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Červený kohout na palubě
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Den požární
bezpečnosti
2019

Vážení a milí čtenáři
Hasičských novin,

V Předměřicích nad Labem dostali mladí hasiči unikátní buginu. Více najdete na str. 5. Foto SDH Předměřice n. L.

Setkání civilní
ochrany V4
V polovině června se ve Vysokých Tatrách na Slovensku uskutečnilo již 19. setkání generálních
ředitelů civilní ochrany členských
států Visegrádské skupiny. HZS
ČR na jednáních zastupoval náměstek generálního ředitele HZS
ČR plk. František Vavera. Celé
předsednictví V4 civilní ochrany
Slovenské republiky, mělo jeden
společný jmenovatel – větší zapojení sborů dobrovolných hasičů
v rámci ochrany obyvatelstva. Slovenská strana připravila i ukázky
činnosti Horské záchranné služby
SR a Hasičského a záchranného
zboru SR. Byla podepsána i společná deklarace o spolupráci.
NZ (HZS ČR)

?

SDH Semily má další zápis
v knize rekordů
V sobotu 15. června 2019 se
v Otrokovicích-Kvítkovicích konal
již VII. ročník celorepublikové
soutěže historických hasičských
parních stříkaček. Místní sbor se
ujal pořadatelství a zároveň tím
i oslavil 125 let od jeho založení.
Celkem se sešlo 11 funkčních
parních stříkaček a pochopitelně
nechyběla ani ta semilská. Soutěž
doplňoval doprovodný program,
například ukázky mladých hasičů, funkční ruční stříkačky apod.
Vlastní soutěž měla již tradičně 4
kola (rychlost zátopu do 5 atm.,
na přesnost, plnění džberu a kdo
nejdál). Po náročném dni, bylo
totiž navíc i 35 °C ve stínu a jasno,
se všichni účastníci dopracovali až
do úplného závěru. Celkové prvenství si nakonec a zaslouženě domu
odvezl sbor z Opočna, druhé místo
pak SDH Klatovy a třetí sbor
z Bořitova, který je v příštím roce,
netradičně až v září, pořadatelem
dalšího ročníku. Semilský sbor,
ať se snažil jak to šlo, nakonec
obsadil sedmou příčku. A protože
za semilský okres nebyl sám, soutěže se také účastnil sbor z Roztok

u Jilemnice, bylo to krásné zastoupení tak malého okresu, kterým
ten semilský bezesporu je. Celý
soutěžní den byla přítomna i komisařka z agentury, která vydává
a vede českou verzi Knihy rekordů. Ta v úplném závěru potvrdila,
že byla splněna podmínka pro další zápis a dosažení rekordu v počtu
přítomných a funkčních parních
stříkaček na jednom místě. A tak

roztočtí i semilští hasiči jsou, nebo
spíše budou, opět uvedeni v nové
verzi Knihy rekordů. Pořadatelům
i všem, kteří pomáhali organizovat
a zabezpečit plynulý chod celé
soutěže, patří velké poděkování!
Byl jim předán i drobný dárek.
Ladislav Bruckner, zástupce
starosty SDH Semily I.
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... nalistujte stranu 6
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Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá k účasti na Dni
požární bezpečnosti profesionální
i dobrovolné hasiče, orgány státní
správy a samosprávy, občanská
sdružení, veřejně prospěšné a jiné
organizace působící na úseku požární ochrany.
Cílem akce je zejména předání
informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání informací
využitelných při předcházení požárům a jiných mimořádných událostí,
omezení jejich následků a zvýšení
povědomí obyvatel, jak se chovat
při vzniku těchto situací. Hlavním
tématem Dne požární bezpečnosti
je „Průjezdnost komunikací“ (provedení kontroly příjezdových komunikací, nástupních ploch a vnějších
odběrních míst).
Doporučené formy realizace
Dne požární bezpečnosti: prověření možnosti průjezdu rozměrné
hasičské techniky v obydlené oblasti
měst a obcí a upozornění uživatelů
vozidel na jejich nevhodné parkování např. formou letáků. Organizace
dnů otevřených dveří (doporučuje
se začlenění jednoduchých preventivních témat).Provedení cvičení ve
vytipovaných provozech. Předání
informací hromadným informačním prostředkům o smyslu, významu a formě této preventivní akce.
Současně prosíme všechny subjekty, které se jakoukoli formou ke
Dni požární bezpečnosti připojí,
aby informaci o realizované akci
a její formě, počtu účastníků z řad
organizátorů a přibližném počtu
účastníků zaslali na mailovou adresu jaroslav.cerny@hzsol.cz.
Ing. Jaroslav Černý,
za Českou asociaci hasičských
důstojníků, z.s.

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office@phhp.cz
www.phhp.cz

D+1 90820–00906 Pardubice

dovolte mi, abych vám
popřál krásné léto i příjemně prožité dovolené.
Těm šťastnějším a mladším samozřejmě i prima
prázdniny! Držíte v rukou
Hasičské noviny č. 13 –
to znamená, že jsme již
vstoupili do druhé poloviny
sumy plánovaných vydání
Hasičských novin pro rok
2019. Celkem náš ediční
plán čítá pro tento rok 24
vydání. Říká se, že slunce
a noviny musí vyjít každý
den. Hasičské noviny mají
v naprosté většině periodu
14 dní. V přeneseném smyslu slova tak vítáme východ
slunce pouze jednou za dva
týdny. Nicméně, ani v čase
prázdnin a léta tuto periodu
neměníme, abychom vám
mohli dál přinášet informace v kontextu hasičského
hnutí. Ostatně, právě v létě
se děje spousta zajímavých
akcí včetně dění v hasičském sportu apod. Prožijte
léto v pohodě, ve zdraví
a dobré náladě. Hasičské
noviny ho budou prožívat
s vámi. Pokud se ve vašem
okolí bude konat něco zajímavého, napište nám, pošlete fotografie. Rádi se o ně
podělíme s dalšími čtenáři.
Už moudrý filozof Sokrates
jednou říkal, že všechno,
co říkáme by mělo splňovat
alespoň jedno z následujících kritérií: být dobré,
být užitečné, být pravdivé.
Říkal tomu zkouška tří sít.
Budeme se i nadále snažit,
abychom příběh hasičského hnutí, které chceme na
stránkách Hasičských novin
vyprávět, touto zkouškou
vždy prošel.
Mirek Brát

Česká asociace hasičských
důstojníků vyhlašuje za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení
na veřejnost Den požární bezpečnosti. Již tradičně se hasiči
snaží pověru o nešťastném
pátku třináctého „vyvrátit“ pořádáním různých preventivně
výchovných akcí, kdy chtějí
ukázat připravenost na mimořádné události. V roce 2019
je Den požární bezpečnosti
vyhlášen na pátek 13. září.

Dobrovolní hasiči
v Senátu PČR
... najdete na straně: 4
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Události

Tři požáry za pondělní dopoledne

Nastal čas prázdnin a dovolených. Je třeba tak zkrotit nadšení
z období roku, které mnozí toužebně
vyhlížejí již z pod sněhové peřiny.
Hasičské noviny nejsou škarohlídské, Hasičské noviny respektují
statistiky, které říkají, že prázdniny jsou časem výjezdům hasičů
zaslíbeným obdobím. Například
o loňských prázdninách měli čeští
hasiči 27 638 výjezdů. Denně museli vyjíždět k 141 případům. Více
výjezdů měli hasiči zatím jen v roce
2015, kdy se stupnice počtu zásahů
vyšplhala až k horečnaté hodnotě
29 146! Samozřejmě, velmi bude
záležet i na tom, jaké budou příští
dva měsíce z hlediska panujícího
klimatu. Na smutné statistice je
alespoň pozitivní fakt, že klesá výše

škod, kterou požáry o prázdninách
způsobují. V roce 2015 byla celková
škoda 1,16 miliardy korun, v roce
2016 byla 912 milionů korun, v roce
2017 dosáhla výše 602 milionů
korun, v roce 2018 byla celková
škoda za 485 milionů korun. Hromy
blesky, stále je to ale peněz! Blesky?
Ano, zapomněli jsme ještě dodat,
že například v roce 2017 způsobil
blesk 70 požárů s celkovou škodou
6 milionů korun. To všechno nejsou
povzbudivé údaje. Přesto, užijte si
čas prázdnin a dovolených. Hasiči
se jen tak nějakých statistik neleknou. Na jejich dovednost, odvahu
a pomoc budou v červenci a srpnu
spoléhat muži, ženy, děti – a samozřejmě i pojišťovny. Tak s úsměvem
do léta! redakce

Nehoda autobusu a kamiónu

Hned ke třem požárům s větší
škodou či ovlivněním tisíce domácností v okolí vyjely jednotky
profesionálních (HZS MSK) a dobrovolných moravskoslezských hasičů v pondělí 17. 6. 2019 dopoledne.
Nejprve začalo hořet v přízemní
výrobně nábytku a skladu o půdorysu 50 × 20 metrů v Milíkově
na Jablunkovsku (okres Frýdek-Místek). Požár byl oznámen na
tísňovou linku hasičů v 09:45. Vyjelo sem osm jednotek hasičů, dvě
z Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje (HZS
MSK) – ze stanic Třinec a Nošovice, společně s nimi šest jednotek
dobrovolných hasičů – Milíkov,
Jablunkov, Mosty u Jablunkova,
Bystřice, Frýdek a Frýdlant nad

Ostravicí. Hořel objekt se stroji
na výrobu nábytku a hromadami
dřeva. Hasiči dostali oheň pod
kontrolu za 20 minut, dohašování
s rozebíráním hromad dřevěného
materiálu zabere podle odhadu
zasahujících hasičů minimálně ještě
několik hodin. Předběžná škoda
byla odhadnuta na 15 mil. korun,
z toho 10 mil.na vnitřním vybavení
a 5 mil. na budově. Příčina vzniku
požáru je v šetření. Po desáté hodině
dopolední bylo operační středisko
hasičů informováno o dalším požáru, tentokrát ve dvoupodlažním
rodinném domku ve Skotnici na
Novojičínsku. Ihned tam vyjely tři
jednotky hasičů – jedna profesionální ze stanice HZS MSK Nový
Jičín, a dvě dobrovolné – Příbor

