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Prezident republiky Miloš Zeman připomenul ve svém projevu k oceněným i slova Talmudu… „každý, kdo zachrání jeden lidský 
život, zachránil celé lidstvo.“ 

Cvičení „Autobus 2019“ simulovalo nehodu autobusu na horské silnici v Krkonoších. Více informací najdete na straně 6. Foto mf.
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Hasičské muzeum 
v Postřekově

Naši lidé: 
Vladimír Jeník

Prezident republiky ve středu 
22. května 2019 předal ocenění za 
nejlepší záchranářské činy roku 
2018 na slavnostním ceremoniálu 
XX. ročníku Zlatého záchranář-
ského kříže. Posláním Zlatého 
záchranářského kříže je ocenit 
výjimečné, profesionálně zvlád-
nuté zásahy hasičů, zdravotníků, 
vojáků, policistů a jiných složek 
integrovaného záchranného systé-
mu, dobrovolníků i profesionálů, 
neziskových organizací působících 
v oblasti záchranářství, stejně jako 
obětavé činy první pomoci laiků  
– dětí i dospělých a podpořit vý-
znam záchranářské profese i sta-
vovskou čest záchranářů všech 
oborů. Záštitu nad slavnostní akcí 
převzali prezident republiky Miloš 
Zeman, ministr vnitra Jan Hamá-
ček, ministr zdravotnictví Adam 
Vojtěch, předseda vlády Andrej 
Babiš, generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba a po-
licejní prezident brig. gen. Mgr. Jan 
Švejdar. Na Pražském hradě získali 
ocenění profesionálové i laici, kteří 
často za dramatických okolností 
pomohli k záchraně lidských ži-

Zlaté záchranářské kříže za rok 2018
votů. Za Výjimečný přínos pro zá-
chranářství byl, IN MEMORIAM, 
oceněn Zlatým záchranářským 
křížem Ing. Karel Richter, dlou-
holetý starosta Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Do re-
dakce časopisu RESCUE report, 
který je vyhlašovatelem soutěže, 
dorazilo sedmdesát pět nominací. 
Po vyloučení duplicitních nominací 
posuzovali hodnotitelé v prvním 
kole sedmdesát tři nominací. Ge-
nerálním mediálním partnerem 
byla Česká televize. Mediálními 
partnery byly časopis 112, časopis 
Policista, Hasičské noviny a Insti-
tut managementu rizik. Dodejme, 
že projekt je časopisem RESCUE 
report každoročně vyhlašován již 
od roku 1999 na území České re-
publiky, od roku 2007 také na Slo-
vensku. V roce 2000 laureáty Zla-
tého záchranářského kříže poprvé 
přivítal prezident České republiky 
na Pražském hradě, kde jim za 
jejich činy osobně poděkoval. Od 
roku 2008 jsou Zlaté záchranářské 
kříže předávány z rukou prezidenta 
republiky.                               Foto 

Kancelář prezidenta republiky 

Vítězové letošního 20. ročníku: 
V kategorii Záchranářský čin 

laiků subkategorie dospělých: 
Zlatý záchranářský kříž obdrže-
li Radovan Stránský a Martina 
Součková. 

Záchranářský čin laiků subka-
tegorie děti a mládež do 18 let: 

Zlatý záchranářský kříž obdržel 
Tomáš Maša. 

V kategorii Záchranářský čin 
profesionálů jednotlivců: Zlatý 
záchranářský kříž obdržel prap. 
Tomáš Kocmánek. Čestné uznání 
obdržel prap. Ladislav Kubák. 

V kategorii Záchranářský čin 

profesionálního týmu. Zlatý zá-
chranářský kříž obdržela HZS 
Plzeňského kraje hasičská stanice 
Domažlice (nprap. Jakub Hoffman 
velitel zásahu, pprap. Martin Mráz, 
pprap. Martin Sterzl, nstržm. Josef 
Konrády, nstržm. Martin Von-

Pouze v případě ohrožení ži-
vota hmyzem nastupují hasiči, 
v ostatních případech dávají hasiči 
přednost odborníkům. Činnost 
související s likvidací hmyzu není 
totiž úkolem hasičů a provádějí 
ji soukromé firmy. Hasiči dokáží 
v naléhavých případech pomoci. 
Hasičský záchranný sbor tuto 
činnost provádí dobrovolně. Míra 
ohrožení zdraví jen málokdy odpo-
vídá definici mimořádné události. 
Limitem zásahů HZS ČR je také 
vybavenost prostředky pro tuto 
činnost (např. stroji pro šetrné 
usmrcení včelstev po odchytu – na 
základě veterinárních předpisů se 
z důvodů nemocí nesmí neznámá 
včelstva vracet). Míru ohrožení 
posoudí při převzetí zprávy od 
ohlašovatele operační důstojník, 
případně na místě události velitel 
zásahu. Na místě pak velitel zásahu 
po průzkumu provede opatření, 
aby se dále zabránilo „ohrožení“ 
– vytyčí prostor, a případně počká 
na odbornou firmu. 

HZS Pardubického kraje 

Ve dnech 24.–25. května 2019 se 
v Jelenie Góře za účasti zástupců 
Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje, Města Jelenia 
Góra a Okresu Jelenia Góra usku-
tečnil Mezinárodní polsko - český 
hasičský den spojený se speciálním 
výcvikem a školením pro hasiče 
a složky krizového řízení z Polska 
a České republiky. Tato akce se 
uskutečnila pod hlavičkou společ-
ného projektu „Posílení bezpečnosti 
společného příhraničí v oblasti 
Jelenohorské kotliny, Jizerských 
hor a Krkonoš“. Projekt schválený 
v roce 2017 má za úkol zvýšit 
připravenost a posílit  vzájemnou 
spolupráci zasahujících složek při 
záchranných a likvidačních pracích.

Více než 2 500 návštěvníků se 
sešlo na 9. ročníku Zbirožského 
hasičského Tatrování, které bylo 
letos doplněno Dnem otevřených 
dveří Národní základny humani-
tární pomoci. Ta má sídlo právně 
v areálu Hasičského záchranného 
sboru ČR ve Zbirohu.  Celému dni 
dominovala soutěž krásy MISS Ta-
tra 2019. Letos se do finále probojo-
valo 42 Tater. Volby královny mezi 
Tatrami v kategorii MISS Sympatie 
se zúčastnilo 509 hlasujících divá-
ků. Ti jako tu nejkrásnější zvolili 
Tatru 815 Terrno SDH Blatná. 
Dále byly hodnoceny Tatry v ka-
tegoriích MISS Tatra Osobní, zde 
vyhrála Tatra 57 majitele Michaela 
Hokera. Titul MISS Tatra nákladní 
putoval k panu Janu Hokerovi, 
který do Zbiroha přivezl Tatru 141. 
V kategorii MISS Tatra Junior si 
pomyslnou korunku odnesla Tatra 
815 Terrno SDH Chodov a v seni-
orské kategorii vyhrála Tatra 148 
SDH Stod. Hlavní kategorii MISS 
TATRA 2019 vyhrála letos Tatra, 
která je ve vozovém parku HZS 
ČR naprostým nováčkem a zároveň 
unikátem. Je to cisternová zodolně-
ná stříkačka tzv. TITÁN. 

HZS ČR

Tatrování 2019 Kdy na vosy volat 
profesionální hasiče? 

Polsko-český 
hasičský den
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Slavný dramatik W.Shake-
speare je autorem citátu: Po dešti 
př ichází slunce. Platí to jistě 
i v opačném směru. Důkazem je 
tato tématická stránka s portfoli-
em hasičských zásahů za uplynulé 
období. Lesní požáry a dlouhotr-
vající sucho střídá čerpání vody 
za zatopených sklepů a riziko 
povodní. Změnám klimatu byla 
věnována i mezinárodní konfe-
rence Pyromeeting, která proběh-
la v Brně jako součást veletrhu 
PYROS/ISET. Právě hasiči jsou 
velmi konfrontováni s důsledky 
klimatických změn a nestabil-
ního počasí. Budiž nám chabou 
útěchou, že pokud by Hasičské 
noviny existovaly na papyrusovém 
svitku před několika tisíci lety, 
přinášely by podobný obrázek. 
Klimatické změny zasáhly již 
starověký Egypt, ovlivňovaly 

„Uprostřed představení jsem 
viděl, jak žena přede mnou ne-
standardně dýchá a zívá. Snažil 
jsem se ženu zkontrolovat, ale mezi 
sedačkami na balkóně to moc dobře 
nešlo,“ popisuje záchranu života ve 
Východočeském divadle Pardubice 
profesionální hasič pprap. František 
Lokaj ze stanice Pardubice. Ve svém 
volném čase šel se svou přítelkyní na 
divadelní představení. „Když jsem 
viděl, že mezi sedačkami opravdu 
ženu nezachráním, snažil jsem se 
ji spolu s několika diváky dostat na 
chodbu,“ říká František Lokaj, který 

Dne 21. května po devatenácté 
hodině vyjeli hasiči ze stanic 
Nýřany a Střed k požáru přívěsu 
nákladního automobilu. K požáru 
došlo na dálnici D5 nedaleko exitu 
Nýřany ve směru na Rozvadov. 
Požár se měl dle slov řidiče šířit 
od kola přívěsu, jehož prostor 
byl následně celý zasažen. Hasiči 
nasadili dva C proudy a Cobru 
k prohašování kontejnerů s ulo-
ženými sedačkami. Provoz ve 
směru na Rozvadov byl zastaven. 
Škoda předběžně vyčíslena na 
300 tis. Kč. 

