, Helias Ústí nad Labem, 
o. p. s., SDH Všebořice, DOZP 
Severní Terasa Ústí nad Labem, 
DOZP Háj u Duchcova a Nová Ves, 
Domov sociálních služeb Litvínov, 
DOZP Br tníky. Na programu 
bylo šest disciplín: štafeta 6x 30 

metrů, útok, hasičský kuželník + 
uzle + základy topografie, požární 
ochrana, první pomoc a hasicí 
prostředky. Téměř všechny probí-
haly najednou,  družstva obcházela 
jednotlivá stanoviště a postupně pl-
nila úkoly dovednostní i znalostní. 
Elán, nadšení a emoce soutěžících 
byly dech beroucí! V konečném 
hodnocení zvítězil SDH Všebořice, 
který si také odvezl putovní pohár, 

Jubilejní 20. ročník Speciální hasičské olympiády
druhý byl tým DSS Litvínov  a pak 
družstvo z DOZP Háj u Duchcova 
a Nová Ves. SDH Všebořice za 
posledních 10 let zvítězil již po 
čtvrté (DSS bral prvenství třikrát)

„Speciálce“ dali před 20 lety 
vzniknout starosta OSH Ústí nad 
Labem Pavel Doubrava a zaměst-
nanec DOZP Všebořice a starosta 
SDH Všebořice při DOZP  Pavel 
Soukup. Jak sám říká: „Přijeli jsme 

se s klienty podívat na hasičskou 
soutěž pro mateřské školy Plamí-
nek na Mírovém náměstí a je to tak 
nadchlo, že sami přišli s prosbou, 
abychom něco podobného  připra-
vili i pro ně. A už jsme tu podva-
cáté.“  První ročníky se konaly na 
stadionu mládeže v Chabařovicích, 
ale posledních 10 let je domovem 
„speciálky“ právě areál ústecké 
Základní školy El. Krásnohorské. 
Její organizační duší se stala dcera 
P. Doubravy, Martina Crháková, 
zástupkyně ředitele této základní 
školy, dobrovolná hasička, členka 
Ústřední odborné rady mládeže 
SH ČMS.

Akce je mezi závodníky velmi 
oblíbená, a to i přes to, že se před 
lety snížil počet startujících druž-
stev. To je dle další organizátorky 
Venduly Veselé dáno tím, že „doba 
se mění, klienti hodně pracují v růz-
ných dílnách, nebo žijí samostatně, 
tak se jich tolik neschází.“

Nutno dodat, že SDH Všebořice 
při DOZP Všebořice v roce 2016 ob-
držel za svoji činnost a za Speciální 
hasičskou olympiádu Zlatý záchra-
nářský kříž předávaný prezidentem 
republiky.

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D., 
tisková mluvčí SH ČMS



Slovem a obrazem

V roce 1951 byla zřízena Civilní 
obrana Československé republiky. 
K jejím hlavním úkolům patřilo 
také vyrozumět (resp. varovat) včas 
obyvatelstvo o nebezpečí vzdušného 
útoku. Varovací prostředky, které 
z minulosti zdědila byly sice funkč-
ní, ale bylo nutné je modernizovat. 
Hlavním důvodem byla možnost 
masívního leteckého bombardování 
s použitím trhavých a tříštivých pum 
a později (konec padesátých let až 
prakticky do roku 1989) možnost 
hromadných úderů s použitím ja-
derných a chemických zbraní. Do 
roku 1950 neměla síť poplachových 
sirén centrální ovládání. Štáby civil-
ní obrany zřizované od roku 1951 
převzaly sirény do své působnosti 
a přikročilo se k vytvoření poplacho-
vého systému. Kromě rozšiřování 
počtu sirén bylo podporováno vyu-
žití městského rozhlasu pro potřeby 
civilní obrany. V 60. letech minulého 
století se kladl důraz i na použití roz-
hlasu po drátě, který měla k dispozici 
řada občanů ve větších městech.  
Koncem 70. let minulého století 
se začal vytvářet automatizovaný 
systém včasného varování jehož 
zavedení se realizovalo v roce 1985. 
Tento systém umožnil vyhlašování 
varovných signálů řádově v sekun-
dách, varovací procesy se zautoma-
tizovaly a varování mohlo probíhat 
centralizovaně i decentralizovaně 
v závislosti na stupni řízení přísluš-
ného štábu civilní obrany. V tomto 
období také probíhala intenzivní 
výstavba nových sirén. Všechny 

Kdo je připraven, není překvapen!