V sobotu 8.6.2019 v 15:10 hod
vyjela jednotka ze smíchovské
stanice na nahlášený kouř v dáli
v Košířích. Během cesty k zásahu
dostalo operační středisko pražských hasičů informaci, že se jedná
o požár lokomotivy na kolejích
v místě nedostupném pro požární
techniku. Jednotce byla informace
předána a byly vyslány posilové
jednotky. Nejbližší ulice Nad Hliníkem se nacházela zhruba 300 m od
hořícího vagonu v plném rozsahu.
Na místě zasahovali profesionální
i dobrovolní hasiči ve spolupráci
s HZS SŽDC a HZS FN Motol.
Celkem zde zasahovalo 7 jednotek
hasičů a Policie ČR. Před příjezdem
jednotek místo opustilo 25 osob
a událost se obešla bez zranění.
Hasební práce probíhaly pomocí 2 C
proudů v dýchací technice, v 16:43
hod byla ohlášena lokalizace a krát-

ce po 17. hod byl případ předán veliteli HZS SŽDC. Ostatní jednotky
se vrátily na své základny. Příčinou
požáru byla technická závada, která
je v dalším šetření a škoda byla po

a Petřvald. Hořelo v dětském pokoji
v přízemí, kouř se dostal prakticky
do celého domu o půdorysu 12 ×
10 metrů. Hasiči dostali oheň pod
kontrolu za 12 minut, necelou hodinu jim zabralo dohašování s vynášením nábytku i vyhazováním
hromad spáleného materiálu ven.
V rodinném domku bydlelo devět
osob, kterým se podařilo dostat včas
do bezpečí. Nestačili už vzít malého psa, toho zachránili a vynesli
nezraněného až hasiči. Předběžná
škoda byla odhadnuta na 500 tisíc
korun, může za ni hra malých dětí
ve svém pokojíčku se zapalovačem.
Zhruba půl hodiny před pondělním
polednem bylo operační středisko
hasičů informováno o požáru střechy rozvodny elektrické energie
v Petrovicích u Karviné. Hořela
zde izolace v podhledech rozvodny.
Zřejmě v důsledku požáru byla na
několik desítek minut (možná i hodin) přerušena dodávka elektrické
energie do tisícovek domácností,
podle dostupných informací například v několika městských částech
Karviné, také v obcích Doubrava
a Petrovice u Karviné. Postupně se
už obnovuje. U požáru zasahovaly
dvě jednotky hasičů – profesionální ze stanice HZS MSK Karviná
a dobrovolná z Petrovic-Závady.
Uhasily jej za hodinu a půl. Příčina
vzniku požáru je v šetření, předběžná škoda dosud nebyla stanovena.
HZS Moravskoslezského kraje

Oheň na kolejích

K rátce po pat nácté hodině
v úterý 11. 6. 2019 přijala linka
tísňového volání 112 prvotní informace o vážné dopravní nehodě,
při které došlo k nárazu autobusu
do stojícího kamiónu na rychlostní
komunikaci D35 v úseku 248 km.
Dle prvotních poznatků zde zůstal
zaklíněný řidič autobusu a byl
předpoklad většího počtu celkových zranění. Operační středisko
HZS Olomouckého kraje k pomoci
ihned vyslalo čtyři jednotky. Z centrální stanice v Olomouci jednotku
doplnil i speciál se zdravotnickým
přívěsem. K místu rovněž vyrazila
profesionální jednotka stanice Litovel a dvě dobrovolné: Náměšť na
Hané a Senice na Hané. Hasiči po
příjezdu ihned zahájili záchranné
práce, řidiče autobusu vyprostili a předali do péče posádkám
ZZS. Na místě došlo k většímu

počtu zraněných, převážně dětí.
Celkově po prvotní zajištění posádkami ZZS Olomouckého kraje
pokračovalo k následné navazující
nemocniční letecky a pozemními
prostředky celkem 18 osob. Pro
zbylé cestující byl vyslán evakuační hasičský autobus. Ten je poté
přepravil do místa, odkud původně
cestovaly, přesněji do Prostějova.
K události vzhledem k vážnosti
byl také vyslán krizový intervent
hasičů. Jednotky souběžně místo
události protipožárně zabezpečily a provedly další nutné úkony
k bezpečnostnímu zajištění zasahujících posádek. Doprava byla po
celou dobu ve směru z Olomouce
na Mohelnici uzavřena. Policisté
prováděli odklon po souběžných
komunikacích.
Zdeněk Hošák, tiskový mluvčí
HZS Olomouckého kraje

Převrácená
plachetnice

Krátce po 19. hodině dne 19.
června přijalo krajské operační
a informační středisko hasičů
hlášení o převrácené plachetnici
na vodní nádrži Rozkoš. Následně
byly zalarmovány tři jednotky
hasičů, profesionální z Jaroměře
a Náchoda a dobrovolná z České
Skalice. Hasiči spěchali k vodní
nádrži i se záchrannými čluny. Na
plachetnici plula jen jedna osoba, ta
už byla po pádu do vody dopravena
kanoisty do přístavu, v pořádku
a nezraněna. Hasiči se tak dopravili
na člunech k plavidlu, plachetnici
ukotvili, skasali plachty a za motorovým člunem odvlekli plavidlo
do loděnice.
Martina Götzová,
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje,
ilustrační
foto Mirek Brát

Pád kontejneru

Při jízdě z Karlových Varů směrem na Dalovice spadl v v prvním
červnovém týdnu z nákladního
auta velkoobjemový kontejner na
odpad a dopadl přímo na autobusovou zastávku. Přivolaní hasiči
provedli průzkum místa události,
řidič nákladního auta nedokázal
stoprocentně říct, zda v době nehody byl někdo nebo nebyl v prostoru
autobusové zastávky. Aby hasiči
měli jistotu, že pod kontejnerem
není žádná zavalená osoba, musel
kontejner zvednout jeřáb. Poté
bylo možné dokončit průzkum
a s jistotou konstatovat, že nehoda
je bez zranění. Po dobu zásahu byl
provoz v místě nehody omezený.
Zasahující jednotky: HZS Karlovy
Vary (CAS 20 T815), JSDH Ostrov
(CAS 20 Man).
zdroj HZS Karlovarského kraje

došetření drážním inspektorem
určena na 400 tis. Kč.
Zdroj: HZS hl. m. Prahy,
foto Jan Kostík

Požár bytu v Rožnově pod Radhoštěm
Čtyři jednotky hasičů byly vyslány 21. 6. 2019 k hlášenému požáru
v bytě v Rožnově pod Radhoštěm
na ulici Vítězná. K místu požáru
se postupně sjeli hasiči ze stanice
Valašské Meziříčí, Rožnova pod
Radhoštěm, Valašské Bystřice
a Hutiska-Solance. Před příjezdem

hasičů požár začali hasit spoluobčané. Následně požár dohasila první
jednotka, která na místo přijela.
Požárem byla zasažena kuchyň.
V době požáru se v bytě nacházel
i jeho obyvatel. Ten skončil v péči
záchranářů, kteří jej odvezli do
nemocnice k dalšímu vyšetření. Na

požářišti zůstala jednotka hasičů
z Rožnova pod Radhoštěm spolu
s vyšetřovatelem hasičů, který šetřil
příčinu vzniku požáru.
por. Mgr. Lucie Javoříková,
tisková mluvčí
HZS Zlínského kraje

Při nehodě se zranil motocyklista Řidič kamiónu uhořel
Jednotka profesionálních hasičů
ze stanice Jihlava zasahovala ve
středu (19. června 2019) u dopravní
nehody osobního vozidla a motocyklu v ulici Chlumova v Jihlavě.
Při nehodě se zranil motocyklista. Hlášení o nehodě přijala operátorka tísňové linky 112 Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina
v 17:01 hod. Zraněnému motorkáři
poskytli hasiči první pomoc a po
příjezdu zdravotníků jej předali do
jejich péče. Havarovaným motocykl
a místo události technicky zabezpečili. Příčina, průběh a veškeré
okolnosti dopravní nehody jsou
předmětem policejního vyšetřování.
Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
tisková mluvčí
HZS Kraje Vysočina

VE ZKRATCE

Dne 19. června v 7:12 hodin
obdrželo Operační a informační
středisko HZS Jihočeského kraje
informaci o požáru kamiónu na
silnici I. třídy č. 20 v katastru obce
Libějovice. K hořícímu kamiónu
vyjeli z obou směrů silnice profesionální hasiči ze stanic Vodňany
a České Budějovice a vzhledem
k tomu, že požár byl ohlášen
v plném rozsahu, svolali operační
důstojníci také jednotky SDH obcí
Netolice a Vodňany. Hořící kamión byl v době příjezdu jednotek
převrácený do příkopu. Na návěsu
převážel harvestor. Hasiči ihned
zahájili hasební práce. Po deseti
minutách velitel zásahu nahlásil,
že požár je pod kontrolou. Úplná
likvidace požáru nastala v 7:43

Nehoda u dálničního
sjezdu

Ve středu 19.6. odpoledne zasahovali hasiči ze stanice Nýřany
u dopravní nehody osobního a nákladního automobilu na silnici č. 26
u dálničního sjezdu u Sulkova. Dvě
dospělé a jedna nezletilá osoba byly
transportovány ZZS do nemocničního zařízení. Hasiči zajistili místo
události, provedli protipožární
opatření, likvidaci drobného úniku provozních kapalin a následný
úklid vozovky. Dále asistovali při
transportu zraněných do vozu ZZS.
kpt. Mgr. Petr Poncar, tiskový
mluvčí HZS Plzeňského kraje

Pět jednotek v akci
hodin. V kabině shořelého kamiónu
bylo nalezeno tělo řidiče. Vyšetřování příčiny jeho smrti si převzala
Policie ČR. Ta také silnici v místě
nehody uzavřela.
HZS Jihočeského kraje

Pět hasičských jednotek vyjelo
13. června k požáru v Kmochově
ulici v Jílovém-Kamenné. Hořela
st řecha domu. V domě nikdo
nebyl. Hasiči dopravovali vodu
kyvadlově, požár lokalizovali
v 1:59 a zlikvidovali v 3:56. Příčina
vzniku požáru a škoda se vyšetřuje.
HZS Ústeckého kraje
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Oceán v plamenech

V roce 2018 hořela řecká loď Venizelos. 1000 cestujících muselo být evakuováno.

Rozsáhlý požár osobní lodi u amerického Detroitu.
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Efektivním bojovníkem s ohněm na lodích jsou požární čluny.  

Červený kohout na palubě!