HZS Plzeňského kraje 

V květnu zasahovaly jednotky 
pražských hasičů z krčské, cent-
rální a chodovské stanice v ulici 
Nuselská v Praze 4, u požáru 
sklepní kóje v suterénu činžovního 
domu. Hasiči zasahovali v dýcha-
cí technice a požár dostali pod 
kontrolu. Souběžně se zásahem 
probíhala záchrana osob pomocí 
výškové techniky a vnitřní částí 

Tři jednotky hasičů zasahovaly 
v pátek 31. 5. 2019 brzy ráno v prů-
myslové zóně v Ostravě-Hrabové 
u požáru střechy výrobní haly se 
vzduchotechnikou. Zraněny byly 
dvě osoby – nadýchaly se kouře, 

Krátce před 19. hodinou 22. 
května 2019 zasedly povodňové 
komise ORP Hranice a Lipník 
nad Bečvou. Dle vývoje situace 
byl krátce před dvacátou hodinou 
večerní na toku řeky Bečvy vyhlá-
šen II.st povodňové aktivity a dle 
předpokladů návazně v dalších 
hodinách došlo k rozlivu řeky 
Bečvy na více místech po směru 
toku až do Přerova. Hasiči v okolí 
Lipníku nad Bečvou provedli na 
třech místech bezpečnostní opatře-
ní v podobě výstavby hrází z pytlů 
s pískem. V zásobě měli díky 
výraznému nasazení hasičských 
jednotek při přípravě více jak 350 
ks.  Do hotovosti se i na Přerovsku 
zapojili příslušníci v rezervaci po 
telefonu. V 21.00 hodin zasedla 
povodňová komise podruhé, dle 
původního zadání všechna bez-
pečnostní opatření byla splněna, 
na noční hodiny byly vytvořeny 
monitorovací skupiny. U obce 
Ústí na Hranicku došlo v nočních 
hodinách z bezpečnostních důvodů 
po zaplavení komunikace s nemož-
ností průjezdů osobním vozidlem 
celkovému uzavření komunikace. 
Hasiči zde po celou dobu prováděli 

V pátek 31. května v 13.34 hodin 
přijalo Krajské operační a infor-
mační středisko HZS Středočeské-
ho kraje informaci o pádu německy 
hovořící horolezkyně z přibližně 
desetimetrové výšky ve skalách 
u Hojšína, který je částí obce Svatý 
Jan na Příbramsku.  Zraněná oso-
ba se nacházela v nepřístupnému 
terénu na pravém břehu Vltavy, 
kam se dalo dostat buď z hladiny 

společenské procesy ve východní 
Akkadské říši. V minulosti byly 
klimatické změny pozitivní i ne-
gativní. Prospěšná změna klimatu 
nastala před 15 000 lety, kdy na 
Blízkém východě došlo k oteplení 
a k nárůstu zalesnění, včetně vy-
tvoření rozsáhlých dubových lesů. 
Vegetace poskytla úkryty lovné 
zvěři, dařilo se divokému obilí. 
Dějiny podnebí plynou rovnoběž-
ně s dějinami lidské civilizace. Tak 
tomu bylo v minulosti. Nelze oče-
kávat, že tomu bude jinak. Pasivní 
čekání však není na místě, spíše 
se od lidstva čeká moudré využití 
všech zkušeností a nabytých do-
vedností. Po dešti přichází slunce, 
po slunečném víkendu může přijít 
celý deštivý týden. Po dobrém 
roce špatný rok… Hasiči jedoucí 
k zásahu o tom vědí své, a nemusí 
ani číst Shakespeara v originále. 

K nehodě dodávky a vlaku do Stráže nad Nisou vyráželi profesionální hasiči z Liberce společně s drážními hasiči. Zraněný 
řidič zůstal zaklíněn v pomačkané dodávce a hasiči prováděli náročné vyproštění. Nejprve vozidlo zajistili proti pohybu a poté 
přišlo na řadu hydraulické vyprošťovací nářadí, a to jak nůžky, tak rozpínák, dokonce i hydraulické válce. Ven se řidiče podařilo 
dostat po odklopení střechy. „Muž byl po celou dobu při vědomí a s hasiči komunikoval,“ doplnil k zásahu mjr. Ing. Jaromír Mottl, 
velitel liberecké stanic Ve vlaku cestovalo 30 osob, jedna utrpěla lehké zranění. Náhradní přepravu cestujících zajistila Správa 
železniční dopravní cesty.                                         Autor: Mgr. Zdenka Štrauchová Foto: HZS LK, mjr. Ing. Jaromír Mottl 

VE ZKRATCE

Střet dodávky s vlakem 

Divadelní představení se záchranou života Požár na „dé pětce“ 

Požár sklepa v Praze 

Požár střechy haly a vzduchotechniky 

Vydatné srážky na Olomoucku 

Zraněnou horolezkyni 
zachraňovaly dva vrtulníky

ani ve vteřině nezaváhal a okamžitě 
ženu začal křísit. Nebyl na to sám, 
jeho přítelkyně je zdravotní sestra. 
„Požádal jsem z hlediště divadla 
o přivolání zdravotnické záchran-
né služby a o defibrilátor. Ten mi 
okamžitě poskytli herci.“ Hasič 
František ženu položil, nohy ji dal 
nahoru, lehce ji poplácal po tváří 
a naštěstí se brzy probrala. Nemu-
sela se zahajovat resuscitace, a to už 
na místě byla posádka záchranné 
služby. Ženu si zdravotníci převzali 
do své péče a divadelní představení 
mohlo pokračovat. Za záchranu 

Hledání zraněného 
cyklisty 

Dopravní nehoda jednoho osob-
ního auta a cyklisty se stala na silni-
ci z Oloví na Sokolov před Boučím. 
Po střetu spadl cyklista ze srázu ve-
dle silnice. Záchranáři museli muže 
nejprve v prudkém svahu najít, na 
jejich volání nereagoval. Na místo 
tak vyjelo i družstvo hasičů lezců, 
kdyby bylo potřeba pro záchranu 
cyklisty použít lezeckou techniku. 
Zraněného muže hasiči nakonec ze 
srázu vynesli na nosítkách a předali 
posádce záchranné služby. Provoz 
na komunikaci byl plně obnovený 
po zhruba hodině zásahu.Zasahující 
jednotky: HZS Kraslice (CAS 20 
T815), HZS Karlovy Vary (CAS 
20 Scania), JSDH Oloví (CAS 20 
T815). HZS Karlovarského kraje 

Před půl desátou dopoledne dne 
25. května vyslalo operační středis-
ko tři profesionální hasičské jednot-
ky k dopravní nehodě na D1 ve smě-
ru na Ostravu poblíž Rousínova. Na 
místě havarovaly čtyři osobní vozy. 
Pět osob skončilo v péči posádek 
záchranné služby. Hasiči nemuseli 
nikoho vyprošťovat. Z vozidel 
kromě chladící kapaliny neunikly 
další náplně. Provoz na dálnici 
byl omezen. Po příjezdu odtahové 
služby pomohli hasiči s odklizením 
vozidel a v 11.15 hodin předali místo 
zásahu Policii ČR.

Jaroslav Mikoška (web HZS 
Jihomoravského kraje) 

budovy. Jednotky také odvětraly 
prostor domu přetlakovou ventila-
cí. Celkem bylo zachráněno deset 
dospělých osob, jedno dítě a pes. 
Osoby byly předány ke kontrole 
ZZS, psa zkontroloval veterinář. Ze 
sklepa hasiči vynesli dvě propan-
-butanové lahve. Zásah blokoval 
po určitou dobu tramvajový provoz. 

HZS hl. m. Prahy

evakuováno muselo být odtud do 
bezpečí 184 osob. Předběžná škoda 
byla odhadnuta na jeden milion 
korun. Příčina vzniku požáru je 
v šetření. Operační středisko ha-
sičů bylo o požáru informováno 
v pátek o půl čtvrté ráno. Do ulice 
Na Rovince ihned vyjely dvě jed-
notky Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje 
(HZS MSK) – z ostravských sta-
nic Jih a Zábřeh, včetně výškové 
techniky, společně s nimi jednotka 
dobrovolných hasičů Hrabová. Na 
střeše velké výrobní haly hořelo 
polystyrenové zateplení, světlík 

monitoring. Voda zaplavila hřiště 
a natekla do několika sklepů. Jeli-
kož se v této oblasti nejedná o první 
případ jsou již místní obyvatele 
včas připraveni a nedošlo k žád-
ným škodám či újmě na zdraví. 
V obci Špičky hasiči v nočních 
hodinách vypomohli při přestájení 
dobytka do bezpečnějších zeměděl-
ských objektů. V Týně nad Bečvou 

řeky, nebo slaněním z vrcholu skal. 
Operační důstojník proto k události 
vyslal ze stanice Příbram lezeckou 
skupinou a ze sedlčanské stanice 
hasiče s motorovým člunem. Na 
pomoc vyjela i jednotka SDH obce 
Kamýk nad Vltavou. Dále byl na 
místo povolán vrtulník Letecké 
služby Policie ČR s leteckými zá-
chranáři. Zdravotnická záchranná 
služba Středočeského kraje vyslala 

bylo krátce před půl třetí ranní již 
čtvrtka 23. 6. 2019 rozhodnuto 
o navýšení hrází pomocí dalších 
pytlů s pískem z důvodu zajištění 
bezpečnosti pro obyvatele chat 
určených k trvalému užívání. 

 Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí  
HZS Olomouckého kraje 

k události vozidlo rendez-vous 
s lékařem z výjezdového stanoviště 
Sedlčany, sanitku ze stanoviště 
Krásná Hora a vrtulník letecké 
záchranné služby z Prahy. Při ces-
tě k zásahu bylo upřesněno místo 
setkání hasičů se zdravotnickými 
záchranáři na levém břehu, kde 
byl také spuštěn na Vltavu člun, 
do kterého se k lezecké skupi-
ně z Příbrami nalodila i lékařka 
zdravotnické záchranné služby. 
Po příletu vrtulníku s leteckými 
záchranáři se tito ke zraněné osobě 
spustili a ve spolupráci s lékařkou 
prohlédli a zajistili prvotní ošetře-
ní. Následně horolezkyni pomocí 
palubního jeřábu vyzvedli a v pod-
věsu dopravili na nedalekou louku, 
kde byla zraněná žena zafixována 
do vakuové matrace a poté převe-
zena k vrtulníku záchranné služby, 
který ji transportoval do Fakultní 
nemocnice v Motole.

nprap. Michal Kraft, velitel 
čety stanice HZS Příbram 

(HZS Středočeského kraje) 

a vzduchotechnika. Hasiči v dý-
chací technice prozkoumali celou 
velkou výrobní halu, plnou kouře, 
zdali tam někdo nezůstal. Nikoho 
neobjevili. Oheň dostali hasiči pod 
kontrolu za 17 minut, dohašování 
jim zabralo více než dvě hodiny. 
Z výškové techniky použili přede-
vším automobilovou plošinu AP 30 
MB Econic ze stanice HZS MSK 
Ostrava-Jih. Minimálně hodinu jim 
zabralo odvětrávání výrobní haly 
velkým a výkonným ventilátorem 
ze stanice HZS MSK Ostrava-Zá-
břeh, určeným pro dálniční tunely. 