Díl druhý: Civilní obrana    
Miniseriál Hasičských novin věnovaný ochraně obyvatel
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sirény zavedené do roku 1990 byly 
elektrické (rotační, mechanické). 
Jejich výhodou je relativně nízká 
cena a spolehlivost, nevýhodou je 
jejich závislost na elektřině a ne-
možnost vysílat slovní informace. 
Po roce 1990 a v současnosti je tento 
typ sirén zapojován do jednotného 
systému varování a vyrozumění 
a doplňován přijímači pro jejich 
dálkové ovládání. Částečně jsou 
tyto sirény nahrazovány moderními 
elektronickými sirénami nebo míst-
ními rozhlasy s vlastnostmi sirén.
Po zásadních politických změnách 
v Československu a ve světě v roce 
1989 se začalo uvažovat o využití 
varovacího systému nejen pro vá-
lečné účely, ale i o jeho využití při 
nevojenských ohroženích. Po přijetí 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrova-
ném záchranném systému, kde byla 
mimo jiné legislativně upravena 
„ochrana obyvatelstva“, se začalo 
hovořit o „Jednotném systému va-
rování a vyrozumění (JSVV)“, jako 
systému využitelného především pro 
potřeby řešení mimořádných udá-
lostí nebo nevojenských krizových 
situací (povodně, vichřice a jiné 
živelní pohromy nebo provozní ha-
várie s únikem nebezpečných látek či 
jiné civilizační mimořádné události) 
a v případě potřeby je využitelný 
i pro případ války.

(pokračování příště)
Připravil 

Mgr. Bohumír Martínek, PhD., 
vedoucí Ústřední odborné rady 

ochrany obyvatelstva
 

V roce 2018 vyšel v červencovém 
čísle časopisu Lesnická práce velmi 
zajímavý článek pod názvem „Kde 
se vzala motorová pila,“ pojedná-
vající o historii motorových řetě-
zových pil, napříč jejich značkami 
a výrobci. V závěru tohoto článku 
pak autor představil prototyp moto-
rové řetězové pily ČZ Favorit 065, 
jejíž vývoj probíhal v Českých zá-
vodech motocyklových Strakonice 
v letech 1981–1985 s předpokladem 
zahájení sériové výroby v roce 1988. 
Pila měla obsah motoru 61,5 cm3, 
výkon 3 kW a hmotnost 8,7 kg. 
Z dosud nezjištěných důvodů však 
k sériové výrobě nedošlo. Vzhle-
dem k velmi zajímavému obsahu 
uvedeného článku jsme oslovili 
jeho autora, emeritního profesora 
brněnské Mendelovy univerzity 
prof. Ing. Vladimíra Simanova, 
CSc. a pozvali ho k návštěvě Škol-
ního a výcvikového zařízení HZS 
v Brně. Po několikanásobné elek-
tronické korespondenci jsme mohli 
ve středu 17. dubna 2019 tohoto 
vzácného hosta v prostorách ŠVZ 
uvítat. Hned v úvodu setkání se pro-
fesor Simanov zajímal zejména o to, 
jako dlouho trvá kurz pro obsluhu 
motorových pil u jednotek požární 
ochrany. Nad časovou dotací 64 ho-
din vyslovil zejména s ohledem na 
specifické podmínky hasičů velký 
obdiv. Po bohaté výměně zkušeností 
a zážitků z této oblasti vyplynul 
jednoznačný společný závěr, že 
tak jako v celé řadě jiných lidských 
činností a oborů, platí i zde fakt, že 
ne každý člověk má k obsluze mo-
torové řetězové a rozbrušovací pily 
potřebné předpoklady. Se zájmem 
si profesor Simanov prohlédl „pi-
lařskou učebnu“ a učební pomůcky. 
Nechyběla samozřejmě ani ukázka 
skladu pil, kde hosta zaujaly některé 
typy motorových pil. Nad šálkem 
kávy se potom prof. Simanov roz-
hovořil o přípravách vydání jeho 
nové knihy o historii motorových 
pil, která vyjde v nakladatelství 
Národního zemědělského muzea 
v Praze. Přislíbil, že nás bude o je-
jím vydání informovat. 

kpt. Bc. Zdeněk Ondráček

Hasičský dětský pohár OSH Semily „O dráčka 
Soptíka“ v minulých dnech pokračoval druhým 
a třetím kolem. Nejprve se soutěžící družstva sešla ve 
středu 8. 5. 2019 v Kundraticích, kde se v obou kate-
goriích shodně sešlo po 25 družstvech. U mladších si 
prvenství odvezl sbor z Jablonce nad Jizerou následo-
vaný mládeží ze Svojku a Chuchelny. U starších bylo 
trochu napínavější rozhodování. 1.místo si odvezl sbor 

Na svém třetím zasedání v roce 
2019 uskutečnila Krajská odborná 
rada prevence Královéhradeckého 
kraje (KORP KHk) vyhodnoce-
ní 45. ročníku soutěže Požární 
ochrana očima dětí (POODM).  
Hodnocení se konalo 7. května  na 
pracovišti KSH v Trutnově za ak-
tivní pomoci Martiny Machačové, 
pracovnice KSH, Jitky Martinco-
vé, pracovnice OSH z Rychnova 
nad Kněžnou a Petry Němečkové 
z OSH Náchod. Hodnocení se ak-
tivně zúčastnil náměstek ředitele 
KHZS KHk pro prevenci a CNP, 
plk. Mgr. Pavel Nejtek. Byly 
vytvořeny tři hodnotící skupiny,  
z nichž  jedna hodnotila výtvarnou 

část soutěže, druhá skupina měla 
náročný úkol pročíst a vyhodno-
tit literární část a třetí hodnotila 
práce vytvořené digitální tech-
nologií. Celkem se hodnotilo 14  
kategorií a z každé kategorie se 