Požáry v obřích městech na vlnách
Obří výletní lodě jsou ohromujícím příkladem technické vyspělosti současného lodního stavitelství.
Jedná se bez nadsázky o plovoucí
města pro tisíce lidí. Lodní doprava samozřejmě v r ychlosti
zaostává před dopravou leteckou
a časy závodů o co nejrychlejší
přeplutí Atlantiku jsou už dávnou
minulostí. O to lépe však velká loď
splňuje nároky lidí na relaxační
cestování. Umožňuje totiž nejen
přesun z místa na místo, ale poskytuje zároveň i velkorysé ubytovací
zázemí a odpovídající infrastrukturu. Velké výletní lodě se tak
stávají plovoucími hotely. Brázdí
tropická i chladná moře. Stávají
se i postrachem některých vyhlášených přístavů. Narážíme tím na
nedávnou kolizi, která provázela
přistání takového kolosu v italských Benátkách. Nebezpečí však
hrozí i těmto gigantům. Vzhledem
k jejich velikosti se už tolik nemusí
obávat mořských bouří, vysokých vln… Čeho se však obává
každý námořník (a pochopitelně
i cestující) je náhlý požár, který
vás zastihne stovky kilometrů od
pobřeží. Oheň na palubě lodi je
vždy krajní, extrémní záležitostí.
Bohužel, čas od času musí ohni
čelit i velké výletní lodě. Vzhledem
k počtu lidí, které najdete na jejich
palubách, je to vždy událost velmi
sledovaná a diskutovaná. Ohrožení
se týká extrémně velkého počtu
osob v prostředí, které neumožňuje
zahájení standardních evakuačních
úkonů v porovnání s pevninou.
Ostatně, evakuace lodi je až mezní
situací, a je limitována počtem
záchranných prostředků, počasím,
vzdáleností od pevniny a dalšími
faktory. Na evakuaci jsou v rámci
pravidelných cvičení připravováni členové posádky i cestující.
Ovšem, i lokální ohnisko požáru,
které se podaří včas zdolat, může
narušit fungování lodi jako celku. Může narušit energetickou
soustavu, bez které se neobejde
řízení a navigace lodi stejně jako
vzduchotechnika. Potom se prostor
lodi, za normálních podmínek luxusní, pohodlný a přívětivý, stává
pro lidi na palubě pastí a vězením,
ze kterého je vysvobodí až přistání
v nejbližším přístavu, který však
není zase tak lehké okamžitě nalézt
(vzhledem k velikostem lodi).

Hasiči na palubě

Na palubách plovoucích hotelů
jsou ve službě i profesionální
hasiči. Specifikou práce posádky
je však skutečnost, že v případě
požáru na palubě má svoje přesné úkoly každý její člen. Není to
tak, že by boj s požárem byl prací
pouze několika profesionálů. Ti
působí jako vedoucí určených

zásahových čet vybraných členů
posádky. Školení v hašení požáru
absolvují všichni členové posádky.
Hasičský profesionál na palubě
má tak i roli odborného školitele,
odpovídá za pravidelná cvičení
i připravenost protipožárních systémů a funkčnost hasicích přístrojů,
zlepšuje systém prevence apod.
Pokud byste například uvažovali
o kariéře profesionálního hasiče na
velké výletní lodi, měli byste vědět,
že očekávání vašeho budoucího zaměstnavatele nejsou malá: vyžaduje se víceletá praxe profesionálního
hasiče, předchozí služba na lodi je
výhodou (nikoli ale podmínkou),
vynikající znalost anglického
jazyka slovem i písmem, očekává
se schopnost pracovat v multikulturním prostředí.

Plameny v oceánu

Pojďme se nyní podívat detailněji na některé případy požárů na
palubách osobních lodí. Začneme
plavidlem, které mělo značně
pohnutý osud a svého času jeho
jméno plnilo stránky světového
tisku i v jiných konsekvencích,
než ve vztahu k požáru na palubě.
Jednalo se o loď Achille Lauro
(jméno loď získala podle italského politika a bývalého starosty
Neapole). Plavidlo bylo dokončeno
v nizozemských loděnicích v roce
1947. V roce 1985 působilo na lince
z Alexandrie do Port Saidu. V říjnu
téhož roku byla loď unesena palestinskými teroristy. O dramatickém
únosu byl o několik let později
natočen film s Burtem Lancasterem
v hlavní roli. Tečku za biografií lodi
Achille Lauro neudělal však násilný teroristický čin, ale požár, který
ji zasáhl v roce 1994 u pobřeží afrického Somálska. Evakuovaná loď
se po třech dnech řádění ohnivého
živlu potopila. Lodí Achille Lauro
můžeme začít náš malý exkurz do
nedaleké historie, kdy se na palubě
objevil nevítaný pasažér – „červený kohout“. V roce 1998 vypukl
u floridských břehů požár v lodní
prádelně kolosu Carnival Ecstasy.
Událost si vyžádala asistenci pobřežní stráže USA a neobešla se
bez zranění. V roce 2006 způsobil
pravděpodobně nedopalek cigarety
požár na výletní lodi Star Princess
u pobřeží Kajmanských ostrovů.
Jeden cestující zemřel, 9 dalších
bylo zraněno. Nastavme kurs na sever a podívejme se do chladnějších
vod. V roce 2008 měli záchranáři
a hasiči napilno i ve vodách Baltského moře, kde vzplanula loď Sea
Wind na trase z finského Turku do
švédského Stockholmu. Všichni
cestující byli v pořádku evakuováni
na pevninu vrtulníky. Stále jsme na
severu, kde v roce 2011 hořelo plavidlo MS Nordlys plující z norské-

ho Bergenu. Dva členové posádky
zaplatili boj s požárem životem.
Jsme zpátky v tropických vodách,
abychom vzpomněli na požár
lodi Costa Allegra na volném
moři – 200 kilometrů od pobřeží
Seychel. V roce 2012 hořela i loď
Allure of the Seas ve vodách Karibiku. Požár vznikl v prostorách
strojovny. O rok později se dostala
do problémů i loď Grandeur of the
Seas vzdálená 150 kilometrů od
polostrova Yucatán. Oheň vznikl
opět ve strojovně. Automatické
hasicí systémy plavidla zafungovaly na výbornou. Požár se obešel
bez obětí na životech cestujících
či členů posádky. V roce 2014
hořela loď Oceania Insignia či
velký trajekt Norman Atlantic
směřující z řeckého Patrasu do
italské Ancony. Druhá událost
si bohužel vyžádala 10 obětí na
životech. V loňském roce oheň
ohrožoval i ruskou výletní loď
Kníže Vladimír v Černém moři.
Během cesty k poloostrovu Krym
propukl požár ve strojovně. Oheň
se podařilo v zárodku zdolat bez
větších škod.

Tragédie Morro Castle

Pro příklad velmi tragického
požáru velké osobní lodě (mimo
válečný stav) se však musíme ponořit hlouběji do historie. V centru

smutných událostí je parník Morro
Castle, který začal hořet 8. září
1934 v blízkosti New Yorku. Oheň
se objevil ještě za tmy a během
dvaceti minut dokázal z ničit
elektroinstalaci. Následkem toho
se loď ocitla bez proudu. Tím přestala fungovat i radiostanice. Tma
následně velmi zkomplikovala
záchranu cestujících i posádky.
Zahynulo 135 cestujících a členů
posádky.

Svíčky „na indexu“

Otázka požární prevence je na
obřích výletních lodích pokládána
se zvýšeným důrazem nejen posádce, ale mnohdy i zhýčkaným
cestujícím. Stejně jako existuje seznam zakázaných předmětů, které
si nemůžete vzít na palubu letadla,
existuje i černá listina věcí, které
si určitě neberte na palubu, pokud
se rozhodnete prožít dovolenou na
vlnách v obřím plovoucím hotelu.
Který zakázaný předmět je zmiňován nejčastěji? Budete se divit,
ale jsou to obyčejné čajové svíčky.
Při představě, že si například
romantičtí novomanželé v kajutě
165 na palubě F udělají intimní
atmosféru umocněnou ohnivým
srdcem sestaveným ze zapálených
aromatických čajových svíček,
dostává i zkušený kapitán lodi
akutní mořskou nemoc!

Zásah hasičů na velké lodi je vždy náročný.

Oheň na Slapech

Navzdory tomu, že Česká republika nemá moře a obří výletní
lodě zde nepotkáte, i u nás se hasiči
připravují na zdolání ohně na vodě.
Příkladem mohlo být taktické cvičení složek IZS nazvané SLAPY
2017, jehož námětem byl požár
výletní lodi. Vlastního cvičení se
zúčastnilo kolem šedesáti zachránců a obdobný počet figurantů, kteří
představovali posádku a pasažéry lodě. Kromě profesionálních

V roce 2009 podlehla v jednom z nizozemských přístavů ohni i replika obchodní lodi ze 17. století.

hasičů z Benešova a Jílového se do
nácviku řešení mimořádné situace
se záchranou většího počtu osob
zapojily i skupina potápěčů HZS
hlavního města Prahy a jednotky
SDH obcí Netvořice, Neveklov
a Štěchovice.
Připravil Mirek Brát
Zdroje foto: via flickr, via wiki,
pinterest, navytimes.com,
nationalpost.com,
marineinsight.com,
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Pátrání takřka detektivní

Jan Kostrhoun z SDH Pyšely v okrese Benešov je hasičem, který
se věnuje hasičské historii. „Mnoho let se zajímám o minulost
firmy „Továrna požárních stříkaček Bohuslav Ebert“. Postupně
sestavuji, díky velké pomoci sborů, kronikářů a sběratelů obraz
činnosti tohoto Československého výrobce hasičské techniky,“
uvedl. Obrací se na čtenáře Hasičských novin s přiloženou
žádostí o pomoc při pátrání po sborech, kde měli nebo dosud
mají automobily zn. Ebert.
Jako většina sběratelů a zájemců
o naší historii narážím často na
jeden velký problém. Pokud se
nám podaří získat dobový snímek
nebo pohlednici, na které není
vyznačeno místo jejího vzniku,
jedná se o anonymní záběr. Bohužel je již nejde přiřadit k žádnému

hasičskému sboru. Máme tak dvě
možnosti, buď je zařadit do své
sbírky jako zajímavý dobový záběr
bez lokace nebo se pokusit pátrat
po jeho osudu.
Já jsem si vybral tu druhou
možnost a tak se obracím na Vás
všechny hasiče s prosbou o pomoc
při určení místa – sboru na těchto
dvou snímcích. Nemáte ve své
archivu tyto dva záběry s popisem
nebo nesetkali jste se s nimi v některých kronikách nebo knihách
mapujících historii sborů, okresů
nebo krajů?
Proč mě tyto dva záběry tak
zajímají? Původně jsem měl ve
své sbírce pouze snímek z roku
2015 s hasiči na vozidle a vedle
stojící ruční stříkačku také s hasiči.
V roce 2018 jsem náhodou získal
od kolegy sběratele firmy Sigmund
záběr hasiče stojícího vedle motoru
vozidla. V obou případech se bohužel nejedná o originály, pouze
o kopie těchto snímků. Na obou záběrech je stejný dopravní automobil
Škoda s nástavbou od firmy Ebert.
Při porovnání okolních budov,

Tohatsu Fire Cup 2019
v Dobroměřicích

Tohatsu Fire Cup 2019 je více
etapová soutěž v požárním útoku. Soutěž má v letošním roce
sedm kol. Každé kolo se pořádá
v jednom okresním městě Ústeckého kraje. V neděli 16. 6. se již
čtvrté kolo konalo v Dobroměřicích. Třináct soutěžních družstev
při nástupu pozdravil okresní
a krajský starosta dobrovolných
hasičů p. J. Henc, popřál všem
dosažení co nejlepších úspěchů,
dále P. Suchý soutěžící seznámil
s organizačními záležitostmi, za
pořádající sbor SDH Dobroměřice
všechny přítomné pozdravil velitel
J. Salier. Všechny přítomné pozdravila a přivítala také starostka
obce Dobroměřice pí. I. Sihlovcová, i ona popřála všem soutěžícím
hodně úspěchu ve sportovním
klání. Počasí soutěžícím nepřálo
a závodit se začalo v deštivém
počasí. Mokrý travnatý povrch
byl kluzký a tak se závodníci
museli mít na pozoru. Počasí se
však umoudřilo a pršet přestalo.
Tohatsu Fire cup v Dobroměřicích
proběhl dle regulí, všechna soutěžní družstva doběhla svůj pokus
o co nejlepší umístění.
Při závěrečném nástupu bylo
provedeno vyhodnocení čtvrtého
kola soutěže Tohatsu Fire Cup.