HZS Moravskoslezského kraje

Na dálnici havarovalo 
několik vozidel

ženy i okamžitý a bezchybný zásah 
celé divadlo poděkovalo potleskem.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisk. mluvčí HZS Pardub. kraje 
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Drážďany 1945: 1 600 stupňů Celsia

 Zapalte město Changsha!

Jaký žár vás trestá, plana odevšad!
Peřej ohně týčí nad vámi se, syčí
blesk z nich, rudý had. 

(Victor Hugo: Oheň z nebes)

V listopadu roku 1938 propukl nejničivější požár města 
v čínské historii, který se stal součástí neklidných dějin 
tohoto koutu planety v první polovině 20. století. Děsi-
vým jevištěm, kde plameny způsobily smrt 30 000 lidí, 
bylo město Changsha v provincii Hunan. Ohni padlo 
za oběť 56 000 budov. Zkáza města Changsha byla 
srovnatelná s úrovní destrukce Stalingradu, Hirošimy či 
Nagasaki. Taktika spáleného města se zde ukázala být 
tragickým omylem…

V roce 1945, již na samém 
sklonku druhé světové války, 
byl podniknut britsko-americký 
vzdušný útok na německé město 
Drážďany. V době od 13. do 15. 
února 1945 na město útočilo 769 
bombardérů britského královského 
letectva a 527 bombardovacích 
letounů amerických vzdušných 
sil. Proti této letecké armádě mohli 
nacisté vyslat do vzduchu pouze 
28 nočních stíhačů. Výsledkem 
bombardování Drážďan bylo přes 
dvacet tisíc mrtvých. Téměř polovi-
na použitých leteckých pum patřila 
mezi zápalné…

Nálety na města
Bombardování Drážďan je v na-

šich zeměpisných šířkách známou 
a připomínanou událostí. Svoji 
roli v tom hraje fakt blízkosti 
tohoto města od českých hranic 

i skutečnost, že před rokem 1989 
byly Drážďany součástí Německé 
demokratické republiky, a letecký 
útok na město v roce 1945 bylo 
politikum, v němž se řešila otázka, 
zda byla taková plošná destrukce 
města a vysoký počet civilních obětí 
jedinou možnou alternativou. Tento 
text si neklade za cíl do této diskuze 
přispět. Jeho smyslem je připome-
nutí inferna, které dokáže přinést 
moderní válka, byť je vedená pouze 
konvenčním i prostředky. Bombar-
dování Drážďan nebylo leteckým 
útokem s nejvyšším počtem obětí na 
německém území. Ještě horší bylo 
například bombardování severoně-
meckého Hamburku v roce 1943, při 
kterém zemřelo okolo 50 000 lidí. 

Ohnivá bouře
Výbušné a zápalné pumy, které 

12 týdnů před kapitulací Němec-

přes 600 000 obyvatel). Město ne-
bylo leteckou válkou nijak zásadně 
dotčeno. Jeho osud se však měl již 
brzy naplnit …

Epilog
V říjnu 1945 došlo k velké 

ofenzivě Rudé armády . Množ-
ství uprchlíků zamířilo právě do 
Drážďan, na které v noci z 13. 
na 14. února zaútočila první vlna 
čítající 805 bombardérů. Nálet 
pokračoval i následující den. Část 
amerických létajících pevností 
B-17 se v důsledku navigační chy-
by dostala mimo německé území 
a bombardovala Prahu. Bombardo-
vání Drážďan skončilo 15. října. Ze 
saské Florencie, jak se také někdy 
Drážďany označovaly, zbyla hro-
mada trosek. Město hořelo tři dny. 
Zápalné bomby generovaly teplotu 
až 1 600 stupňů. Oheň z nebes padá 
v peřejích z pumovnic! Některé 
pozůstatky náletu byly ponechány 
v původním stavu jako memento až 
do přelomu 20. a 21. století.

Připravil Mirek Brát 
Zdroje foto: wiki, flickr, 

peacelibrary.nl, youtube.com, 
panometer.de

ka dopadly na metropoli Saska, 
vyvolaly jev tzv. ohnivé bouře 
a totálně devastovaly 7 kilometrů 
čtverečných městského centra. 
Ještě několik desetiletí po válce se 
hovořilo o tom, že bombardování 
si vyžádalo až čtvrt milionu obětí. 
Nejnovější závěry historiků hovoří 

Historické reálie
V roce 1938 probíhala tzv. druhá 

čínsko – japonská válka. V říjnu 
tohoto roku Japonci dobývají důle-
žité město Wuhan. Odstartován tím 
byl exodus civilního obyvatelstva. 
Uprchlická vlna se přelila do katas-
tru města Changsha. Před těmito 
událostmi čítala populace 300 000 
obyvatel, spolu s uprchlíky je to 
však již půlmilionové město. I když 
se čínští představitelé na možnou 
uprchlickou vlnu připravovali, 
město začalo mít okamžitě potíže 

o 25 000 mrtvých. Vojenským 
cílem náletu na Drážďany v únoru 
1945 byla snaha Spojenců pomoci 
sovětským vojskům útočícím na 
Německo z východu tím, že naruší 
zásobovací a výrobní kapacitu 
nacistů. To mělo vést ke zhroucení 
fašistického režimu a k brzkému 

se zásobováním a celkovým fun-
gováním infrastruktury. Válka po-
kračovala a japonská armáda brzy 
přidala další územní zisky. Fronta 
se nezadržitelně blížila i k městu 
Changsha. Nabízela se eventua-
lita obrany a evakuace civilního 
obyvatelstva. To, co bude později 
vyznačeno na stránkách historie 
pod heslem: Changsha – listopad 
1938, bude v mnohém podobné 
události, o které jsme v Hasičských 
novinách již psali. Ano, jedná se 
o požár Moskvy v souvislosti s ta-
žením armády císaře Napoleona do 
Ruska na podzim 1812. V případě 
města Changsha byl však požár 
založen opravdu úmyslně, bez 
sebemenších pochybností. Vznikl 
speciální žhářský tým, který byl 
vyslán do všech městských čtvrtí, 
aby čekal na signál. 

Zapalte město!
Ve dvě hodiny ráno 13. listopadu 

1938 došlo k požáru ve vojenské 
nemocnici. Nejednalo se však 
o původně domluvené místo, které 
mělo vyslat signál pro žháře. Do 
dnešních dnů zůstalo záhadou, 
zda požár vojenské nemocnice 
byl jen dílem náhody vstoupivší 
v tom správném čase do rozehrané 
žhářské partie, nebo to byl skutečně 
onen signál, jen vyslaný z jiného 
místa. Ohnivé kostky byly vrženy 
do ulic města! Nebylo cesty zpět. 
Žháři začali systematicky město 
zapalovat. Výsledkem byl požár 
trvající 5 dní. Desítky tisíc lidí 
přišly při požáru o život , zničeno 
bylo 90 % plochy městské zástavby 
Oheň pohltil 31 škol včetně univer-

konci války. O osudu Drážďan se 
de facto rozhodovalo i na konferen-
ci v Jaltě, kde sovětští představitelé 
požadovali po Spojencích bom-
bardování důležitých německých 
center. Pravdou je, že Drážďany 
byly sedmým největším městem 
Německa (před válkou zde žilo 

zity. Zničeny byly vládní budovy, 
soudy, banky. Přestalo existovat 40 
továren. Ohnivé běsnění přečkala 
pouze jedna nemocnice.

Tragický omyl
V čínské dějepisu je zkáza 

města Changsha pojmenována 
jako požár Wenxi. Kořeny tohoto 
pojmenování můžeme vystopovat 
v telegrafním kódu wen, který byl 
přiřazen městu Changsha. Výraz 
xi je pojmenováním pro noc (vzta-
huje se k době vzniku požáru). Již 
jsme konstatovali, že v primární 
podstatě je úmyslně založený 
požár města Changsha v mnohém 
podobný požáru Moskvy v roce 
1812. Byl formou obrany proti 
agresorovi. Spálením města měly 
být eliminovány i možné zdroje, 

Toho dne, onoho jitra... Umělecké vyobrazení  náletu na Drážďany. Symbolická část ruin  nebyla  po válce opravena.  

Panoramatická expozice připomínající bombardování Drážďan v roce 1945.

Moderní technika přenáší historii do současnosti.

V současnosti je město Changsha důležitým obchodním, průmyslovým a společen-
ským centrem. Územní zisky Japonska v Číně v roce 

1938. 

Changsha byla důležitým říčním přístavem

Japonská obrněná technika. 

Čínsko-japonské války byly krvavým 
střetnutím. 

které mohly útočníkovi padnout 
do rukou a posloužit mu k dalšímu 
pokračování vojenských operací 
V případě Moskvy na počátku 19. 
století se ukázala být tato taktika 
správnou a byla počátkem drtivé 
porážky napoleonských vojsk. 
Spálení města Changsha se ovšem 
ukázalo být ukvapeným činem 
a omylem s obrovskými lidskými 
a materiálními ztrátami. Japonská 
vojska město v roce 1938 nedo-
kázala dobýt. Iniciátoři ohnivé 
sebevraždy města Changsha byli 
nedlouho poté potrestání a tři 
z nich popraveni. Město bylo Ja-
ponci okupováno na krátkou dobu 
až v roce 1944.