Návštěva 
z MENDELU na ŠVZHasičský Soptík pokračuje 

Požární ochrana očima dětí a mládeže
vyhodnotily tři nejlepší práce. 
Udělena byla dvě Čestná uznání 
za mimořádně hezké práce a za 
snahu. V letošním roce se soutěže 
POODM v Královéhradeckém 
kraji  zúčastnilo  2 798 dětí z 56 
škol. Z toho 26 mateřských, 30 
základních a 2 střední. Také se 
zúčastnilo  95 kolektivů Mladých 
hasičů. Vítěz z každé kategorie 
postupuje do kola republikového, 
které vyhodnotí  komise složená 
ze členů ÚORP, za účasti od-
borníka z umělecké akademie. 
Vyhodnocení se uskuteční 23. 
května 2019 v prostorách SH ČMS 
v Praze. Odměňování vyhodno-
cených účastníků krajského kola 

proběhne 21. června od 16:30 
hodin v Bílých Poličanech. Na 
následném jednání KORP opětně 
zazněl návrh, aby odměny za 
umístění v republikovém kole se 
předávaly zároveň při odměňo-
vání za umístění v krajském kole. 
Vedoucí KORP byl pověřen, aby 
tento návrh opět projednal na 
zasedání ÚORP. Na závěr chci 
poděkovat všem soutěžícím a také  
jejich učitelům a vedoucím, kteří 
svým kladným přístupem přispěli 
k zapojení svých žáků a členů MH  
k účasti v této soutěži. 

Jaroslav Vrba, 
vedoucí KORP KHk

Foto archiv

z Mříčné „A“. O druhé a třetí místo bylo rozhodnutí, 
při celkové rovnosti bodů, na hasičském útoku. Útok 
lépe vyzněl pro mladé hasiče z Jablonce nad Jizerou 
před sborem ze Semil I. „A“. Hned v sobotu 11. 5. 2019 
mladé hasiče přivítal na své půdě bozkovský sbor. 
Kategorii mladších (24 družstev) vyhrála Mříčná „A“ 
před Bítouchovem „A“ a Jabloncem nad Jizerou „A“. 
U starších (16 družstev), tentokrát o prvním místě, 
opět rozhodoval hasičský útok. Sbor z Víchové nad 
Jizerou „A“ nakonec získal zlato. V těsném sledu za 
ním si stříbro domu odvezl Jablonec nad Jizerou před 
třetími ze SDH Semily I. „A“. A jak vše (zatím) vypadá 
v průběžných výsledcích? Kategorii mladších vede 
Jablonec nad Jizerou „A“ před Mříčnou „A“ a sboru ze 
Semil I. „A“. U starších první místo patří SDH Semily 
I. „A“ před Bítouchovem „A“ a Roprachticemi.

Z výsledků je zřejmé, že mladí hasiči ze Semil 
a semilského okrsku vzorně reprezentují své obce 
i město!  

Ladislav Bruckner, zastupující starosta 
semilského okrsku. Foto archiv.

Požehnání nového vozidla CAS 20 Mer-
cedes Benz ATEGO.

O zřízení dobrovolných hasičů 
bylo poprvé jednáno na schůzi 
obecního zastupitelstva dne 1. 11. 
1884. Podnět k založení hasičské 
jednoty dal Jan Novotník z č. 15, 
který bydlel a pracoval několik 
roků v Příboře a tam se zúčastnil 
činné práce v hasičské jednotě. 
Když se vrátil do Staré Vsi, umínil 
si založiti hasičskou jednotu také 
u nás, neboť si dobře uvědomil, jak 
velký význam má v případě požáru 
pro obec. První veřejná schůze byla 
17. března 1889 kde se přihlásilo do 
sboru 30 činných členů. Stejnokroj 
si členové museli pořídit sami 
a přilba s výzbrojí dostali od spolku. 
Jelikož vedení obce nemělo dostatek 
finančních prostředků na zřízení 
nářadí a výstroje, navázali vedoucí 

V hasičské stanici HZS Mo-
ravskoslezského kraje v Ostravě-
-Přívoze se konalo školení hasičů, 
zaměřené na zdokonalování v zá-
chraně a první pomoci psům a koč-
kám. Tato stanice je předurčena 
pro záchranu nejrůznějších druhů 
zvířat v Moravskoslezském kraji. 
Profesionální hasiči se mj. naučili 
provádět kardiopulmonální resus-
citaci, ošetření úrazových stavů, 
přistupování a komunikaci se psy, 
jejich transportování a také chování 
v přítomnosti agresivního a útočící-
ho psa. Školení vedl MVDr. Jakub 
Nowak, při praktických ukázkách 
byl nápomocen canisterapeutický 
pes.                                       HZS MSK