Hodnotné ceny a poháry předal
soutěžícím starosta OSH Ústí nad
Labem T. Mikšovský, velitel OSH
Louny p. P. Suchý, OSH a KSH
starosta dobrovolných hasičů p.
J. Henc. Za OSH Louny bych chtěl
poděkovat všem soutěžícím za
účast, všem rozhodčím za jejich
nestranné rozhodování a v neposlední řadě pořádajícímu SDH
Dobroměřice za přípravu areálu
a občerstvení.
A jak čtvrté kolo etapové soutěže dopadlo? Kategorie I. 1. místo
Vroutek, 2. místo Bechlín, 3.
místo Osek. Kategorie II. 1. míto
Slavětín, 2. místo Obora, 3. místo
Koštice.
Za OSH Louny
Miloslav Hofmann

pozice automobilu a nápisu na chladiči je patrné, že snímky vznikly ve
stejnou dobu a na stejném místě.
Těchto automobilů Ebert nebylo
mnoho, a tak se pokouším o těchto
snímcích něco zjistit.
Díky konzultaci s kolegou sběratelem se mi podařilo upřesnit,
že dle použitých čepic a odznaků
na nich by se mělo jednat o Český
sbor. Při posouzení uniforem, jak
mladého hasiče, tak i toho co stojí
u vozidla sám, tak byly užívány dle
výstrojních předpisů z let 1931 až
1937. Velice zajímavá je poznámka
ohledně střech okolních domů. Použité doškové střechy z žitné slámy
bez velkých přesahů ukazují spíše
na nížinu. Čtyřkolová stříkačka,
která stojí vedle by s největší
pravděpodobností měla být zmotorizovaná ruční stříkačka od firmy
R. A. Smekal. Podle této kombina-

ce – automobil a čtyřkolová stříkačka se jednalo pravděpodobně
o větší sbor středně velkého města
(např. Nymburk, Kolín, Čelákovice atd.). Cena podobného vozidla
s hasičskou nástavbou přesahovala
120.000 Kč dle výbavy a tak sbor
i město musely být movitější a pomoci s financováním musela asi
záložna nebo finanční ústav.
Pokud by kdokoliv z Vás hasičů vlastnil originální snímek
i s upřesněním města, ve kterém byl
pořízen, dejte mi prosím vědět. Rád
bych pátral dále po osudu tohoto
zajímavého vozidla. Děkuji, Jan
Kostrhoun.
Kontakt: Kostrhoun.Ebert@
seznam.cz, telefon 605 131 168.
Věra Nutilová
FOTO: dobové snímky
ze soukromého archivu
Jana Kostrhouna

333 Stratílkových stříkaček
V sobotu 8. června se na vysokomýtském náměstí v rámci
tradičního Sodomkova Vysokého
Mýta konalo setkání hasičských
stříkaček firmy Stratílek s názvem
333 Stratílkových stříkaček. Akci
přišli pozdravit také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický,
jeho první náměstek Roman Línek, místostarosta Vysokého Mýta
Martin Krejza, starosta Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
Jan Slámečka a starosta Krajského
sdružení hasičů Pardubického kraje
Josef Bidmon.
Na setkání byly k vidění Stratílkovy stříkačky, ale i další hasičská
technika vyráběná po znárodnění
firmy v podniku THZ n. p., která
byla sloučena s podnikem Karosa
n. p., až po techniku vyráběnou
společností THT, spol. s r. o. Polička. Z 89 nahlášených sborů přijelo
do Vysokého Mýta nakonec 85
sborů dobrovolných hasičů, jeden
hasičský záchranný sbor podniku
a pět sběratelů z šestadvaceti okresů
České republiky.
Na náměstí byly vidět stříkačky
například až ze Strakonic, Plzně,
Benešova a ze Semil. Firma Statílek byla zastoupená 74 exponáty, z toho bylo 52 dvoukolových
motorových stříkaček, 10 ručních
stříkaček, 7 přenosných stříkaček
a 5 dopravních a automobilových
stříkaček. Firmy THZ a Karosa zde
reprezentovalo celkem 21 výrobků.
Zastoupení zde měly cisternové
automobilové stříkačky na podvozku Praga RN, i Škoda 706 RTH,
případně Tatra 138 a 148 atd. THT,
spol. s r. o. Polička zastupovaly dva
kusy techniky. Mimo to zde byly
vystaveny dvě dvoukolové motorové stříkačky od jiných výrobců,
takže celkem se na náměstí sešlo
99 kusů hasičské techniky. Nejstarším exponátem byla čtyřkolová
koňmi tažená ruční stříkačka tzv.
horského typu z roku 1902, kterou
přivezl Sbor dobrovolných hasičů
Plačice, a ruční sundavací stříkačka
na dvoukolovém podvozku z roku
1903, kterou představil Sbor dobrovolných hasičů Buřany.
Vystavené dvoukolové motorové stříkačky různých typů byly
vyrobeny v rozmezí let 1927–1942.

Informace

Dobrovolní hasiči
v Senátu PČR

V Senátu Parlamentu ČR se
uskutečnila konference o významu dobrovolných hasičů v dnešní
společnosti. Předsedal jí senátor
Zdeněk Nytra, zahájení provedl místopředseda Senátu PČR
Jiří Oberfalzer, přítomné dále
pozd ravil náměstek m i n ist ra
vnitra Jiří Nováček. O spolupráci
dorovolných hasičů a Hasičského
záchranného sboru ČR promluvil
generální ředitel HZS ČR, genmjr.
Drahoslav Ryba. Sh r nul pr ůběh financování činnosti JSDHO
a nastínil také aktuálně řešené
problémy. Následovaly referáty
představitelů dobrovolných hasičů
– starosty SH ČMS, Jana Slámeč-
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Hasičstvo zemí Koruny české
V minulém čísle Hasičských novin jsme odstartovali seriál z pera Josefa
Bidmona, vedoucího komise historie OSH Nymburk. Dnes otočíme další
stránky zajímavé a dlouhé historie hasičského dobrovolnického hnutí
v našem geografickém prostoru. Minule jsme díl věnovali „otcům – zakladatelům“ hasičského hnutí v 19. století. Dnes už nás čeká přelom 19.
a 20. století a období do roku 1914, kdy se kromě běžných požárů začaly
rozhořívat i plameny Velké války.

Rozvoj hasičského
hnutí
Jeden ze skvostů automobilových
stříkaček na podvozku Škoda 505
z roku 1929 přivezli dobrovolní
hasiči ze Štěkeně. Stříkačka je
zrestaurovaná a plně funkční. Další
automobilovou stříkačku na podvozku Škoda 256B přivezli hasiči
z Hasičského záchranného sboru
společnosti Škoda auto a. s. z Mladé
Boleslavi. Výrobní štítek této stříkačky nese rok výroby 1949. Jedná
se tak o jeden z posledních kusů
hasičského automobilu vyrobeného
zaměstnanci firmy Stratílek již pod
hlavičkou Sigma Lutím, závod Stratílek. Odpolední program zpestřily
hasičské ukázky.
Kromě hašení ruční čtyřkolovou a motorovou stříkačkou byla
představena dětská ruční stříkačka
vyrobená v roce 2013 pro nejmladší
hasiče obce Horní Ředice. Mladí hasiči z Horní Rovně předvedli štafetu
požárních dvojic, která patří mezi
disciplíny hasičského sportu. Dobrovolní hasiči z Líšnice představili
sekerkové cvičení, které se cvičívalo
v polovině třicátých let minulého
století. Zajímavou podívanou bylo
také společné nastartování vystavených dvoukolových stříkaček.
Letošní setkání hasičských stříkaček firmy Stratílek vyvrcholilo společným fotografováním
účastníků setkání s Vlastimilem
Stratílkem, vnukem Václava Ignáce
Stratílka.
Podle ohlasů veřejnosti i hasičů
se setkání hasičských stříkaček firmy Stratílek vydařilo. Za to je třeba
poděkovat jak účastníkům setkání,
tak i organizátorům, kterými jsou
Sbor dobrovolných hasičů Vysoké
Mýto a Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě, a v neposlední řadě
také sponzorům a podporovatelům
této akce.

ky, prezidenta České hasičské
jednoty, Vasila Silvestra Pekara
a prezidenta Moravské hasičské
jednoty, Zdeňka Milana. Hlavními
tématy byla rozmanitost činnosti
dobrovolných hasičů, úspěchy
spolupráce se státní správou, ať
už v oblasti financování činnosti
dobrovolných hasičů, nebo sportu
a práce s mládeží. Upozorněno
bylo také na nedostatky, např. na
velmi náročnou, mnohdy duplicitní administrativu, kterou spolky
podstupují. Účastni byli zastupci
SH ČMS, k rajských sdr užení
hasičů a dále členové České hasičské jednoty a Moravské hasičské
jednoty.