Připravil Mirek Brát
Zdroj foto: wiki, flickr,

pinterest, majorforms.com, 
researchegate.net
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V Novém Sedle se uskutečnila 
soutěž mladých hasičů. Jednalo 
se o celostátní soutěž pod názvem 
PLAMEN. Soutěžilo se v několika 
disciplínách, a to štafetě 4× 60 m, 
štafetě požárních dvojic, štafetě 
400 m CTIF, požárním útoku CTIF 
a požárním útoku. Soutěž začala 
nástupem všech soutěžících, roz-
hodčích a pracovní čety. Soutěží-
cím popřál hodně zdaru v soutěži 
starosta OSH a KSH v jedné osobě 
pan J. Henc, s organizací závodu 
soutěžící seznámil vedoucí okresní 
rady mládeže pan P. Vaňourek, 
za pořádající SDH Libočany pan 
R. Sádovský. Po slavnostním ná-
stupu se rozhodčí odebrali na své 
úseky a soutěž mohla začít. Napřed 
zápolily v uvedených disciplínách 
děti mladší kategorie a pak násle-
dovala kategorie starších. V okrese 
Louny se nyní práci s mládeží daří. 
Evidujeme nárust soutěžních druž-
stev MH. Sobotní a nedělní soutěže 
PLAMEN se zúčastnilo celkem 7 
družstev v kategorii mladších žáků 
a 15 družstev starších žáků. Velice 
nás tato situace těší. Při takové účas-
ti se soutěž protáhla do pozdních 
odpoledních hodin. Nedělní dopo-
ledne patřilo královské disciplíně - 
požárnímu útoku. Počasí nám přálo 
a tak dětem příliš nevadilo, když při 
plnění požárního útoku přišly do 
styku s vodou a trochu se namočily. 
Naopak, takové osvěžení přišlo 
vhod! Následovalo rychlé sečtení 

SDH Vlčkovice v Podkrkonoší 
i letos pokračuje ve své činnosti. Po 
sběru železného šrotu a úklidu ne-
pořádku v obci následovalo uklízení 
lesních pasek a kvůli suchu v dubnu 
zalévali nově vysázené stromky 
v lese. Další brigáda se uskutečnila 
na úklid a odvoz velkých kamenů 
ze zbourané hasičské zbrojnice. 
Každoroční akcí je pak pálení 
čarodějnic. To ale bylo ohroženo 
kvůli dlouhodobému suchu, ale 
na poslední chvíli zasáhl sv. Petr – 
dodal tolik potřebnou vláhu a akce 
se mohla konat. Děti na předem 
určené trase plnily úkoly,obdržely 
za ně malou odměnu, na konci 
čekal skákací hrad, cukrová vata, 
občerstvení, opékání párků a veli-
ce pěkný byl i ohňostroj. Na akci 
se podíleli pracovníci obecního 
úřadu a pomocnou ruku přiložilo 
i myslivecké sdružení, jež zajistilo 
projíždky čtyřkolkou. Se začátkem 
května se rozběhla série soutěží 
v požárním útoku, kde máme své 
zastoupení téměř v každém termínu.
Náš sbor pořádal letos již 15. ročník 
soutěže O pohár starostky obce za 
účasti 43 družstev. Současně s po-
žárním útokem probíhalo i klání ve 
štafetě dvojic přípravky, mladších 
a starších dětí. V požárním útoku 
excelovaly starší děti a ženy – na 1. 
místě. V přípravce a mladším uniklo 
umístění „na bedně“ jen o vlásek, 
ovšem v početné konkurenci. Tyto 
dvě kategorie si vše vynahradily 
ve štafetě, kdy přípravka vyhrála 
a mladší obsadili 2. místo. Po pře-
stávce proběhlo představení útoku 
mužů s dětskou stříkačkou, což 
mělo velký ohlas. Jako poslední 
v kategorii muži závodilo družstvo 
Rakváči – směs hasičů z přítom-
ných družstev a rozhodčích. Do-
sáhli nejlepší čas a kategorii mužů 
vyhráli. Jako třešnička na dortu 
zapůsobilo vystoupení dříve naroze-
ných hasičů – na krátké dětské trase 
v útoku. Věříme, že se všichni poba-
vili a odváželi si příjemné zážitky, 
k čemuž nemalou měrou přispěla 
skupina lidí starající se o občerst-
vení a jídlo  pro všechny přítomné. 
Přálo i počasí, i když se postupně 
okolo poledne zatáhlo a poslední 
tři družstva již soutěž dokončovala 
za mírného deště. Zatím poslední 
akcí,do které se náš sbor zapojil,byl 
23. ročník celostátní sbírky Český 
den proti rakovině 15. 5. 2019.

Blanka Kačabová, kronikářka 
SDH Vlčkovice v Podkrkonoší

V neděli 19.května 2019 se do 
Semil sjelo na 50 soutěžních hasič-
ských družstev mládeže na již 4. 
kolo letošního poháru OSH Semily 
„O dráčka Soptíka“.

Krásné slunečné počasí předzna-
menalo, že jsou v očekávání i skvělé 
výsledky jednotlivých družstev, a to 
se i později potvrdilo. V mladších 
bylo připraveno na soutěžní zápo-

Přestože svátek sv. Floriána 
připadá na 4. květen, konalo se 
letošní již 23. svatofloriánské se-
tkání hasičů a hasičských zástav 
okresu Opava až 11. května (2019). 
Jeho organizace byla v režii dvou 
Sboru dobrovolných hasičů – SDH 
Dolní Životice a SDH Hertice. Po-
časí předcházejících dnů nedávalo 
příliš přívětivé představy o tom, 
jak by to mohlo dopadnout. Jenže 
tentokrát se sv. Florián na hasiče 
usmál a připravil jim velmi krásné 
sobotní počasí. Již od rána svítilo 
sluníčko, které dalo rychle zapo-
menout na předcházející studené 
a deštivé dny. Ke škole v Dolních 
Životicích, kde bylo seřadiště 
všech účastníků, přijížděli hasiči 
se svými auty, mnozí však (zvláš-
tě z okolních sborů) přicházeli 
i pěšky. Po deváté hodině se za-
čali účastníci, mezi kterými byli 
i zástupci 3 sborů Gliwického 
vojvodství (Polsko), řadit do prů-
vodu, který za doprovodu dechové 
hudby Dolních Životic prošel obcí 

V září loňského roku schválila 
vláda dle zákona o zahraniční roz-
vojové spolupráci a humanitární 
pomoci poskytované do zahraničí 
humanitární pomoc Řecku. Důvo-
dem je obnova materiálu po niči-
vých požárech v oblasti Kinetta 
dne 23. 7. 2018. Tato humanitární 
pomoc byla realizována prostřed-
nictvím MV – generálního ředi-
telství HZS ČR. Záchranný útvar 
Atény ve spolupráci s ředitelstvím 
řeckých hasičů identifikoval pro 
poskytnutí pomoci Hasičský zá-
chranný sbor v Megaře. Po odbor-
ných konzultacích byla domluvena 
dodávka jednoho automobilu Ford 
Ranger Pick- Up 4x4, jednoho mi-
nibusu Volkswagen Transporter 4 
x 4, a další vybavení potřebné pro 
plnění hasičských úkolů jednotky 
v Megaře, Konvoj s humanitární 
pomocí vyrazil z České republiky 
dne 22. května a dne 25. května 
byla humanitární pomoc oficiálně 
předána v Megaře místním hasi-
čům za účasti českého velvyslance 
v Řecku pana Jana Bondyho, 
s doprovodem, a generálporučíka 
Stefanose Kolokourise, zástupce 
velitele Hasičského záchranného 
sboru Řecka. 

Soutěžní Plamen „hořel“ v Novém Sedle

Soptík „soptil“ v Semilech 

Okresní Svatofloriánské setkání 2019

výsledků ze všech disciplín. Při ná-
stupu tak mohli zástupce vedoucího 
okresní rady mládeže pan J. Kosina 
a starosta OSH a KSH pan J. Henc 
vyhlásit výsledky soutěže a předat 
poháry a věcné dary soutěžícím 
dle jejich umístění. Poděkování 
si určitě zaslouží OSH Louny, 
všichni vedoucí družstev, rozhodčí 
a pořádající SDH Libočany za 
přípravu areálu. Slova díků patří 
také pracovní četě z pořádajícího 
SDH .Nesmíme zapomenout podě-
kovat členům SDH Krásný Dvůr, 
kteří se oba dva dny starali velkým 

lení 27 družstev, starších pak bylo 
23. Po celodenním úsilí si nakonec 
v kategorii mladších prvenství od-
vezl sbor z Jablonce nad Jizerou, 
druhé místo Roprachtice a třetí pak 
mladí hasiči z Bozkova. U starších 
se na domácí půdě představili do-
mácí (SDH Semily I. „A“) v té nej-
lepší formě a získali tak prvenství. 
Těsně za nimi  druhé místo získal 

až k místnímu kostelu Božského 
Spasitele. Sedm desítek praporů 
(mezi nimi byla zástava SH ČMS, 
KSH MSK i HZS – ÚO Opava) 
a téměř půl tisícovky hasičů a hos-
tů zcela zaplnilo kostel, kde byla 
sloužena mše za všechny hasiče, 
kterou celebroval P. Mgr. Jan Ku-
čera. Součástí obřadu bylo i žeh-
nání sošky sv. Floriána, kterou si 
jako štafetu budou vždy předávat 
organizátoři Svatof loriánského 
setkání. Po obřadu opět průvodem 
se přemístili účastníci setkání do 
hasičského areálů „Lesík“, kde 
starosta místního SDH poděkoval 
všem za účast, starosta OSH po-
děkoval organizátorům a všem zú-
častněným sborům předal Pamětní 
list OSH. Proběhly také zdravice 
hostů a ocenění některých členů 
- starosta místního sboru obdržel 
Čestné uznání SH ČMS a spolu 
s pěti dalšími členy také polské 
vyznamenání „Stražak wzorowy“. 
Na závěr slavnostního aktu předal 
starosta SDH Dolní Životice sošku 

výběrem jídla a nápojů o žaludky 
všech přítomných. A jak se družstva 
v PLAMENU umístila? Zde jsou 
výsledky celkového umístění na 
prvních pěti místech:

 Kategorie mladších žáků: 
1. místo Domoušice, 2. místo Citoli-
by, 3. místo Nepomyšl (B), 4. místo 
Nepomyšl (A), 5. místo Lubenec.