činovníci jednotky styky s firmou 
SMÉKAL a spol. Po dosti obtížném 
jednání byla zakoupena na dluh ruč-
ní stříkačka, přilbice, pásy, sekery, 
odznaky a trubky za celkový obnos 
720 zl. a 28 kr. Koupě byla uzavřena 
dne 6. 10. 1889 a dluh byl splácen do 
pěti roků, ale s výpůjčkou v záložně 
320 zl. Hasičská stříkačka byla do-
pravena z nádraží Říkovic za účasti 
všech činných členů a umístěna 
prozatímně v kolně pro parní mlátící 
stroj s povolením obecního úřadu.
Později v roce 1902 byla postavena 
hasičská zbrojnice a to podnikate-
lem Františkem Šenkem za 780 K, 
nákladem obce a hasičské jednotě 
propůjčena. V roce 1925 dostal sbor 
název Sbor dobrovolných hasičů ze 
Staré Vsi

Dne 24. dubna 1928 byla zakou-
pena nová hasičská stříkačka za Kč 
47.000 Kč. V tomto roce byla též 
zbudována nová obecní zbrojnice. 
V roce 1957 proběhla další změna 
názvu: Československý svaz po-
žární ochrany (ČSPO) Stará Ves. 
K poslední změně názvu došlo 
v roce 1990 na Sbor dobrovolných 
hasičů ve Staré Vsi. V roce 2010 
–  SDH ze Staré Vsi se zúčastnil 
pokusu o překonání světového 
rekordu v dálkové dopravě vody 
v Šiklově Mlýně.

Před 130 lety byl založen 
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi 
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První pomoc
„němé tváři“
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky dobyl svět. Film se stal 
i uměleckou formou, která doká-
zala  popsat sílu ohně i náročnou 
práci hasičů. V některých filmech 
se však stalo zobrazení ohně či 
práce hasičů pouze platformou pro 
vylíčení vztahové zápletky či vý-
chodiskem pro vyvolání smíchu či 
naopak strachu. O strach jde v ho-
rorovém snímku REC především! 
Název filmu REC vám možná 
zní povědomě. Máte pravdu, je to 
tlačítko – funkce nahrávání na ka-
merách, digitálních fotoaparátech 
či moderních telefonech. Tlačítkem 
REC to všechno vlastně začíná… 
Jak říká text provázející snímek  
filmovou distribucí: Tlačítko REC 
stiskne mladá televizní reportérka 
a její kameraman, kteří natáčejí 
noční směnu v místní požární 
stanici. Po chvíli přijímají hasiči 
tísňovou výzvu staré ženy, která 
je uvězněna ve svém domě. Když 
dorazí na místo, ozve se strašidel-
ný křik. Tím začíná dlouhá noční 
můra a unikátní dramatická repor-
táž… Zajímavostí je, že původně 
se měl tento horor jmenovat  zcela 
lapidárně: Hasiči. I z toho důvodu 
jsme si ho dovolili zařadit mezi 
„hasičské filmy“. Podíváme-li se 
na tento úspěšný i diváky vesměs 
kladně přijímaný filmový horor 
španělské provenience, zjistíme 
v nadsázce, že o některých rizicích 
své práce zatím hasiči příliš neví. 

Pane inženýre, můžete krátce 
čtenářům Hasičských novin 
přiblížit, pro koho je tréninkový 
systém Dräger Fire Dragon 7000 
určený?

Fire Dragon 7000 je navržen 
pro hasiče všech kategorií, kteří 
se chtějí zdokonalovat v taktice 
a technice hašení požárů v uzavře-
ných prostorech. Systém má mož-
nost simulovat několik scénářů 
zásahu od požáru klasického bytu 
přes požáry sklepů, až po požáry 
průmyslových zařízení. Jak bylo 
řečeno, tak se jedná o simulaci 
požárů v uzavřených prostorech, 
proto jednou z podmínek je, aby 
účastník výcviku byl nositelem 
dýchací techniky. 

Mohou se tedy do projektu 
přihlásit i dobrovolní hasiči? 

Hasičské anekdoty 
l Policista zastaví nákladní auto a říká: „Už 

potřetí vám říkám, že vám z auta stříká voda!“ 
Řidič mu odpoví: „A já vám už potřetí říkám, že 
je to hasičská cisterna!“

l „Prosím vás, pomozte mi!“ volá večer dívka 
na operační středisko hasičů. „Jeden mladý muž 
se pokouší vylézt do mojí ložnice!“ „Spojíme vás 
s policií. My jsme hasiči.“ „Ne, ne, nepotřebuji po-
licii, potřebuji delší žebřík, aby se ke mě dostal!“

l Hasiči založili kapelu a na první zkoušce 
se kapelník táže: „Jak se liší housle od klavíru?“ 
„Klavír déle hoří,“ odpoví hasič.

l Telefonuje pán hasičům: „Rychle, okamžitě 
přijeďte k nám, hoříme!“ „Dobře pane, jak se 
k vám dostaneme?“ „Ježíš, to už nemáte ty velký 
červený auta..?!?“

Hrozba ze strany ohně, kouře, 
hroutících se budov – to ještě není 
všechno. Hasiči jsou rovněž při 
svých zásazích ohroženi i zoombie 
viry! Snímek byl natáčen nikoli 
ve filmových kulisách nějakého 
studia, ale v reálném činžovním 
domě, který se stále nachází na 
barcelonské ulici La Rambla. Jeho 
divácká a komerční   úspěšnost 
vedla k tomu, že rok poté byl 
natočen jeho remake s názvem 
Karanténa (USA 2008). 