Koncem roku 1899 čítala Zemská ústřední hasičská jednota Království Českého 108 žup, v nichž
bylo zastoupeno 2 444 sborů se
76 780 členy. 10. ledna r. 1901 vyšlo 1. číslo Hasičských rozhledů.
Zvláště významným pro české
dobrovolné hasiče byl rok 1903.
Při kladení základního kamene
k pomníku Mistra Jana Husa na
Staroměstském náměstí v Praze
dne 5. července se zúčastnilo 780
hasičů ve stejnokroji. K 1. sjezdu
Slovanského hasičstva, který se
konal ve dnech 15. a 16. srpna se
sjelo do Prahy 28 120 účastníků-hasičů z Čech, Moravy i Slezska.
Koncem r. 1903 již čítala ZÚHJ
Král. Českého 124 žup se 3 097
hasičskými sbory a 90 938 členy.
V roce 1905 byla vydána „Metodika cvičení hasičských“ od Ad.
Saidla. České hasičstvo se v roce
1910 zúčastnilo s 967 účastníky
z Čech, Moravy a Slezska, Slovan-

Parní stříkačka z roku 1902

ského hasičského sjezdu v Lublani. K rozvoji konání hasičských
krajinných škol dochází po roce
1910. První ročník rodinného kalendáře Český hasič vyšel v roce
1912. V závěru roku 1913 čítala
ZÚHJ Král. českého již 138 žup se
4 078 sbory a 118 727 členy. V roce
1914, před vypuknutím 1. světové
války visel nad ZÚHJ Král.Českého „Damoklův meč“ v podobě
hrozícího jejího rozpuštění. Již
v počátku svého vývoje cvičilo
hasičstvo poskytování „Pr vní
pomoci“. Přesně tato činnost byla
vytýčena v roce 1885. To neuniklo
rakouským úřadům od kterých
byla snaha o součinnost s rakouským Červeným křížem, k čemuž
před vypuknutím 1. světové války
skutečně došlo. Hasičské sbory
přislíbili pomoc v případě války
u sanitních vlaků a tím došlo
k oddálení zrušení ZÚHJ Král.
Českého.
Josef Bidmon
Foto: město Bakov nad Jizerou
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Kaleidoskop zajímavostí

Sportovní triumf Kutné Hory
Na městském stadionu Olympia
v Kutné Hoře se o víkendu 15. a 16.
června uskutečnila hlavní část
Krajské soutěže v požárním sportu
profesionálních a dobrovolných
hasičů. Na slavnostním nástupu
v sobotu ráno závodníky, rozhodčí
i pozvané hosty přivítal a zároveň
soutěž zahájil náměstek ředitele
Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje pro IZS a operační řízení plk. Ing. Miloš Hladík.
Starosta Krajského sdružení hasičů
Středočeského kraje Oldřich Lacina
předal řediteli územního odboru
Kutná Hora plk. Ing. Jiřímu Pokornému záslužnou medaili KSH Středočeského kraje. Dále byly bývalým
příslušníkům, kteří sloužili v Kutné
Hoře 25 a více let nebo sloužili
ve funkci velitele útvaru (tehdejší
název pro velitele stanice), předány
plakety k 50. výročí založení hasičů
v Kutné Hoře. Úvodní disciplínou
na kutnohorském stadionu byl běh
na 100 metrů s překážkami. V něm
se představilo nejen všech devět
reprezentací jednotlivých územních
odborů HZS Středočeského kraje,

ale už také po dvanácti družstvech
sboru dobrovolných hasičů mužů
a žen, vítězů okresních kol. V kategorii profesionálních hasičů opět
zvítězil, stejně jako v loňském roce,
Vladislav Filip časem 17,14 sekund.
Pro stříbro si doběhl Martin Viktora
z Kutné Hory a pro bronz Pavel Maňas. Vítězný trojlístek byl shodný
i ve dvojboji po součtu časů z věže
a ze stovky. Mezi dobrovolnými
hasiči byli na stovce nejrychlejší
Jakub Čermák z SDH Líchovy na
Příbramsku a Lucie Pohanková
z SDH Písková Lhota na Nymbursku. Nejlepších osm mužů z obou
kategorií se pak utkalo ve vzájemném souboji přímo na dráze ve dvou
semifinálových bězích a velkém
finále. Vítězství v tomto vloženém
závodě bez ohledu na dosažený čas
získal líchovský Jakub Čermák před
kutnohorskými Janem Vyhnánkem
a Martinem Viktorou. Odpolední
program byl vyhrazen pro štafetový
závod na 4 x 100 metrů s překážkami, ve kterém svoji doménu na dráze
potvrdilo kvarteto HZS Kutná Hora.
Časem 61,07 sekundy z druhého

pokusu překonali stříbrné družstvo
HZS Příbram i své kolegy z dalšího
kutnohorského týmu. V kategorii
dobrovolných sborů se z výsledků
nejvíce radovali muži SDH Tehovec
a ženy SDH Písková Lhota. Z důvodu nepříznivého počasí nezačala
neděle tradičním nástupem, ale
po intenzivní dešťové přeháňce
byla rovnou zahájena královská
disciplína – požární útok. Stejně
jako v předchozích ročnících byly
připraveny tři základny a tři kádě.
Na prvním stanovišti tak soutěžila
družstva HZS územních odborů,
na druhém družstva SDH mužů
a na třetím družstva SDH žen.
Opět vyhrálo družstvo HZS Kutná
Hora, které zaznamenalo čas 26,13
s, následované stříbrným družstvem
HZS územního odboru Benešov
a bronzovým HZS územního odboru Mladá Boleslav. V kategorii
mužů SDH zvítězil tým z Dnebohu
na Mladoboleslavsku, druhé skončilo družstvo SDH Líchovy a třetí
družstvo SDH Tehovec. V ženách
si prvenství zajistila Písková Lhota
z Nymburska před „domácími“
Uhlířskými Janovicemi a Zahořany z okresu Praha-západ. Právě
díky třem stavům měly útoky

rychlý spád a krátce po poledni
se už účastníci krajské soutěže
mohli připravovat na závěrečný
ceremoniál. Jeho úvodní část patřila
vyhlášení výsledků jednotlivých
disciplín. Poslední sady medailí,
diplomů a pohárů byly určeny pro
všechny zúčastněné týmy, neboť na
závěr bylo připraveno vyhodnocení
celkového pořadí od posledního
po první místo. V ženách vyhrály
loňské vítězky z Pískové Lhoty
před Petrovicemi a Úvaly, mužům
SDH vévodila sestava reprezentující Tehovec, druhé místo obsadilo
družstvo z obce Dneboh a třetí
příčku vybojoval tým SDH Líchovy. Mezi profesionály určitě panuje
spokojenost v Kutné Hoře, která
v konečném účtování opět skončila
první, když vyhrála všechny čtyři
disciplíny. Někteří kutnohorští závodníci se tak prohýbali pod tíhou
obdržených medailí. Na druhém
místě se umístilo družstvo z Mladé
Boleslavi, které oproti loňsku poskočilo o jednu příčku nahoru. Třetí
místo vybojovali borci
Dle zdroje: por. Bc. Tereza
Fliegerová, tisková mluvčí HZS
Středočeského kraje

Unikátní bugina

Slavnostní žehnání
nového hasičského
předměřických hasičů automobilu v Rozseči

V překrásném prostředí obecního parku v Předměřicích nad Labem
proběhla v červnu malá slavnost,
kde bylo mladým hasičům předáno
nové vozidlo. Po slavnostním proslovu a poděkování sponzorům si
děti převzaly od starosty sboru hasičskou buginu. Následovala ukázka
malých hasičů s výjezdem k zásahu
s novým vozidlem. Se stavbou tohoto vozidla začali předměřičtí hasiči
v roce 2017. Zpočátku museli vyřešit
celou konstrukci tak, aby vozidlo
bylo funkční a bezpečné. Vozidlo
pohání čtyřdobý jednoválcový
motor o obsahu 125 cm3 a výkonu
6,7 kW, převodovka je poloautomatická s třemi převodovými stupni
a zpátečkou. Brzdy jsou kotoučové
kapalinové dvouokruhové, sedačky
jsou opatřeny bezpečnostními pásy.
Vzhledem k tomu, že vozidlo budou
využívat děti, je vybaveno dálko-

vým ovládáním. Je možné omezit
otáčky motoru na volnoběh, popřípadě vypnout motor, nebo nezávisle
na řidiči ovládat brzdový pedál.
Vozidlo má zabudovanou plastovou nádrž na vodu a samonasávací
čerpadlo o výkonu 11,3 l/min. při
tlaku 0,35 MPa. Součástí vybavení
jsou také hadice, savice, rozdělovač
a proudnice. Maximální rychlost
vozidla je 37 km/hod. a osádku
tvoří řidič-strojník, velitel a 2 hasiči. Samozřejmě nechybí majáky,
siréna a blikačky. Tato bugina má
všechny základní funkce jako cisternová automobilová stříkačka a je
jediná v ČR v hasičském provedení.
Buginu se podařilo předměřickým
hasičům dokončit právě v tomto
roce, kdy jejich hasičská Tatra 138
CAS-32 oslaví 50 let.
Jan Medaš

Náves v obci Rozseč byla v sobotu 15. 6. 2019 svědkem slavnostního požehnání nového hasičského
dopravního automobilu. Slavnost
započala slavnostním nástupem
zúčastněných delegací z okrsků
Heřmanov a Strážek. Následoval
průvod obcí za vedení praporečníků. Na vyzdobeném tanečním
parketě se konala mše svatá za živé
a zemřelé hasiče, kterou sloužil
duchovní správce farnosti Osová
Bitýška R.D. Ing. arch. Jiří Jeniš.
Po mši starosta obce a člen sboru
Petr Dočkal při příležitosti žehnání
nového vozidla seznámil s historií
a současností SDH Rozseč. Dále
informoval o novém 9místném
dopravním automobilu. 15. 3. 2017
byla podána žádost na MV-GŘ HZS
ČR. Bylo vybráno vozidlo Ford
Transit Custom. Celkové náklady
činily 859.260 Kč, z toho podíl

dotace 450.000 MV-GŘ HZS ČR,
300.000 Kraj Vysočina a zbytek
uhradila obec. Za výkonný výbor
Okresního sdružení hasičů pozdravil Jiří Klusák a poděkoval obci za
pořízení vozidla pro jednotku SDH.
Následovalo požehnání vozidla. Zasloužilí členové při této příležitosti
obdrželi od krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina čestná uznání
a medaile Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Stužku za 50 let
činnosti obdržel Josef Chytka st. Pro
návštěvníky bylo připraveno bohaté
občerstvení a výstavka zásahové
techniky sboru. K vidění byly i trofeje ze sportovních soutěží. Rozseč
je obec v okrese Žďár nad Sázavou.
První zmínka o obci je z roku 1349.
V roce 1850 měla obec 25 domů
a 153 obyvatel a v současné době má
obec 42 domů a 97 obyvatel.
David Dvořáček
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Špagetovou „čtyřkovou“ pochoutku“
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 o přenosných hasicích
přístrojích a jejich umístění v bytových stavbách domů. Je nutné, aby zde
byl k dispozici jeden hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A pro
hlavní domovní rozvaděč elektrické energie. Dále zde musí být hasicí
přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu. Jeden
přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový (13A) nebo přenosný hasicí
přístroj práškový (21A) na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy
u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha
větší než 20 m2. Další přenosný přístroj vodní nebo pěnový (13A) nebo
přístroj práškový (21A) na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domů, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy
bytů. Tyto informace platí pro bytové domy postavené nebo uvedené do
užívání po 1. 7. 2008.
Špagetová „čtyřková“ pochoutka dle receptu „přítele hasiče“
Vaříme pro 4 osoby. Budeme potřebovat 400 g špaget, 4 stroužky česneku, 4 plátky Schwarzwaldské šunky, 4 cl olivového oleje, špetku mletého
chilli a bazalky. Sýr parmezán. Uvaříme špagety dle návodu. Do velké pánve nalijeme tenkou vrstvu oleje. Plátky česneku a kostičky šunky nasypeme
do studeného oleje. Přidáme chilli a zahříváme (nesmažíme!). Okapané
špagety přidáme do pánve. Posypeme bazalkou, promícháme, odstavíme
z plotny. Servírujeme v hlubokých talířích, sypeme bohatě parmazánem.
Dobrou chuť!
Foto: Hasičská kuchařka