 Kategorie starších žáků: 1. mís-
to Domoušlice, 2. místo Citoliby, 
3. místo Lubenec, 4. místo Černči-
ce, 5. místo Vroutek.             

Za OSH Louny
Hofmann Miloslav

sbor z Víchové nad Jizerou a díky 
lepšímu času požárního útoku zů-
stalo i třetí místo v rukách domácích 
z SDH Semily I „B“. Ještě nutno 
podotknout, že starší z Víchové 
dosáhli při požárním útoku na pra-
vém proudu neuvěřitelný čas 13,79!  
I přes započítávání horšího levého 
proudu jim to stačilo na prvenství 
v Semilech do soutěže o Krále úto-
ků. V průběžném celkovém pořadí 
je situace zatím následující: u mlad-
ších vede Jablonec nad Jizerou před 
Svojkem a Mříčnou „A“,  u starších 
prvenství zatím mají Semily I. „A“ 
před Bítouchovem a Roprachtice-
mi. V soutěži „O krále útoků“ si 
u mladších prvenství pevně drží 
sbor z Jablonce nad Jizerou „A“, 
druhý je sbor z Mříčné a třetí jsou 
ze semilského sboru „A“. Tabulku 
u starších zatím vedou Semily I. 
„A“ před Roprachticemi a Jablon-
cem nad Jizerou. Další, páté kolo, 
bude až 15.září 2019 v Chuchelně 
a celý letošní seriál bude zakončen 
5.října 2019 v Jablonci nad Jizerou.       
Ladislav Bruckner,  zastupující 

starosta semilského okrsku

sv. Floriána zástupci HZS-ÚO 
Opava, který bude organizátorem 
setkání v roce 2020. Po ukončení 
„oficialit“ se již mohli účastníci 
věnovat volné zábavě, sledování 
tanečního vystoupení skupiny 
„Úsvit“ nebo ukázek mladých 
hasičů, případně poslechu cimbá-
lové muziky. Bokem pozornosti 
účastníků nezůstala ani historická 
stříkačka Hradce – Podolí.  

(Du)

Sedmdesátiny v plné síle oslavil 
Vladimír Jeník z SDH Velké Zboží 
na okrese Nymburk. Mimořádný 
člověk, kterého celým životem 
provází velká láska k hasičině“. 
V roce 1959 začínal jako mladý po-
žárník ve svém domovském sboru, 
kde postupně prošel celou řadou 
funkcí, od vedoucího mládeže až 
po člena výboru. V roce 1979 byl 
zvolen předsedou, později staros-
tou Okresního sdružení hasičů 
Nymburk. V roce 2009 byl za svou 
celoživotní práci oceněn nejvyšším 
hasičským titulem Zasloužilý ha-
sič. Je váženou hasičskou osobnos-
tí, nositelem titulu Čestný starosta 
OSH. Mezi hasiči a širokou veřej-
ností je váženou osobností. Před 
třinácti lety stál při startu prvního 
ročníku Nymburské hasičské ligy, 
která probíhá dosud. Hasiči ve Vel-
kém Zboží jej doživotně pověřili 
funkcí hasičského moderátora kaž- 
doroční hasičské slavnosti. Svým 
vtipným a neotřelým humorem 
s pomocí mikrofonu bavil hasiče 
a početné návštěvníky. Výrazně 
se podílel dlouhé roky na výchově 
mladých hasičů. Mnozí se stali 
členy sboru. Zasloužil se o obno-
vení hasičského sboru v Přerově 

„Otcové – zakladatelé“
První sbor hasičů z povolání 

založil Alois Pasta v Praze v roce 
1853, kterému nařídil magistrát, 
aby tam hasičství naučil a vycvičil 
podle vzoru berlínského. První 
sbor dobrovolných hasičů, ale 
německý, byl založen v roce 1854 
v Zákupech Ferdinandem Leiten-
bergrem, c.k. pens. rytmistrem. 
První pokusy o založení sboru 
českých dobrovolných hasičů se 
děly v roce 1863 v Chrudimi a ve 
Slaném, ale neúspěšně. Ve skuteč-
nosti byl první hasičský sbor český 
s českým velením založen v roce 
1864 ve Velvarech obchodníkem 
Karlem Krohnem (viz přiložená 

Vladimír Jeník 
hasičem šedesát let

Hasičstvo zemí Koruny české

NAŠI LIDÉ

Listování stránkami hasičské historie I.

nad Labem, který stál na pokraji 
zániku. Dnes má rozmanitou čin-
nost a vychovává mládež. Vladimír 
Jeník si vždy našel čas na svého 
dalšího koníčka, myslivost. Dosud 
je předsedou honebního společen-
stva a aktivním myslivcem. Založil 
kroužek mládeže a díky jeho ini-
ciativě byla postavena myslivna 
v nedalekém Křečkově. Vždy byl 
a dosud je aktivním člověkem, 
který kolem sebe rozdává dobrou 

fotografie), který je právem po-
važován za zakladatele Českého 
hasičstva. Postupně vznikaly další 
sbory v Roudnici, Nepomuku, 
Kolíně, Kutné Hoře, Plańanech 
a v Táboře. Koncem roku 1870 bylo 
v tehdejším Království Českém 20 
sborů dobrovolných hasičů ved-
le některých jednot sokolských, 
které hasičství pěstovaly. Roku 
1874 vzrostl počet sborů na číslo 
107. Do roku 1876 byly zřizovány 
sbory po způsobu sboru pražského 
nejvíce ve větších městech proto, 
že finanční náklady na zřízení 
sboru a jeho vycvičení nemohla 
menší obec venkovská unést, 
pokud neměla mecenáše. Po roce 
1881 dochází na popud Dr. Tyrše 
k odtržení Sokola. Obec Sokolská 
a hasiči tak kráčí vlastní cestou. 
Přední zásluhu o výcvik hasič-
ských sborů na venkově měla obec 
pražská, která cvičila sbory české 
i německé. V roce 1878 podařilo 
se vytrvalému a neúnavnému V. 
F. Kohlovi založit časopis „Český 
hasič“. V roce 1881 české hasičstvo 
získává ve správě Ústřední zemské 
hasičské jednoty z 15členného 
výboru 5 Čechů. V Praze 2. února 
1891 dochází k rozdělení jednoty 
na Českou jednotu a Německou 
jednotu. Dne 7. října 1896 bylo 
povoleno členům hasičských sborů 
nositi ve služebním odznaku svém 
„Zemský znak český“. 

 Josef Bidmon, foto archiv

V Hasičských novinách č. 10 jsme zmínili nový seriál, který pro nás 
připravuje pan Josef Bidmon, mimo jiné vedoucí komise historie OSH 
Nymburk. Dnes tedy otočíme pomyslné první stránky dlouhé a zajímavé 
hasičské historie v našich zeměpisných šířkách. Ať Vás náš seriál poučí, 
zaujme  i naplní hrdostí nad hasičskou historií, která v mnohé sleduje 
i dějiny naší země!

Hasiči se stále činí

Zajímavý snímek nám zaslal 
náš věrný čtenář pan Vladislav 
Kubeczka. Týká se hasičů z pol-
ského sídla Niepokolanow, kteří 
mají na sobě mnišské hábity. Vy-
světlení je jednoduché. V roce 1998 
vstoupili  do hasičských řad bratři 
františkáni z tamního kláštera. 
Řádový oděv si tak našel cestu do 
standardní hasičské výbavy. 

Z redakční pošty 

Pomoc 
Řecku



Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Gnocchi po česku“
I v  tomto čísle Hasičských novin máte připravený recept z Hasičské 

kuchařky, kulinářsko - preventivního projektu, který vyšel k 165. výročí 
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 domácích elektro-
spotřebičů. Jaké jsou hlavní zásady bezpečného používání elektrických 
spotřebičů? Nákup elektrospotřebičů by měl určitě probíhat u odborných 
prodejců a spotřebič by měl být označen CE. Takto máte jistotu, že získáte 
výrobek,  který byl  posouzen před uvedením na  trh Evropského hospo-
dářského  prostoru.  Spotřebič musí  být  vybaven  návodem,  jehož  poky-
ny pro používání a údržbu je nutné respektovat. Spotřebič  lze používat 
pouze k účelu, pro který je určený. Spotřebiče nenechávejte bez dozoru. 
Nepřetěžujte elektrické zásuvky zapojením rozdvojek a více spotřebičů. 
Dodržujte pravidelné servisní kontroly. Nebezpečím mohou být i zaprá-
šené spotřebiče. Pozor na vodu a vlhkost v místě zapojení spotřebiče do 
zásuvky. Při bouřce, či při delší nepřítomnosti v bytě, vypojte spotřebič ze 
sítě. Požár elektrického spotřebiče nikdy nehaste vodou! 

Gnochci po česku dle receptu mjr. Ing. Bohdana Mrózka 
Jedná se o rychlejší a pohodlnější verzi klasických halušek se slaninou 

a zelím. Vaříme pro 4 osoby, doba přípravy bude cca 30 minut. Co bu-
deme potřebovat? 1 balení gnocchi (cca 500 g), cca 250 g kysaného zelí, 
cca 250 g anglické slaniny (v celku), 1 větší cibuli a 1 kysanou smetanu. 
Slaninu nakrájíme na kostičky a dáme vypéct. Přidáme nakrájenou cibuli 
a restujeme dozlatova. Zelí vaříme s troškou vody do změknutí. Uvaříme 
dle návodu gnocchi a scedíme. Gnocchi a zelí přidáme ke slanině a cibuli, 
promícháme, podle chuti osolíme. Pro zjemnění přidáme kysanou smetanu. 
Před servírováním upozorněte strávníky, že gnocchi po česku se v češtině 
vysloví jako „ňoky po česku“!