 
Plakát filmu via flickr

Příště: Hoří! (Crook and Ladder), 
2007, 19. díl 18. řady animovaného 
seriálu  Simpsonovi,  režie:  Lance 
Kramer

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně XI. 
REC, Španělsko 2007, režie: Jaume Balaqueró, 
Paco Plaza

Hoří-li k tobě někdo velkou láskou, (tajenka).
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V Náchodě byla otevřena nová hasičská zbrojnice. Více v příštím čísle Hasičských 
novin. Foto archiv.

Dräger Fire Dragon 7000 
– „Ohnivý drak jede republikou“

Ano, výcvik je určen především 
pro dobrovolné hasiče. V letošním 
roce se zúčastnily výcviku i dvě 
jednotky kategorie JPO V, které 
mají ve své výbavě přetlakové 
dýchací přístroje. Ze strany dob-
rovolných hasičů je o tento projekt 
velký zájem. Musím říct, že je zde 
vidět velká chuť a nadšení těchto 
hasičů přijímat nové poznatky 
a učit se novým věcem. Za tento 
přístup jsme velice rádi a zároveň 
nás to všechny posouvá dále.

Kde se mohou k účasti na 
projektu přihlásit? 

V současné době chystáme 
novou tour Fire Dragon, která 
proběhne v říjnu letošního roku. 
Do tour se mohou hasiči přihlásit 
přes naše stránky nebo kontak-
tovat naše obchodní oddělení 

přes emailovou stránku prodej@
dreager.com. 

Jakými dalšími produkty či 
projekty cílí společnost Dräger 
Safety s.r.o. na činnost dobro-
volných hasičů? 

V portfoliu Dräger je mnoho 
produktů, které můžeme hasičům 
nabídnout. Počínaje od respirátorů 
přes dýchací techniku, hasičské 
přilby, termokamery a detekci 
nebezpečných plynů až po servisní 
služby a výcviky. 

Jaké jsou dlouhodobé cíle 
společnosti Dräger Safety s.r.o. 
v Česku? 

Pokračovat v tom co děláme. 
Udržet kvalitní zázemí pro naše 
zákazníky v České republice a na 
Slovensku. Spolupracovat s hasiči 
po odborné stránce a být pro ně 
spolehlivým partnerem. 

Děkuji Vám za rozhovor

Mirek Brát, 
Hasičské noviny, foto archiv

Společnost Dräger, se sídlem v německém Lübecku, působí na trhu již od roku 1889. Nyní se jedná 
o nadnárodní firmu, jejíž výrobky jsou synonymem vysoké kvality v mnoha profesích, hasiče nevyjímaje. 
Dýchací či ochranné systémy včetně monitorovacích technologií s logem Dräger jsou špičkovými pro-
dukty, které nezklamou ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Společnost Dräger však ve své historii 
nikdy nerezignovala ani na dlouhodobou reflexi svých výrobků v oblasti školení a vzdělanosti. Příkladem 
je i republikové turné speciálního kamionu s názvem Dräger Fire Dragon 7000, který slouží ke zlepšení 
taktického tréninku v oblasti požární ochrany. Jedná se o mobilní, plynem poháněný tréninkový systém, 
prostřednictvím něhož je možné simulovat zásah v uzavřeném objektu zasaženém požárem. V souvis-
losti s projektem Dräger Fire Dragon 7000 jsme ke krátkému rozhovoru pozvali Ing. Pavla Chovančíka 
ze společnosti Dräger Safety, s. r. o. 

archiv 21.zTL



SDH Velké Svatoňovice (Královéhradecký kraj, 
okres Trutnov) se, kromě zbrojnice, stará také o hasič-
ské muzeum. V něm najdeme velkou sbírku koňských 
stříkaček, jak ručních tak motorových a dokonce jednu 
parní stříkačku. Dále tu mají vystavené dvoukolové mo-
torové stříkačky a řadu dalšího vybavení, výstroje a vý-
zbroje. Historie muzea  nesahá daleko, ale i za poměrně 
krátkou dobu existence zde byla zřízena průřezová 
expozice o vývoji hasičské techniky v českých zemích 
zhruba od poloviny 19. století do druhé poloviny století 
dvacátého. Toto období v sobě zahrnuje vznik prvních 
českých dobrovolných hasičských sborů v roce 1864 ve 
Velvarech, ale v témže roce je připomínáno i založení 
dobrovolného hasičského sboru v Úpici. První sbory 
byly vybaveny skromně tím, co byl schopen vyrobit 
místní kovář, ušít místní krejčí či sešít čalouník nebo 
švec. Koupě první stříkačky za společně nastřádané 
peníze byla pro sbor velkou slávou. O tom svědčí 
především záznamy z hasičských kronik a ostatních 
dokumentů, které má muzeum rovněž vystaveny. 
Podnětem pro vznik muzea ve Velkých Svatoňovicích 
byla snaha zachránit historickou stříkačku ze Staré-
ho Sedloňova, místní části obce. V roce 2001 bylo 