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k řeckým „sousedům“
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako sbírání nových zkušeností  a poznatků. S Hasičskými 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 na jih Evropy do
Řecka. I tuto zemi můžeme, v případě integrované Evropy,
klidně označit za souseda, byť s patřičnými uvozovkami.
Požární služba moderního typu
byla v Řecku založena v roce 1926
a nyní má více než 10 000 členů.
V době jejího vzniku v hasičských
sborech stále přetrvával vliv armády. Jako samostatný sbor se
hasiči profilovali až v roce 1930,
kdy se již formálně zcela vymanili
z armádních složek. V roce 1998
převzali hasiči i plnou odpovědnost
za lesní požáry, jejichž hašení probíhalo v samostatné linii požárních
opatření. Hasičské dobrovolnictví
se výrazněji etablovalo až okolo
roku 1950 a nikdy nedosáhlo
takové velikosti jako v České
republice či jiných středoevropských zemích. Geografická pozice
Řecka na jihu Evropy činnost
dobrovolníků směřovala zejména na zdolávání lesních požárů,

které tuto zemi pravidelně sužují.
Rovněž se dobrovolní hasiči vždy
výrazně uplatňovali při likvidaci
následků živelních pohrom typu
zemětřesení, kdy jsou celý profesionální záchranný systém a jeho
kapacita vystaveny enormní zátěži.
Dobrovolné hasičské sbory působí
nejvíce v menších městech či na
řeckém venkově. Reformou prošlo
hasičské dobrovolnictví v roce
1991. Dobrovolní hasiči v počtu
cca 2 000 osob jsou chápáni jako
podpůrná síla k profesionálním
jednotkám. Z hlediska práva byla
jejich pozice upravena zákonem
v roce 2011. V roce 2008 vzniká
i unie řeckých dobrovolných hasičů. Cílem její činnosti je propagace
řeckého hasičského dobrovolnictví
na národní i mezinárodní úrovni.
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Z Opavska: Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019
V odpoledních hodinách posledního májové čtvrtku se zaplnil
zasedací sál v zámku Litultovice
více jak 150 návštěvníky, kteří se
zúčastnili slavnostního předání cen
vítězům okresního i krajského kola
soutěže „Požární ochrana očima
dětí a mládeže – 2019“. Krom oceňovaných dětí a jejich doprovodu
byli mezi návštěvníky i další hosté
(starosta OSH Opava, náměstek
starosty KSH MSK, zástupce ÚO
HZS Opava, starosta městyse Litultovice a další).
V úvodu slavnostního shromáždění vedoucí okresní odborné rady
prevence uvítal všechny přítomné
a představil přítomné hosty. Poté
přítomné uvítal také starosta městyse Litultovice a pozval je k návštěvě výstavy věnované městysu
Litultovice, která se nachází v prostorách zámku. Se svým projevem
a blahopřáním vítězům vystoupili

též starosta OSH a náměstek starosty KSH, kteří mj. poděkovali všem
soutěžícím za účast v soutěži, jejich
rodičům za podporu a pedagogům
za odborné vedení a popřáli všem
hodně úspěchů v dalším ročníku
soutěže. Před vlastním předáním
ocenění vedoucí OR prevence mj.
řekl, že literární a výtvarné části
45. ročníku soutěže se v okrese
Opava zúčastnilo 800 dětí z 19
mateřských a základních škol
a také téměř stovka dětí – členů
kolektivů MH z 13 SDH. S politováním konstatoval, že se do soutěže
nezapojili studenti středních škol
a neobsazeny zůstaly i některé
soutěžní kategorie základních
a mateřských škol (v literární
části 2 kategorie a ve výtvarné
části 3 kategorie). Neobsazena
zůstala i kategorie prací zpracovávaných digitální technikou na
téma „V domě hoří! A co teď?“

125 let SDH Vidonín

V neděli 16. 6. 2019 oslavili
jeden a čtvrt století od založení
hasičského sboru ve Vidoníně.
Oslava proběhla u rybníka pod
obcí soutěží Pohár tří okrsků –
Heřmanov, Křižanov, Stražek. Po
obědě proběhla prezentace soutěžních družstev. Na start se postavilo
9 družstev mužů, 2 družstva žen,
4 družstva mladších žáků a 2
družstva starších žáků. Vítězství
si odnesli muži z Radňovse „B“,
ženy z Milešína, mladší a starší
žáci z Březí.
Zakladatelem sboru dobrovolných hasičů Radňoves-Vidonín
je Václav Ždímal. Hasičský sbor
Vidonín byl založen v roce 1894
jako společný se sousední obcí
Radňovsí, vzdálených od sebe
pouze 1 km. Po zvážení všech
důvodů se obecní zastupitelstva
obou obcí rozhodla o založení
společného hasičského sbor u
Vidonín-Radňoves. Byl zvolen
výbor, který připravil stanovy
a objednal u fy Smékal v Čechách
první ruční čtyřkolovou stříkačku
s vybavením. Další doplňky výzbroje a výstroje dodali řemeslníci
z obce a blízkého okolí. První
společné cvičení sboru bylo provedeno ve Vidoníně 29. 4. 1894
ještě bez stříkačky za účasti 16
členů z Vidonína a 16 z Radňovsi.
Na ustavující schůzi 20. 5. 1894
byli zvoleni první funkcionáři:
starosta sboru Václav Vařeka,
c.k. plukovník na odp.; náčelník
Václav Ždímal, učitel v Radňovsi;
podnáčelníci Filip Hladík z Vidonína a Antonín Habán z Radňovsi.
27. 5. 1894 byla s velkou slávou,
dvěma páry koní a hudbou dovezena první společná ruční stříkačka.
První požár, u kterého stříkačka
zasáhla, byl v srpnu 1894 u rolníka
Pařila čp. 5. V době první světové
války činnost téměř ustala, proto-

že podle kronikáře „téměř všichni
členové sboru byli povolání do
vřavy válečné“.
27. 6. 1919 u příležitosti 25 let
trvání sboru Radňoves-Vidonín
se konal ve Vidoníně župní sjezd.
V roce 1924 proběhly oslavy 30let
trvání sboru Radňoves-Vidonín.
První neshody mezi oběma obcemi začaly již v roce 1924.
V roce 1925 bylo ve Vidoníně
postaveno hasičské skladiště pro
uložení stříkačky, která byla uložena 1 rok ve Vidoníně a druhý
rok v Radňovsi. Trval až do roku
1927, kdy došlo k jeho rozdělení.
Stříkačka byla ponechána ve Vidoníně. Členové prováděli cvičení se
stříkačkou, zasahovali u požárů,
pořádali taneční zábavy, plesy,
divadelní představení apod.
V roce 1946 koupili ze zrušené
válečné letecké továrny „Diana“,
která byla umístěna v nedostavěných tunelech v Kutinách první
motorovou stříkačku. Vyráběly se
zde stíhačky typu Messerschmitt.
Průměrně bylo v továrně denně
vyrobeno 7 a maximálně až 10
stíhaček. Poslední letadlo bylo
vyrobeno v březnu 1945.
V roce 1968 se v jeho novém
sále kulturního domu, na nových
parketách, konal první ples pořádaný místními požárníky.
V roce 1973 byla sboru přidělena nová motorová stříkačka
PPS 12. Kromě této stříkačky měl
sbor motorovou stříkačku PPS 8
a následný automobil PRAGA RN
se stříkačkou DS 16. Kromě toho
užívali hasiči terénní automobil
PRAGA V3S, zakoupený obecním
úřadem roku 1995.
Kulturní dům byl zkolaudován
v roce 1970 a obsahuje i hasičskou
zbrojnici. Všechny tyto stroje
jsou uloženy v hasičské zbrojnici
postavené v roce 1981.
V roce 1994 proběhla oslava
100. výročí založení sboru spojená
se soutěží. 2009 proběhla oslava
115. výročí. 2014 proběhla dvoudenní oslava 120. výročí společně
s 660. výročím od první zmínky
o obci.
David Dvořáček

I přesto byl okres v krajském kole,
kam postupovaly první 3 práce
každé soutěžní kategorie, úspěšný.
V literární části získal okres jedno
1. místo (Kateřina Jombiková,
ZŠ Opava-Kylešovice) a jedno 2.
místo (Kateřina Ignácová, ZŠ gen.
H. Píky, Štítina) a v části výtvarné
pět 1. míst (Alžběta Staňková, MŠ
Riegrova, Opava, Šárka Macošková, MŠ Otická, Opava, Emílie
Riedlová, ZŠ gen. H. Píky, Štítina,
Martina Wagnerová a Robert Hopjan, oba ZŠ Šrámkova, Opava), tři
2. místa (Věra Samolejová, David
Trunčík a Jolana Muchová, všichni
ZŠ gen. H. Píky, Štítina), jedno 3.
místo (Matouš Hrbáč, MŠ Sedmikrásky, Neumannova, Opava)
a dvě ČU (Hana Seidlová, ZŠ gen.
H. Píky, Štítina a Jana Hopjanová,
ZŠ Šrámkova, Opava). Současně
oznámil, že všichni soutěžící z 1.
míst v krajském kole postoupili

do republikového vyhodnocení,
které proběhlo 23. května, avšak
výsledky zatím nebyly zveřejněny.
(Vzhledem ke kvalitě soutěžních
prací jistě i zde lze očekávat další
ocenění.) Ceny (i sladkou odměnu)
za vítězství v okresním a krajském
kole soutěžícím předali starosta
OSH, náměstek starosty KSH, zástupce ÚO HZS a starosta městyse
Litultovice. V závěru slavnostního
aktu vystoupil zástupce ÚO HZS,
kter ý rovněž poděkoval všem
soutěžícím za účast v soutěži
a popřál hodně úspěchů v soutěžích dalších. Poté mnozí účastníci
využili pozvání starosty městyse
k návštěvě a prohlídce výstavy
věnované historii Litultovic. Průvodcem výstavou jim byla osoba
nejpovolanější – starosta městyse,
který také návštěvníkům poskytl
i odborný výklad.
(Du)