Dobrou chuť!                                                  Foto: Hasičská kuchařka

Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cesto-
vání jako sbírání nových zkušeností  a poznatků. S Hasič-
skými novinami cestujeme po mapě evropského hasičského 
dobrovolnictví. Pojďme však pomyslnou „pokličku“ trochu 
více zvednout a podívejme se hlouběji a dále po zemích 
našeho kontinentu.  Dnes se podíváme do severozápadní 

Evropy do Irské republiky. I tuto vzdálenější zemi můžeme,  v případě inte-
grované Evropy, klidně  označit za souseda, byť s patřičnými uvozovkami. 

Nakoukání k irským „sousedům“
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Irsko je starobylá země, proto 
se nedivme, že počátky formování 
hasičských jednotek zde můžeme 
vysledovat již v 10. století. V roce 
1600 se do fungování hasičských 
jednotek aktivně vkládají pojišťov-
ny, které mají ekonomický zájem na 
snížení částek pojistného za škody 
způsobené požáry. Takové jednotky 
pochopitelně fungují především ve 
velkých sídlech – například Du-
blinu. Stále více se však angažují 
i městské samosprávy. V roce 1877 
zakládají dobrovolnou hasičskou 
jednotku v jiném velkém irském 
městě – Corku. Již moderní systém 
protipožární obrany v Irsku vzniká 
v roce 1940. A jaká je úloha hasič-
ského dobrovolnictví v Irské repub-
lice? Podobná jako například na 
Maltě, kterou jsme v naší pravidelné 

rubrice již představili. Dobrovolní 
hasiči definovaní jako pomocné ha-
sičské sbory (AFS) jsou organizová-
ny v rámci jednotek civilní obrany. 
Jejich úloha  spočívá i v „odlehčení„ 
profesionálním hasičům, pokud jsou 
jejich kapacity saturovány složitým 
či dlouhotrvajícím zásahem, napří-
klad při povodních apod. Po celém 
Irsku je okolo 220 hasičských stanic, 
kde pracují profesionální hasiči 
mající v záloze kolegy, kteří pracují 
na částečný úvazek (jejich úloha je 
větší ve venkovských oblastech). 
Města a lidnaté aglomerace jsou 
chráněna ryze profesionálními 
jednotkami. Jak se na hasiče v Irsku 
dovoláte? Evropským číslem 112, 
které nahrazuje původní tísňovou 
linku 999. 

Zdroj foto: theaa.ie

V polovině května Kulturní zaří-
zení města Choceň přivítalo vítěze 
krajského kola 45. ročníku soutěže 
„Požární ochrana očima dětí a mlá-
deže 2019“. V letošním ročníku se 
soutěžilo ve čtyřech kategoriích. 
V literární části, v níž soutěžili 
žáci od třetího ročníku základních 
škol až po studenty středních škol. 
Též se soutěžilo v šesti kategoriích 
výtvarné části – soutěžili žáci od 
mateřských škol ve dvou kategori-
ích a ve čtyřech kategoriích žáci od 
první třídy až po studenty středních 
škol. Speciální kategorií byla kate-
gorie K1 a K2, v níž soutěží děti 
a mládež s více tělesnými vadami. 
Dále se soutěžilo také ve dvou ka-
tegoriích prací zpracovávaných 
digitální technikou, kdy letošní 
téma bylo „V domě hoří! A co teď?“ 
Celkem se soutěže v Pardubickém 
kraji zúčastnilo 2 204 dětí z 68 škol 
a 76 sborů dobrovolných hasičů. 
Krásné ceny a diplomy předávali 
zástupci Krajské odborné rady pre-
vence, Krajského sdružení hasičů 
Pardubického kraje a Hasičského 
záchranného sboru Pardubického 

O Hasičském útvaru ochrany 
Pražského hradu jsme již v Ha-
sičských novinách psali. Nyní 
můžeme k tomuto tématu připojit 
aktuální dobrou zprávu: Zařazení 
nové techniky – automobilového 
žebříku AZ 30-M1Z na podvozku 
IVECO 4×2. Jedná se v pořadí o již 
třetí nový zásahový automobil po 
dvou  automobilových stříkačkách 
CAS 20/4000/240 S1T na podvozku 
Scania 4×2. Završila se tím obnova 
automobilní techniky Hasičského 
útvaru ochrany Pražského hradu. Při 
slavnostním ceremoniálu hasičský 
žebřík požehnala Jeho Eminence 
Dominik kardinál Duka. 

Foto hzscr.cz

Soutěž Požární ochrana očima dětí 
a mládeže v Pardubickém kraji

kraje. Další odměnou pro soutěžící 
bylo vystoupení dvou kouzelnic 
Wendy a Elišky, které sklidilo 
mohutný potlesk. Atmosféra čtvr-
tečního podvečera byla úžasná!  
Vítězové v jednotlivých katego-
riích postoupili do celostátního 
kola soutěže. Závěrem patří velké 
poděkování Krajskému sdružení ha-

sičů Pardubického kraje za finanční 
příspěvek na hodnotné ceny. Další 
poděkování patří sponzorům, tj. 
městu Choceň a firmě PSP izoterm, 
s. r. o., Vysoké Mýto, kteří umož-
nili pořádání tohoto slavnostního 
vyhodnocení a potom všem, kdo 
se podíleli na přípravě a organizaci 
tohoto vyhodnocení.

Mladí hasiči dobyli Vysočinu
Hasičský sbor Suchý na okrese 

Blansko v červnu oslaví 92 let od 
založení. V současné době má 95 
členů, z toho je šestadvacet mladých 
hasičů a dorostenců.

Zásahová jednotka s označe-
ním JPO 5 má 13 členů a během 
loňska vyjížděla k devíti událos-
tem a jednomu cvičení okrsku. 
„Jsme rádi, že jsme si mohli při 
cvičení ověřit znalosti hašení 
požáru uvnitř budovy, slaňování 
s jištěním a záchrany osob s po-
skytnutím první pomoci. V rámci 

zásahů převažovala technická 
pomoc při odstraňování stromů, 
likvidaci obtížného hmyzu, v létě 
jsme okysličovali vodu v rybníce. 
Pátrali jsme společně s dalšími 
dobrovolnými jednotkami včetně 
HZS z Boskovic a zdravotní zá-
chrannou služnou po pohřešované 
osobě,“ uvedl zástupce velitele 
jednotky Radek Ošlejšek s tím, 
že na žádost obce káceli stromy 
a členové jednotky si tím prověřili 
odborné dovednosti práce s moto-
rovými pilami.

Hasiči obce Suchý se zapojují 
do soutěží, zahajují okrskovou. Na 
loňském se blýskly zejména ženy 
prezentované coby „Frajerky ze 
Suchýho“. Okrsek vyhrály, muži 
stanuli na čtvrté příčce. Na pátém 
ročníku Poháru starosty SDH Suchý 
ženy opět slavily, tentokrát stříbrný 
stupínek vítězů s dosaženým časem 
požárního útoku 36,66 s, fanoušky 
potěšily rovněž na memoriálu 
Bohumila Andrlíka v Okrouhlé, 
kdy se staly vítězkami a muži vy-
bojovali bronzovou trofej. „Čtyři 
soutěže mužů byly započítány do 
okrskového poháru, který náš sbor 
během dvou posledních let vyhrál, 
těší náš, že loňský výkon se ustálil 
na třetím místě,“ připomněl starosta 
sboru Michal Kolář. Mladí hasiči 
pod vedením Hany a Martina Láta-
lových dosahují výrazných úspěchů. 
Během roku absolvují řadu soutěží. 
Každoročně zahajují Suchovským 
šmodrchem, mladší a starší získali 
shodně třetí místo. Michal Ošlejšek 
v kategorii mladších žáků vybojoval 
první pozici před Nikol Staňkovou 
a ve starších žácích excelovala Nela 
Zemánková. 

Dospělí hasiči se střídají v okrs-
ku pořádáním plesu, sbírají železný 

šrot, podílejí se na organizaci Dne 
Země. „Měli jsme tu čest přivítat 
v rámci oslav století republiky 
konvoj historických hasičských 
vozidel, směřujících na brněnské 
výstaviště. Vážíme si pamětního 
listu, který nám byl předán,“ po-
znamenal starosta sboru.  Společně 
s SDH Velenov pořádali společný 
dětský den, navštívili novou hasič-
skou zbrojnici v Okrouhlé. Vydali 
se na Pyrocar a vyjeli s veškerou 
technikou, dopravními automobily 
Ford a Furgon a s cisternou ZIL. 
S vozidly, která jsou jistou atrakcí 
pro milovníky hasičské techniky, 
byli pozváni také do Holešína.