Pozvánka do muzea ve Velkých Svatoňovicích

z opuštěné samoobsluhy za přispění obecního úřadu, 
ale především spousty hodin dobrovolné práce zřízena 
expozice. Po první stříkačce přišlo na řadu i spousta 
ostatních. Dnes se expozice může pochlubit více jak 
třiceti velkými hasičskými stříkačkami, ale i spoustou 
dalších exponátů, jako jsou hasičské uniformy, přílby, 
součástky výstroje i výzbroje hasičů. 

hasici.velkesvatonovice.cz/

TFA víkend aneb „nejtvrdší“ 
hasiči se sjeli do Podolí

11. 5. v Olešnici.
Jak už jsme psali výše, dospělí 

závodí ,,v plné polní'', neboli hasič 
na sobě má zásahový oblek, přilbu, 
rukavice, obuv a na zádech jako 
zátěž i dýchací přístroj.

Závodilo se ve 3 kategoriích, 
muži do 35 let, muži nad 35 let 
a ženy. Letos jsme na závěr po 
odběhnutí klasického závodu 
zavedli i kategorii TANDEM. 
Autoři nápadu na tuto kategorii 
jsou pořadatelé v Doubravici 
nad Svitavou. TANDEM je spíše 
taková kategorie pro pobavení 
na závěr, běží ho dva závodníci, 
každý polovinu trati a v polovině 
si předávají štafetu.

Složení trati bylo následující: 
výběh ze startu, přenesení závaží 
2x 25 kg na vzdálenost 30 m (ženy 
15kg), překonání bariéry, přetaže-
ní pneumatiky na vzdálenost 12 m 
(ženy 6m), hammer box 60 úderů 
palicí (ženy 30), dále následovalo 
vytažení závaží na lešení do výšky 
asi 4 m, převalení pneumatiky, 

transport figuríny (raněného, vá-
žícího 80 kg) na vzdálenost 30 m 
(ženy 15), smotání 20 m hasičské 
hadice a její vložení do boxu a le-
tos na závěr novinka kaiser box.

Závodu se zúčastnilo celkem 
49 závodníků z blízkého i dosti 
vzdáleného okolí a také se zú-
častnilo několik závodníku z naší 
partnerské obce Kuchyňa. Z toho 
26 v kategorii muži do 35 let, 11 
v kategorii muži nad 35 let, 12 žen 
a na závěr 13 dvojic tandemů.

Za domácí sbor se zúčastnili 
tradiční reprezentanti: Petr Čan-
drla, Štěpán Svoboda a Přemek 
Kratochvil, dále si z domácích 
závod zkusili: Jakub Štoller (už 
podruhé), Petr Klemšinský, Marek 
Flekač a Anna Gotvaldová.

Z našeho závodu byli všichni 
velice nadšení, byl hodnocen jako 
velmi zdařilý, na vysoké úrovni 
a už se těší na další ročník.

Moravská liga TFA byla zalo-
žena v roce 2017 pěti zakládají-
cími sbory. SDH Olešnice, SDH 
Velatice, SDH Doubravice nad 
Svitavou, SDH Sebranice a SDH 
Trpín. Od roku 2019 přibyly do 
kalendáře ligy závody pořádané 
dalšími dvěma sbory, SDH Bed-
řichovice a SDH Podolí. Hlavní 
myšlenkou Ligy je pravidelné 
setkávání a zápolení při rozličných 
závodech v disciplínách TFA. 
Každý závod má svou originální 
trať sestavenou z „tradičních“ 
disciplín TFA. V lize si zakládáme 
na co nejlepší organizaci a časové 
plynulosti jednotlivých závodů 

a samozřejmostí je ocenění kaž-
dého závodníka věcnými cenami, 
diplomem a občerstvením.

Neméně důležitou součástí ligy 
je osvěta a propagace dárcovství 
kostní dřeně a každoroční sbírka 
hraček pro děti z onkologické 
kliniky Fakultní nemocnice Brno.

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří se jakkoliv podíleli na pořá-
dání TFA víkendu, zejména obci 
Podolí za materiální a finanční 
podporu a možnost využití pro-
stranství naproti kostela, SDH 
Podolí a také rodičům mladých 
hasičů, kteří nám pomáhali přímo 
na závodě, ať už u občerstvení 
nebo na trati jako rozhodčí.

Za SDH Podolí 
a tým pořadatelů 

Štěpán Svoboda a Petr Čandrla

(dokončení ze strany 1)
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Věk se již posuzuje z jiného úhlu pohledu
Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroč-

ní soutěž dorostu právě vstupuje do další sezony. Od 
tohoto ročníku dochází ke změně posuzování věko-
vých hranic jednotlivých kategorií. Změna reaguje 
na způsob určování věku na mezinárodních soutě-
žích a na požadavky statistické evidence poskytova-
telů některých dotací. Věkové hranice již nevychází  
z věku dosaženého ke dni zahájení soutěže, ale pouze 
z věku dosaženého v roce ukončení celoroční soutěže. 