V prostorách LDT ve Velkých
Skalinách připravila OORM OSH
České Budějovice, za vydatné
pomoci vedoucí kolektivu MH
Zliv Mgr. Markéty Tischlerové,
dvoudenní praktické školení pro
instruktory a vedoucí kolektivů
MH a dorostu společně s rozhodčími pro mládež. V pátek před
konáním této akce zajistili členové
SDH ze Zlivi spolu s některými
členy OORM OSH Č. Budějovice
dopravu překážek a nářadí včetně
postavení drah. V sobotu ráno vše
vypuklo. Přítomní se rozdělili do
tří skupin a postupně obcházeli
jednotlivé disciplíny: ŠPD, štafetu
4 × 60 metrů, štafetu CTIF a ZPV,
kde přednášející vše k disciplíně

vysvětlili a přítomní si je pak
prakticky vyzkoušeli. V sobotu
pak ještě probíhaly teoretické
přednášky z oblasti první pomoci,
komunikace, pedagogiky a psychologie. V neděli se prováděl PÚ spolu
s disciplínami pro kategorii dorostu
a pokračovaly teoretické přednášky
z oblasti dotací a administrativy
potřebné pro kolektivy MH. Před
závěrem školení účastníci psali
testy na získání nebo obnovu instruktorů či vedoucích kolektivů
MH nebo rozhodčích pro dorost
a mládež. Školení se zúčastnilo
105 osob, proto bychom ho, pro
velký zájem, rádi zopakovali a ještě
rozšířili i v příštím roce.
OORM OSH Č. Budějovice

Školení rozhodčích
a vedoucích pro mládež

Slovem a obrazem

Kdo je připraven, není překvapen!
Díl třetí: Koncové prvky varování

Miniseriál Hasičských novin věnovaný ochraně obyvatel

Koncové prvky varování jsou
elektrické rotační sirény, elektronické sirény a další zařízení
např. místní informační systémy
s vlastnostmi elektronických sirén,
které splňují požadavky stanovené
GŘ HZS ČR. Varovné signály musí
být spouštěny místně z ovládacího
panelu koncového prvku varování
nebo tlačítkem u elektrické rotační
sirény a také dálkově, zejména
z vysílacích center prostřednictvím
přijímačů jednotného systému varování a vyrozumění. Elektrické
rotační sirény tvoří nejpočetnější
typ koncových prvků varování,
i když se počítá, že budou postupně nahrazovány elektronickými
sirénami. V současnosti je mnoho
sirén tohoto typu ovládáno pouze
místně. Z těchto důvodů bylo v roce
2000 zahájeno postupné doplňování elektrických rotačních sirén
přijímači dálkového ovládání tak,
aby je bylo možno ovládat v rámci
jednot ného systému varování
a vyrozumění. Princip těchto sirén
spočívá v tom, že zvuk vzniká rozkmitáním vzduchové masy rotací
akustické části poháněné elektrickým motorem, napájeným napětím
400 voltů. Elektronické sirény se
skládají z elektronické jednotky
a akustické jednotky, které jsou
navzájem propojeny. Elektronická
jednotka obsahuje zejména řídící
jednotku, napájecí a výkonové bloky elektroniky. Akustická jednotka
obsahuje tlakové reproduktory,
upevňovací a nosné prvky a spo-

jovací vodiče. Je ji možné ovládat
místně, včetně použití mikrofonu
a dálkově v rádiové síti jednotného
systému varování a vyrozumění
nebo v jiném rádiovém systému.
Lze k ní připojit další zařízení jako
např. místní nebo podnikový rozhlas. Místní informační systémy
s vlastnostmi elektronických sirén
byly zapojovány do jednotného
systému varování a vyrozumění po
roce 2000. Jsou to systémy různých
principiálních řešení na bázi 100
V nebo bezdrátových rozhlasů
a kabelových televizí. Obecné
možnosti informování obyvatelstva a ovládání jsou obdobné jako
u elektronických sirén. V místech,
která nejsou pokryta varovným
signálem, nebo v případě poruchy
koncových prvků varování musí
být zajištěno varování obyvatelstva
náhradními způsoby. K tomuto
účelu lze použít rozhlasové vozy
(policie, obecní policie), megafony,
ruční sirény, zvony, údery na kovové předměty atp. Nejmodernějšími
prostředky pro náhradní způsob
varování jsou mobilní elektronické
sirény, jejichž montáž a zprovoznění nevyžaduje žádné zvláštní
úpravy automobilu a ozvučnici lze
také umístit na libovolnou rovnou
podložku. Slyšitelnost mluveného
slova je přibližně 250 až 300 m.
(pokračování příště)
Připravil
Mgr. Bohumír Martínek, PhD.,
vedoucí Ústřední odborné rady
ochrany obyvatelstva

Hasiči sbližují občany vesnice

Sbor dobrovolných hasičů v obci
Rostěnice v okrese Vyškov byl původně sborem německým, jelikož
se obec nacházela v tzv. německém
ostr ůvku. K založení českého
sboru došlo až v září roku 1945.
V následujícím období měl sbor
poměrně bohatou činnost. Pracoval
s mladými hasiči a zajišťoval kulturní a společenské události v obci.
V osmdesátých letech minulého
století byla postavena hasičská
zbrojnice, na které se podíleli hasiči
z Rostěnic, Zvonovic a z Vyškova
a pomohli i myslivci. „Protože
v roce 1997 došlo ke zrušení sboru
v sousedních Zvonovicích, přešli
členové do sboru v Rostěnicích.
Sbor poté měl šestačtyřicet členů.
Následující období bylo smutné.
V devadesátém osmém byla obcí
prodána hasičská zbrojnice včetně
hasičského auta. Ke změně došlo
roku 2011, kdy se do fungování
sboru vložila rodina Marákových.
V následujícím roce se sbor začal
věnovat práci s hasičskou mládeží,
která se v tomto roce zúčastnila
dvou soutěží. Před pěti lety byl
po dlouholeté odmlce uspořádán
hasičský bál. Hasiči se snaží v obci
zlepšit prostředí obyvatel a akcemi sblížit občany a jejich děti
a vytvořit tak přátelské prostředí
pro společné soužití. Každoročně
pořádají Josefskou zábavu, stezku

s úkoly pro děti při pálení čarodějnic, ukázku činnosti mladých
hasičů při Cyrilometodějských
hodech. V minulosti spolupořádali
s obcí odpoledne pro děti na konci
prázdnin, pro místní základní školu
dopoledne se záchranáři. Protože akce měla nebývalý úspěch,
byla zopakována i pro místní
spoluobčany. Tři roky organizují
lyžování pro děti, které vedou
hasičští instruktoři lyžování jak
pro mladé hasiče tak ostatní děti.
Letos realizují celoroční projekt
Bezpečně na cestách, jehož hlavní

akcí byl Den s hasiči, zúčastnili
se akce Ukliďme svět – Ukliďme
Česko. „Máme několik sponzorů, přispívají také lidé z vesnice.
Každý rok sbíráme železný šrot
a vysloužilé elektrospotřebiče,
máme výtěžek z Josefské zábavy.
Letos se nám podařilo získat dotaci
z MŠMT – Můj klub 2019 a také
finance na rozvoj komunitního
života a výrobu mobilních herních
prvků v Projektu My tady žijeme.
Ten byl podpořen nadací VIA
v programu Živá komunita. Počítáme, že letos zakoupíme nůžkový

stan pro zajištění zázemí tréninku
mládeže a pořádaných akcí. Na
financování se významně podílí
Nadace ČEZ. Jihomoravský kraj
nás v letošním roce podpoří zakoupením dalšího vybavení pro práci
s dětí a mládeží. Pomůže také s financováním vybavení klubovny.
Obec Rostěnice-Zvonovice nám
každoročně přispívá na činnost,“
připomněl Hynek Marák. Hasiči
v Rostěnicích pracují s mládeží
sedm let, vloni byl ustaven kolektiv přípravky. Pro sbor a vedoucí je
prvořadé zabavit děti netradičními
a zajímavými aktivitami. Jsou jediným spolkem, který se výchově
mládeže věnuje pravidelně. Jezdí
na Závody požárnické všestrannosti v rámci hry Plamen a branný
závod pořádaný SDH Pístovice,
v zimním období startují na Uzlové Open lize, podnikají výlety,
vloni uspořádali „silvestrovský
hasičák“, jindy přespí v hasičské
klubovně. „Nemáme zbrojnici, využíváme zrekonstruovaný objekt
na zahradě základní školy, který
nám slouží jako klubovna mladých
hasičů a k uskladnění soutěžního
vybavení na nácvik požárního
útoku, další vybavení je v plechové
garáži, na soukromém pozemku“
připomněl starosta sboru.
Věra Nutilová
FOTO: SDH Rostěnice
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V Poniklé budou
trénovat na tartanu
V Poniklé na Semilsku byla
zahájena okrsková soutěž družstev
hasičů z Víchové, Víchovské Lhoty,
Křižlic, Přívlaky, Roprachtic a Poniklé netradičně a slavnostně. Za
účasti okrskového starosty Jiřího
Jindříška a čestného starosty OSH
v Semilech Miloslava Miksánka
byla otevřena tartanová běžecká
dráha na zdejším víceúčelovém
hřišti. Využívá jej zejména základní škola a další spolky včetně
hasičů. Ti vybudování dráhy vítají
s nesmírným povděkem. „Hasiči
nejen od nás z Poniklé budou mít
možnost tréninku běžeckých disciplín požárního sportu. Stala se
jedinou v okrese. Jistě jí využijí
jak týmy dospělých, tak zejména
mládeže,“ uvedl Jiří Jindříšek.
Přestřižení pásky se ujala Šárka
Jiroušová společně s velitelem
okrsku Jiřím Hlouškem. Šárka
před více jak deseti lety začínala
coby mladá hasička ve zdejší obci.
Je několikanásobnou mistryní ČR
a úřadující světovou rekordmankou
v běhu na sto metrů s překážkami.
Skvělých úspěchů pod taktovkou
trenéra Tomáše Klikorky dosahuje
také družstvo žen, které na loňském
republikovém klání dosáhlo titulu
mistryň republiky. Kolektiv MH byl
založen v roce 1982 a v roce 2002 se
stali mistry republiky, dorostenky
vyhrály republikové klání o deset
let později. Po otevření tartanové
dráhy nechyběl symbolický křest,
při kterém si dráhu jako první proběhla Šárka Jiroušová a okrskový
velitel Jiří Hloušek. Na počátky
soutěžení vzpomínaly současné
členky výboru SDH Poniklá Vlaďka Macháčková a Soňa Václavíková.
„Coby mladí hasiči a poté ženy jsme
měly k tréninku velice skromné
polní podmínky. Pro naše hasiče
a hasičky a zejména pak mládež se
nyní otevřela možnost trénovat na
tartanovém povrchu, máme z toho
nesmírnou radost,“ uvedly.
Rekonstrukce víceúčelového
hřiště byla pořízena za dva miliony
korun. Financována byla z programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, Programu obnovy a rozvoje
venkova. Dotace se vyšplhaly na
1,3 mil. Kč, příspěvek obce činil
584 tisíc korun.
VN