„Máme dobrou spolupráci s obcí, 
jsme si navzájem pomocníky i part-
nery. Kladně hodnotíme skutečnost, 
že probíhají přípravy pro výstavbu 
nové požární zbrojnice. Obec vloni 
podala žádost na dotace pro její 
výstavbu z dotačního programu 
Ministerstva vnitra ČR a Jihomo-
ravského kraje. Na dotaci jsme sice 
nedosáhli, ale skončili jsme první 
pod čarou, což nám dává jistou 
naději pro žádost v příštím roce,“ 
dodal Radek Ošlejšek.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Suchý

Medvěd místo zlaté medaile
V Miletíně v okrese Jičín proběhl 

šestý ročník soutěže Podzvičínský 
záchranář. Pořádá jí SDH Miletín 
společně s organizací VoTo Zelená 
stopa.  Tříčlenné hlídky soutěžily 
ve zdravovědném a technickém 
okruhu v klidné části města. „Zra-
nění“ byla připravena za spolupráce 
studentů Střední zdravotnické 
školy v Turnově a Pardubicích. 
Mladí hasiči na jednotlivých sta-
novištích pod vedením odborných 
rozhodčích. „Hlídka se snažila 
získat co nejvíce bodů podle hod-
notícího klíče – zjištění poranění, 
jak pomoci zraněnému a zjistit, 
jak ke zranění došlo. Letos neměli 
mladí hasiči u sebe lékárničku 
ani záchranářský batoh, museli 
jednat s jistou improvizací,“ uvedl 
jeden z pořadatelů Bedřich Hak. 
Nemalým oříškem bylo například 
poskytnutí laické pomoci poraně-
ným při dopravní nehodě za po-
moci přítomných záchranářů, nebo 
přivolání pomoci při situaci, kdy 
je třeba přivolat pomoc lidem pod 
vlivem omamných látek. V kaž- 

dém případě byla zdravotnická 
stanoviště také o tom, aby děti vě-
děly, jak přivolat pomoc, co sdělit 
záchranářům a jak upřesnit místo, 
odkud volají. V technickém okruhu 
získávali mladí hasiči body např. za 
správné uzlování, překonávání pře-
kážek, ručkování po laně a dalších. 

Každá hlídka, jak uvedl Bedřich 
Hak, byla nucena vzájemně spo-
lupracovat. „Pokud z jakéhokoliv 
důvodu odmítla cokoliv splnit, 
nebyla diskvalifikována, pouze jí 
nebyly uděleny body.“ Podzvičín-
ského záchranáře se zúčastnilo 23 
hlídek nejen z okresu Jičín, soutěž 

přilákala také kolektivy z okresu 
Trutnov, Náchod, Litoměřice a Ha-
vlíčkův Brod. V kategorii mlad-
ších žáků zvítězil oddíl Velkých 
Svatoňovic, ve starších Nevratice 
a v dorostenecké třídě Nová Paka. 
Celkovým vítězem a opatrovníkem 
velkého Putovního medvěda hně-
dého se stala potřetí za sebou hlíd-
ka Nové Paky, jejíž velitelkou byla 
Magdaléna Pospíšilová. Zajímavá 
soutěž proběhla za podpory města 
Miletín a čtyřiceti dobrovolníků. 
„Na akci se pravidelně podílí SDH 
Bílá Třemešná, Dolní Radechová, 
Český červený kříž Miletín a Klub 
českých turistů Rohoznice. Zdra-
vovědný okruh zabezpečují od-
chovanci kolektivu mladých hasičů 
v Miletíně a jejich kamarádi, kteří 
dnes studují zdravotní obory nebo 
v nich již pracují. Na dnešní soutěž 
přispěli studenti zdravotnické školy 
v Turnově a Pardubicích, kteří při-
pravili fiktivní zranění figurantů,“ 
dodal Bedřich Hak.

Věra Nutilová

Ze soutěže Podzvičínský záchranář

Nová technika 
pro „hradní 

hasiče“



Slovem a obrazem

Jednotný systém varování a vy-
rozumění je stěžejním nástrojem 
varování a informování obyvatel-
stva a částečně také vyrozumění 
složek integrovaného záchranného 
systému a orgánů krizového řízení. 
Jednotný systém varování a vyro-
zumění tvoří systém selektivního 
rádiového návěštění a koncové 
prvky varování. Systém selektiv-
ního rádiového návěštění (SSRN) 
je plně digitální a umožňuje dál-
kové selektivní (výběrové) ovlá-
dání poplachových sirén, či jiných 
varovacích zařízení a vysílání 
krátkých textových zpráv osobám 
vybavených osobními přijímači 
(pagery). Je budován a provozo-
ván na krajské (regionální) úrovni. 
V současné době je provozováno 
celkem 11 krajských subsystémů. 
Některé kraje mají tento subsystém 
společný např. Praha a Středočeský 
kraj. Základními prvky SSRN jsou 
vysílací infrastruktura, terminály 
a přenosové cesty a koncové prv-
ky SSRN. Vysílací infrastrukturu 
tvoří síť základnových stanic (156 
vysílačů). Ty zabezpečují pokrytí 
zájmové oblasti rádiovým signálem. 
Síť základnových stanic krajského 
subsystému je koncipována tak, 
že tvoří uzavřený kruh. V jedné 
síti může pracovat až 32 stanic. 
Jedna ze stanic plní funkci hlavní 
základnové stanice, která generuje 
informaci a označujeme ji jako 
MASTER. Tato stanice je umístěna 
na řídícím pracovišti systému (ve-
směs krajská ředitelství hasičských 
záchranných sborů krajů). Ostatní 

V polovině května  byla za účasti 
1. místopředsedy vlády a ministra 
vnitra Jana Hamáčka, poslance 
Jiřího Maška, hejtmana Královéhra-
deckého kraje Jiřího Štěpána, vede-
ní města Náchoda v čele se starostou 
Janem Birke, a dalších významných 
hostů slavnostně otevřena novo-
stavba hasičské zbrojnice v ulici 
Raisova. Mezi hosty nechyběli 
ani ředitel HZS KHK brig. gen. 
František Mencl, ředitel územního 
odboru Náchod plk. David Pouč či 
starosta Krajského sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska Jiří Orsák. 

V sobotu 18. 5. 2019 se v Mod-
lanech na hasičském hřišti u hráze 
Modlanského rybníka konala 
velká sláva. Hasiči slavili 140. 
výročí od svého založení. Dopole-
dne proběhla soutěž dětí O pohár 

Tísňové linky složek IZS přijímají postupně několik hlášení o tom, že na horské silnici vedoucí na Špindlerovu boudu, asi 500 
metrů nad Erlebachovou boudou, havaroval autobus plný lidí. Vozidlo skončilo po nehodě převrácené na bok. Cestovala v něm 
čtyřicítka osob a na místě se nyní nachází větší počet zraněných. Jeden člověk se dokonce vlivem šoku dostal mimo autobus do 
obtížně přístupného terénu. S ohledem na vážnost této mimořádné události je bezprostředně vyhlášen II. stupeň poplachu podle 
poplachového plánu pro dané území. Takový byl scénář taktického cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje, které se odehrálo 
ve čtvrtek 16. května 2019. Cílem cvičení bylo mimo jiné otestovat, jaké jsou reálné dojezdové časy do této horské oblasti, která 
je jak v zimě, tak v létě turisticky hojně navštěvovaná. 

SDH Modlany má 86 členů, z čeho 48 jsou muži a ženy. Zbývající část tvoří mládež.

Kdo je připraven, není překvapen!

Díl třetí: Jednotný systém varování 
a vyrozumění    
Miniseriál Hasičských novin věnovaný ochraně obyvatel
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stanice pouze předávají informaci, 
kterou obdržely – jsou podřízené 
(SLAVE). V SSRN se využívají 
zadávací terminály a terminály 
dohledu. Prostřednictvím zadáva-
cích terminálů dislokovaných ve 
vyrozumívacích centrech, realizují 
obsluhy systému požadavky na 
volání. Zadávací terminály se dělí 
do čtyř úrovní podle svého umístění 
v systému a územní působnosti. 
Zadávací terminál I. úrovně je na 
celostátním vyrozumívacím centru, 
tj. na pracovišti generálního ředitel-
ství hasičského záchranného svoru. 
Zadávací terminály II. úrovně 
jsou na krajských vyrozumívacích 
centrech, tj. na pracovištích ha-
sičských záchranných sborů krajů 
(hl. m.). Zadávací terminály III. 
úrovně jsou na vyrozumívacích 
centrech územních odborů hasič-
ských záchranných sborů krajů 
a zadávací terminály IV. úrovně jsou 
zřizovány zejména na pracovištích 
významných ohrožovatelů (jaderné 
elektrárny, velké chemické provozy 
apod.). Terminály dohledu slouží 
k monitorování činnosti systému, 
zaznamenávají a vyhodnocují pro-
vozní stavy základnových stanic 
sítě, zadávacích terminálů a ko-
munikačních cest. Koncové prvky 
SSRN jsou přijímače, které realizují 
požadavky obsažené ve volání. 

(pokračování příště)

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

ochrany obyvatelstva

Nová hasičská zbrojnice v Náchodě

SDH Modlany oslavil 
140. výročí od svého založení

Cvičení složek IZS „Autobus 2019“

„Profesionální i dobrovolní hasiči 
u nás fungují perfektně. K tomu 
ale potřebují samozřejmě odpoví-
dající zázemí. Tady v Náchodě se 
to povedlo,“ uvedl ministr vnitra 
Jan Hamáček. Po symbolickém 
přestřižení pásky si pak všichni 
společně prohlédli vnitřní prostory 
a hasičskou techniku. „Jsem velmi 
rád, že se díky dotačním titulům 
podařilo získat dostatečné finanční 
prostředky na stavbu nové budovy. 
Nyní se tak náchodští dobrovolní 
hasiči mohou pochlubit zbrusu no-
vou moderní zbrojnicí, která jim po 

starosty SDH Modlany. Soutěže 
se zúčastnilo téměř 30 družstev. 
Bojovalo se o trofeje ve třech 
kategoriích: přípravka, mladší 
žáci a starší žáci. Vítězové: kate-
gorie přípravka: SDH Hostomice, 

více než sto letech zajistí důstojné 
moderní zázemí,“ uvedl starosta 
města Jan Birke. Konečná částka za 
stavební práce na hasičské zbrojnici 
činí 23,6 mil. Kč, z toho 9,5 mil. 
Kč bylo financováno z prostřed-
ků Evropské unie – Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a ze 
státního rozpočtu ČR prostřednic-
tvím Integrovaného regionálního 
operačního programu, 4,5 mil. Kč 
obdrželo město v rámci Programu 
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ 
vyhlášeného Ministerstvem vnitra 
– generálním ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR a 1,5 mil. Kč 
poskytl Královéhradecký kraj. Po 
více než 100 letech se zdejší dob-
rovolní hasiči dočkali důstojného 
zázemí. Nyní dojde ještě k dovy-
bavení vnitřních prostor budovy 
a slavnostní předání do rukou hasičů 
proběhne v pátek 21. června 2019. 
V sobotu 22. června se uskuteční 
den otevřených dveří, kdy si ná-
chodská veřejnost bude moci nové 
prostory včetně vybavení a hasičské 
techniky prohlédnout. 