Do soutěže dorostenců se tak od tohoto ročníku 
mohou zapojit jednotlivci nebo sedmičlenná druž-
stva dorostenců nebo dorostenek, případně v okre-
sech i smíšená družstva složená z členů SH ČMS 
ve věku 13–18 let. To znamená, že v roce ukonče-
ní příslušného ročníku soutěže (tento ročník končí 
v roce 2014) soutěžící dovrší 13 let, respektive ne-
dovrší 19 let. Pro třináctileté však platí, že v druž-
stvu mohou soutěžit maximálně dva členové, kte-
ří v roce ukončení ročníku soutěže dovrší 13 let. 
Pro letošní ročník soutěže dorostu tedy platí, že se 
jej mohou zúčastnit členové sdružení, kteří se na-
rodili v letech 1996 až 2001. Pro soutěž jednotliv-
ců se letos vyhlašují tři kategorie pro dorostence  
a tři kategorie pro dorostenky. Do kategorie „mlad-

Hra Plamen vstoupila do své již 42. 
sezóny. Za tuto dobu neztratila nic na 
popularitě. Do celoroční činnosti mo-
tivované touto hrou se zapojuje stále 
více mladých hasičů. Loňského roční-
ku se zúčastnilo 2 664 družstev, což 
je o více jak 500 družstev víc, než se 
jich zapojilo do této hry před 10 lety. 

Stále populární jsou také postu-
pové soutěže dospělých. Prvních kol 
postupové soutěže SH ČMS v požár-
ním sportu se vloni zúčastnilo 5 533 
družstev mužů a 1 820 družstev žen. 
Podle statistických hlášení zaslaných 
jednotlivými sbory SH ČMS se do ně-
kterých typů hasičských soutěží za-
pojilo přes 25 tisíc družstev dospě-
lých. Ve Sdružení hasičů je celkem 
registrováno 7 810 sborů. Do soutě-
ží v požárním sportu se tedy zapoju-
je téměř každý sbor. Zajímavé je i to, 
že počet soutěží v požárním sportu 
výrazně překračuje počty taktických 
a prověřovacích cvičení.  

V sobotu 28. září se do Dvora Králové 
sjedou dobrovolní i profesionální hasiči na 
IV. mistrovství ČR v klasických disciplí-
nách CTIF. Tak jako v minulých letech si 
přijedou zasou-
těžit i družstva 
ze sousedních 
zemí. Z přihlá-
šených jsou to 
ženy z Maďar-
ska, muži z Ně-
mecka, z pol-
ského Kadlubu, 
z rakouského 
Zwingendorfu 
a dvě družstva 
ze Slovenska. Ve Dvoře Králové nad La-
bem se soutěž CTIF koná již podeváté. Ná-
pad uspořádat v ČR soutěž v disciplínách 
CTIF se zrodil po úspěšné účasti české re-
prezentace na hasičské olympiádě ve Va-
raždinu. Od nápadu k realizaci byl jen krů-
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HYDRAULICKÉ NAVIJÁKY l ELEKTRICKÉ NAVIJÁKY 12 V, 24 V 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Naši nabídku si vyžádejte na adrese:
SEAL navijáky, s. r. o.

U Panelárny 6a
772 00 OLOMOUC
tel.: 585 311 540,

tel./fax: 585 311 539
e-mail: seal@seal-navijaky.cz

http://www.seal-navijaky.cz

Provádíme montáž na hasičská vozidla,  

včetně schválení a zápisu do technických  

průkazů, záruční a pozáruční servis

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

ší“ se zařazují soutěžící ve věku 13–14 let (roč-
ník 2000–2001), „střední“ 15–16 let (1998–1999)  
a „starší“ 17–18 let (1996–1997). 

Obdobně se změnilo posuzování věku u mla-
dých hasičů ve hře Plamen. Pro zařazení do kate-
gorie „mladší“ nesmí mladí hasiči v roce ukončení 
příslušného ročníku dovršit 12 let. V tomto ročníku 
v této kategorii tedy mohou soutěžit děti narozené  
v letech 2003–2007. V kategorii „starší“ nesmí sou-
těžící v roce ukončení soutěže dovršit 16 let. Aktu-
álního ročníku se tedy mohou zúčastnit soutěžící na-
rození v roce 1999 a mladší. 

V soutěžích v požárním sportu dospělých mohou 
startovat jen soutěžící starší 15 let. Při těchto soutěžích 
se věková hranice vztahuje ke dni příslušné soutěže.

Směrnice hry Plamen platné od 1. 9. 2004 (zelené) 
již prošly několika změnami. Dodatek, který upra-
vuje posuzování věku, je v pořadí již čtvrtý. Směr-
nice pro celoroční činnost dorostu SH ČMS platná 
od 1. 9. 2007 má od 1. 9. 2013 platný v pořadí již tře-
tí dodatek. Pro letošní ročník soutěže byly mimo jiné 
upřesněny druhy zranění a vydány byly nové testové 
otázky. Vše je možné najít na internetových strán-
kách sdružení (dh.cz).