Foto: archiv města Náchoda

V květnu byla slavnostně ote-
vřena nová hasičská zbrojnice 
v Bystřici  u Libáně. 

Budovu si přišly prohlédnout 
desítky obyvatel obce. Po úvodních 
projevech byl posvěcen objekt 
i nový prapor (ten si dobrovolní 
hasiči nechali zhotovit u příležitosti 
130. výročí založení bystřického 
dobrovolného hasičského sboru). 
Svěcení provedl libáňský farář 
Augustín Števica. 

Hasičská sláva 
v Bystřici u Libáně 

mladší žáci: SDH Obrnice, starší 
žáci: SDH Háj u Duchcova. Pořa-
datelé si pro děti kromě soutěže 
připravili i bohatý doprovodný 
program: jízda na koni, malování 
na obličej, výstava hasičské i ve-
teránské armádní techniky. Odpo-
ledne soutěžilo 13 družstev mužů 
a žen v závodě O pohár starosty 
obce Modlany. Putovní poháry si 
v kategorii mužů odvezlo družstvo 
AGC a v kategorii žen pak SDH 
Unčín. Součástí slavnostního 
nástupu bylo předání ocenění ně-
kterým členům sboru, a také pře-
dání stuhy na slavnostní prapor. 
SDH Modlany děkují všem, kteří 
tuto akci podpořili: závodníkům; 
divákům; okolním sborům, které 
přivezly ukázat svou techniku, 
a v neposlední řadě také všem 
významným hostům. 

V. Nejedlá, 
starostka OSH Teplice  
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky dobyl svět. Film se stal 
i uměleckou formou, která do-
kázala  popsat sílu ohně i práci 
hasičů. Není se čemu divit, že 
hasiči neunikli ani tvůrcům 
kultovního animovaného seriálu 
Simpsonovi. Od roku 1989 bylo 
odvysíláno již 250 hodin slože-
ných z 20–25minutových dílů 
popisujících život bláznivé, ale 
jinak normální americké rodinky 
ze Springfieldu. Seriál si s neo-
byčejnou houževností bere „na 
mušku“ různé situace z reálného 
života a provokuje. Jedna z Ho-
merových vydařených eskapád ho 
v roce 2007 přivádí  do hasičské 
stanice. Poté, co má jeho řádění na 
svědomí dlouhodobou pracovní 
neschopnost tamní hasičské jednotky, je třeba hledat náhradu. Homer 
se stává hasičem. Absolvuje krátké školení pomocí letáku, který dorazil 
s hasicím přístrojem, a může se jít do akce! Za nějakou chvíli však hlavě 
Simpsonovic rodiny už začíná vadit, že tato těžká práce není placená. 
Tak se stane, že hledá v hasičském dobrovolnictví i nějaký ten přivý-
dělek: Spolu se svými vydařenými kumpány, mezi kterými nechybí 
ani Skinner či Vočko, začne vykrádat ohněm poškozené objekty. Dům 
rodiny se plní nakradenými věcmi, rodinná idyla však nepřichází. 
Pobouřený český dobrovolný hasič nechť promine tvůrcům tento pro-
vokativní pohled. Ostatně, i v snímku Chaplin hasičem, kterému jsme 
se již v naší filmové rubrice věnovali, byla zmíněna jedna podobná 
„černá hasičská ovce“. V seriálu Simpsonovi jde především o zábavu, 
provokaci, parodii. A rovněž i o morální odezvu, protože Bart, Líza 
i Maggie jsou počínáním svého otce velmi, velmi zklamané. Homer se 
napraví… a vydrží mu to nejméně do dalšího dílu seriálu.

Plakát filmu via flickr
Příště: Aljaška v plamenech, USA 1994, režie: Steven Seagal 

Hasičské anekdoty 
l Když hasiči s hlasitým signálem projíždějí 

hlavní třídou, bere si Břéťa bundu a rychle odchází 
z hospody.  „Odkdy jsi u hasičů?“ ptají se kamarádi.  
„Já ne,ale otec mojí přítelkyně je hasič…“ 
l Meditují dva sedláci u piva: „Uzavřel jsem 

kamaráde super pojistky. Jednu proti ohni a dru-
hou proti krupobití,“ povídá první. Druhý se 
zamyslí a dodá: „No,to je rozumné. Ten oheň, to 
by šlo. Ale jak uděláš to krupobití?“ 
l Takovou účast na místním plese hasičů ještě 

neměli. A za co tomu vděčí? Na hasičské zbrojnici 
byl už z daleka viditelný plakát s velkým nápisem:  
„Přijďte na náš ples. My přijedeme na Váš požár!“ 
l Malý František říká matce, která soustředěně 

čte knihu: „Mamííí, hoří lampa!“ „Lampa nehoří, 
ale svítí!“ odvětí a spokojeně čte dál. Po chvíli 
František pokračuje: „Mamííí, už svítí i záclony!“

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně XII. 
Hoří! USA 2007, díl z animovaného seriálu 
Simpsonovi, režie: Lance Kramer

Propojenost: Dříví udržuje oheň …“ — Valeriu Butulescu 1953

HASIČSKÉ NOVINY 12/2019

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

drovic, nstržm. Lukáš Pernikl, nprap. 
Vojtěch Jírovec, nstržm. Bořek Holub, 
nstržm. Petr Rozhon). Policie ČR, 
územní odbor Domažlice, Dopravní 
inspektorát Domažlice – prap. Martin 
Jurčo a prap. Jaroslav Schweiner. Policie 
ČR, územní odbor Domažlice, Ob-
vodní oddělení policie Kdyně – prap. 
Dis. Zdeněk Hanák a pprap. David 
Stauber. Zdravotnická záchranná 
služba Plzeňského kraje, výjezdová 
základna Domažlice – Dis. Marian 
Smolík a Petr Svoboda. Čestné uznání 
v týmové kategorii obdržel Hasičský 
záchranný sbor Moravskoslezského 
kraje, územní odbor Karviná (npor. 
Ing. Tomáš Blatoň, ppor. Petr Klimoš, 
ppor. Mgr. Jakub Gřešica, pprap. Mi-
chal Kysa, nstržm. Petr Langer). 

V kategorii Nejkurióznější záchra-
nářský čin obdržel Zlatý záchranářský 
kříž  nprap. Miroslav Slavík. 

Humanitární čin mimo území ČR: 
Zlatý záchranářský kříž obdržel  HZS 
Libereckého kraje, oddělení KOPIS 
(prap. Tomáš Fotr a por. Bc. Daniel 
Jarolím). 

Zlatý záchranářský kříž IN ME-
MORIAM obdržel pan Karel Richter.

Zlatý záchranářský kříž v kategorii 
Cena časopisu RESCUE report si 
odnesla MUDr. Gianna Conti. 

Cenu generálního mediálního 
partnera si v letošním roce odnesl 
Lukáš Ludvík. 

Příslušníci HZS Ústeckého kraje, 
územní odbor Ústí nad Labem, sta-
nice Ústí nad Labem, četa A (nprap. 
Vlastimil Kůstka, velitel zásahu, 
ppor. Jánošík Martin, pprap. Honzajk 
Jan, nstržn. Tomášek Matěj, nstržm. 
Jindřich Karel, nstržm. Bolík Tomáš, 
nstržm. Fišera Roman, pprap. Drábek 
Vladimír, nprap. Novotný Vladimír, 
por. Smutný Stanislav, nprap. Ku-
chynka Petr, pprap. Krákora Martin, 
nstržm. Čvančara Martin, nstržn. 
Bouška Dušan, pprap.), si odnesli 
Cenu generálního ředitele HZS ČR. 

Cena policejního prezidenta patří 
pprap. Michalu Palátovi.

Více informací najdete na: 
www.zachranarskykriz.cz

Zlatý 
záchranářský

kříž 2018
(dokončení ze strany 1)

Vybraní příslušníci Hasičského záchranného sboru Ústeckého 
kraje cvičili s novým technickým prostředkem, záchrannou sítí pro 
koně, která se dá využít k záchraně i jiných velkých zvířat.  Hasiči 

si vyzkoušeli nasazení sítě 
a speciální úvazy na zve-
dání koní. Nácvik proběhl 
v areálu stanice v Ústí nad 
Labem, a vedli jej členové 
Horse Emergency z Brna. 
Ti přivezli na výcvik maketu 
koně o hmotnosti 300 kg, 
s níž se dala cvičit záchrana 
koně z výkopu i úzké studny. 
Foto: HZS ÚK Pavel Pech

Nácvik záchrany koně
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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 

Muzeum sídlí v chodské obci 
Postřekov (Domažlicko) ve dvou 
budovách – staré hasičské zbrojnici, 
kde je umístěna expozice ručních 
stříkaček a v budově bývalé kotelny 
základní školy. Zde jsou k vidě-
ní motorové stříkačky a hasičská 
výzbroj. Sbírky aktuálně zahrnují 
desítky motorových stříkaček, stří-
kačky ruční (z toho 3 tažené koňmi), 
jednu stříkačku parní a tři hasičské 
automobily (většina techniky je plně 
funkční). K vidění jsou také další 
součásti historické hasičské výstroje 
a výzbroje. Historie Muzea hasičské 
techniky v Postřekově se začala psát 
v roce 1999, kdy se v rámci příprav 
na 105. výročí založení sboru začala 
v hlavách několika místních nad-
šenců rodit myšlenka na založení 
muzea. Nikdo netušil, že sbírka 

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Postřekově 

zanedlouho přesáhne hranice do-
mažlického okresu a dokonce i kraje. 
Většinu exponátů získalo muzeum 

darem nebo za symbolický finanční 
obnos, část exponátů byla do muzea 
zapůjčena.                Foto: klenci.cz