Dne 9. září vyšlo nové číslo měsíčníku 
112 – odborného časopisu požární ochra-
ny, IZS a ochrany obyvatelstva. V úvo-
du časopis informuje o grantech, na kte-
ré se váže neinvestiční dotace ze státní-
ho rozpočtu ČR uplatněná prostřednic-
tvím MV-generálního ředitelství HZS ČR 
v roce 2014 pro nestátní neziskové organi-
zace. V bloku věnovaném požární ochraně 
přináší rozbor zásahu na rozsáhlý červno-
vý požár ve skladovacím objektu v Rono-
vě nad Doubravou v okrese Chrudim, je-
hož likvidace trvala více než třicet hodin, 
seznamuje s některými problémy v zabez-
pečování zdrojů vody pro hašení požárů  
a s poznatky o nových filtrech pevných čás-
tic z hlediska rizika vzniku požárů automo-
bilů. V oblasti IZS informuje o nebezpe-
čí zaplynovaných přepravních kontejnerů  
a představuje jednotku HZS podniku Pa-

Pomalu končí hasičská sklizeň soutěž-
ních pohárů a medailí a už začíná dal-
ší – sběr vysloužilých elektrospotřebičů.  
A že se jich i letos na půdách, v kůlnách, ve 
sklepech a v garážích zase urodilo! Již 790 
sborů je zapojeno do programu „Recyklujte 
s hasiči!“ a za posbírané vyřazené spotřebi-
če inkasují finanční odměnu. Je to jednodu-
ché, stačí spotřebiče soustředit na jednom 
místě a telefonicky nahlásit počty na info-
linku. Svozová firma si pro spotřebiče při-
jede do pár dnů a následně je sboru vypla-
cena odměna. A to ne zrovna malá, např. za 
starou pračku, sporák či troubu je to 180 Kč. 
Nově se platí již i za chladničky či televize. 
Některé sbory si tak ročně přijdou i na ně-
kolik desítek tisíc korun. Nyní mohou ha-
siči zapojení do tohoto programu navíc zís-
kat i chutný dárek. 

Více informací o tomto programu je mož-
né získat na www.recyklujteshasici.cz.

Blíží se další žně
ramo, a.s., a Pyrotechnickou službu Policie 
ČR. V bloku ochrana obyvatelstva časopis 
přibližuje preventivně výchovnou činnost 
HZS Plzeňského kraje zaměřenou na oso-
by se zdravotním postižením, přináší dal-
ší díl seriálu o ochraně dýchacích cest a in-
formuje o některých změnách ve výuce te-
matiky ochrany člověka za mimořádných 
událostí určených na základních školách. 
V části věnované krizovému řízení se od-
borníci zaměřují na problematiku spojenou 
se zajištěním ochrany obyvatelstva v obci. 

V časopisu naleznete také výsledky řady 
zajímavých sportovních soutěží včetně roz-
sáhlého zpravodajství z mistrovství České 
republiky profesionálních a dobrovolných 
hasičů v požárním sportu. 

Předplatné a distribuce: tel. 516 205 176, 
e-mail: 112@moraviapress.cz.

Jaroslav Vykoukal

Přečtete si v zářijovém časopisu 112ček, a tak se 28. září 2005 začala psát his-
torie dnešních mistrovství. Na dokreslenou 
je třeba konstatovat, že „Svatováclavský 
pohár“, jak byla soutěž nazvána, se konal 

od roku 2005 
k a ž d o r o č n ě  
a počínaje ro-
kem 2010 se 
tato soutěž sta-
la of iciálním 
Mistrovstvím 
ČR v klasic-
kých disciplí-
nách CTIF. 

Letošní mi-
strovství ČR se 

bude opět konat na stadionu ve Dvoře Krá-
lové nad Labem od 10 hodin. 

Záštitu hejtman Královéhradeckého 
kraje Bc. Lubomír Franc a předseda Čes-
kého národního výboru CTIF plk. Ing. 
Drahoslav Ryba.

MČR v disciplínách CTIF

28. září 2013 v 10 hod.
Dvůr Králové n. Labem

IV. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF

Dvůr Králové nad Labem
Stadion na nábřeží Jiřího Wolkera

28. září 2013
od 10 hodin

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF plk. Ing. Drahoslava Ryby
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plášť čerpadla - novinka

Na PYROCARU 2014 jsme hasičům
rozdali dárky a občerstvení
za více jak

Více informací, fotky a videa najdete na: pyrocar.vyzbrojna.cz          vyzbrojna.cz

+ Nová soutěž!
o dva tablety SAMSUNG 
na našem webu

I malí mohou vypadat jako profesionálové

e-mail: prodej@hasicisro.cz, tel. 774 862 150, www.hasicisro.cz e-shop

menší velikosti  
98, 104, 110, 116, 
122, 128, 134, 140

100% bavlna, 210 g
na zádech signální 

nápis HASIČI

větší velikost 
146, 152, 

158, 164, 170
blůza 

+ kalhoty pas 

kšiltovka 
s nápisem 

HASIČI

triko
dl. rukáv

Dětský stejnokroj PSII
blůza s nápisem HASIČI + kalhoty do pasu

899 Kč
959 Kč

150 Kč190 Kč

…a další v našem e-shopu