Písecká hasičská historie
Je tomu letos již 150 let, co
byl založen první hasičský
spolek v královském městě Písek, a to konkrétně 30.
listopadu roku 1869 usnesením obecního zastupitelstva.
Jeho účelem bylo hájit životy
a majetek spoluobčanů před
zhoubnými požáry. Tímto
se náš sbor dobrovolných
hasičů řadí mezi jeden z nejstarších v republice.
Včera
Činnost sboru se v průběhu let
zaměřovala na cvičení ve zdolávání požárů ve městě a jeho okolí,
osvětu a prevenci, požární hlídky
ve městě a v městském divadle,
biografech a na veřejných akcích.
Kontrolní hlídky v divadle se
konaly již od konce 19. století až
do roku 2008, kdy proběhla jeho
rozsáhlá rekonstrukce. Dále se
sbor věnoval spolkové činnosti
a samozřejmě pořádal i hasičské
plesy. Historie sboru je v průběhu let velmi bohatá a sbor jako
takový dokázal překonat všechna
historicky těžká období, a to první
i druhou světovou válku, kdy byla
činnost sboru okolnostmi doby
omezena. Největšího rozmachu
se náš sbor těšil v roce 1927, kdy
měl 75 činných členů a 429 členů
přispívajících, mezi nimiž byl po
dlouho dobu okolo přelomu 20.
století i pan profesor Adolf Heyduk.
Sbor se v průběhu let aktivně účastnil řešení celé řady mimořádných
událostí ve městě a okolí a historie
pomoci sboru nejen při požárech
je rovněž velmi rozsáhlá. V roce
1953 přešla velká část členů Sboru
do nově tvořeného profesionálního
Veřejného požárního útvaru v Písku. Bohatá historie dobrovolných
hasičů Sboru, se pak psala až do
roku 1996, kdy byla ustanovena
zásahová jednotka, která převzala techniku sboru, jež byla
samozřejmě doplněna o novou
výstroj a výzbroj. Dnes se jedná
o Jednotku sborů dobrovolných
hasičů města Písek.

Dnes
A jak jsou na tom dobrovolní
hasiči dnes? V dnešní době jsme
především držitelé bohaté a dlouholeté tradice. Nicméně hasičství
v posledních letech v našem Sboru
již není tím hlavním trendem ve
společnosti a i jinde spousta sborů po republice upadá nebo je jen
ve fázi udržování. Je to důsledek
toho, že naše Sbory dobrovolných
hasičů jsou ze zákona jen spolkem
na úrovni ostatních spolků (např.
zahrádkáři, včelaři apod.)a veškerá povinnost za zajištění požární
ochrany ve městě byla přenesena
na obce. Sbory se spíše věnují jen
té spolkové činnosti, nikoliv již
hasičině samotné.To platí i pro
Sbor dobrovolných hasičů Písek.
Je však potěšitelné, že po řadu let
byli našimi členy starostové města
Písku. Z poslední doby je nutno
vzpomenout na JUDr. Průšu, ing.
Sládka , senátora pana ing. Krejču
a v současné době pak pana ing.
Karla Kratochvíleho, senátora
Senátu ČR. Velmi si vážíme zájmu
současné starostky města paní Mgr.
Evy Vanžurové, místostarosty pana
ing. Petra Hladíka a ostatních,
nejmenovaných členů zastupitelstva města. V dobrovolné hasičské
činnosti jsou samozřejmě výjimky,
zejména na vesnicích, kde se sbory
ve spolupráci s obcí věnují jak té
pravé hasičské činnosti a pomoci
při požárech a jiných mimořádných
událostech, (členy zásahových
jednotek jsou členové sboru), tak

i společenským aktivitám, požárnímu sportu, mládeži a jiným.
Jiná kapitola je zřizování JSDHO
a JPO, což je dnes naopak běžné
a velký počet obcí má tyto jednotky
zřízené.
Zítra
Je důležité, aby hasičská tradice
byla v českých zemích zachována.
Dobrovolní hasiči jsou stále zapotřebí a mají v dnešní společnosti svůj
význam. Nejen ve vztahu k řešení
různých mimořádných událostí,
při povodních, požárech a podpoře
nejen profesionálních hasičů, ale
i celého integrovaného záchranného
systému. V mnohých obcích jsou
i držitelé a pořadatelé kulturních
akcí a věnují se jak té spolkové činnosti, tak i společenské. Za zmínku
samozřejmě stojí i sportovní činnost dobrovolných hasičů, která je
v okrese Písek velmi bohatá a koná
se zde každý rok celá řada sportovních klání v hasičském sportu, které
jsou výsledkem snažení všech sborů
a jejich představitelů na okrskové
i okresní úrovni.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem dobrovolným hasičům, představitelům a funkcionářům za Vaši
činnost a obětavou práci nejen ve
prospěch dobrovolného hasičstva,
ale i svých bližních a jednotlivých
obcí.
A na úplný závěr bych rád přednesl staré hasičské přísloví, Sobě ku
cti, bližnímu k ochraně, vlasti ku
slávě.
Miloslav Uhlík
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně XIII.
Aljaška v plamenech, USA 1994,
režie: Steven Seagal
Příběh vyprávěný pohyblivými
obrázky dobyl svět. Film se stal
i uměleckou formou, která dokázala popsat sílu ohně i práci hasičů.
Zejména o zobrazení prvního zmíněného – ohně, je hollywoodský
spektákl Aljaška v plamenech, který
pod původním názvem On Deadly
Ground natočil režisér Steven Seagal.
Poprvé se zde hvězda akčních filmů
90.let minulého století posadila na
režisérskou židli, aby obsadila do
hlavní role, koho jiného, než Stevena
Seagala. Nutno dodat, že v Seagalově
filmografii patří Aljaška v plamenech
k těm lepším filmům. Nelze jí upřít
ani hlubší ekologické poselství, kdy
se jeden hrdina postaví proti bídákovi,
který chce v zájmu zisku ničit přírodu
i původní obyvatele Aljašky. Seagal hraje postavu hasiče Forresta Tafta,
specialistu na exploze naftových vrtů. Právě explozí a ohně si divák filmu
užije v závěrečných sekvencích opravdu hojnost. Hlavním záporákem
a protihráčem proti Seagalovi je ve filmu slavný herec Michael Caine. Pro
někoho je Aljaška v plamenech průměrný film, pro jiného akční klasika,
na kterou se rád čas od času znovu podívá. Hasič Taft se v závěru stává
diverzantem Taftem a svoji znalost ohně a pyrotechniky dává do rukou
boje za ochranu přírody. Ostatně, uvažovalo se, že se film bude jmenovat
Rainbow Warrior (Duhový bojovník). Pamětníci možná vzpomenou, že
Duhový bojovník byl název lodě, která působila pod vlajkou ekologické
organizace Greenpeace (potopili ji agenti francouzské tajné služby, když se
loď chystala protestovat proti jaderným zkouškám Francouzské republiky
v Tichomoří). Kdyby byl na palubě lodě Steven Seagal alias Forrest Taft,
bylo by asi vše jinak a v Elysejském paláci by začalo být „sakra horko“.
Originální plakát filmu via IMDb
Příště: Požár, Japonsko 1958, režie: Kon Ičikava

V pátek 21. června se konalo republikového vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže
Požární ochrana očima dětí a mládeže v Přibyslavi a v ten stejný den proběhlo v areálu
Ústřední hasičské školy Bílé Poličany také vyhlášení Krajského kola Požární ochrany
očima dětí a mládeže Královéhradeckého kraje.
Foto archiv SH ČMS.

PRO CHVÍLE ODDECHU
Peklo nemůže být plné ohně, … (tajenka). – Walker Percy

Hasičský „fórek“

Tajenka: „EXISTUJÍ DALEKO HORŠÍ VĚCI.“

Do firmy, vyrábějící hasičskou výzbroj, nastoupí nový šéf. Je o něm známo, že je to tvrďák. Když
poprvé prochází kancelářemi, vidí muže, který
nic nedělá, opírá se o zeď a jen tak kouká. Říká
si, že ukáže názorně všem ostatním, jak naloží
s takovými, kteří se flákají. Jde k onomu muži
a nahlas se ptá: „Jaký máš plat?“ Muž neochotně
odpoví.. „Asi něco přes 25 000 korun měsíčně...
proč?“ Šéf ve vzteku vytáhne naditou peněženku,
podá mu tento obnos a zařve: „Tady máš měsíční
plat a teď vypadni a už se neukazuj!!!“ Muž vezme
peníze a odejde.
Šéf má dobrý pocit, že všem ukázal, jak v žádném případě nestrpí lenochy a přitom se ptá:
„Může mi někdo říct, co tu vlastně dělal ten línej
bulík?“ A jeden zaměstnanec mu s úšklebkem
odpoví: „Přijel si pro hadice...“

Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve vydavatelství HASIČI, s. r. o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. ISSN 2336–8721. Podání novinových zásilek řešeno smlouvou č. P. P. 50208/2002. Sazba iris@studio-iris.eu. Vedoucí redakce Miroslav Brát,
tel.: 773 791 525, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: tel. 602 835 012; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 12. 7. 2019, vyjde 19. 7. 2019.

Zasloužilí hasiči ze Středočeského
kraje se setkali na zámku Berchtold
Nedaleko Velkých Popovic na
okrese Praha-východ se v obci
Kunice, resp. v její části Vidovice,
nachází romanticky vyhlížející
zámek vybudovaný v poslední čtvrtině 19. století, stavebně upravený
již na počátku 20. století, v jehož
druhé polovině sloužil pro potřeby
armády, kdy nebyla respektována
jeho historická hodnota. Později
chátrající stavba je nyní v majetku manželů Růžičkových, kteří
zdevastovanou budovu přeměnili
v nádherný objekt obklopený udržovaným parkem. Právě toto místo,
které je symbolem lidského zápalu
pro dobrou věc a neuvěřitelného
množství práce, se stalo dne 12.
června 2019 místem, kde se setkali
Zasloužilí hasiči Středočeského
kraje. Jedná se tedy o určitou symboliku, kdy ti, kteří věnovali dlouhé
roky činnosti v oblasti dobrovolného hasičstva, se mohli setkat právě
zde. Setkání bylo pojato jako akce
s celodenním programem. Zaslou-

žilí hasiči z jednotlivých okresů
Středočeského kraje spolu se svým
doprovodem z řad rodinných příslušníků či představitelů okresních
sdružení přijížděli během dopoledních hodin. Následovalo přivítání
hostů Oldřichem Lacinou, starostou
Krajského sdružení Středočeského
kraje, a rovněž Josefem Pávem,
vedoucím Aktivu Zasloužilých
hasičů KSH Středočeského kraje.
Promluvila také Markéta Hrušková, starostka Okresního sdružení
hasičů Praha-východ, které se letos
stalo hostitelskou lokalitou tohoto
každoročního setkání. Výrazná organizační činnost spočívala v rukou
Františka Pokorného, vedoucího
Aktivu Zasloužilých hasičů na okrese Praha-východ, jemuž zcela jistě
náleží velké poděkování za veškerou
práci. Společně s jmenovanými
dále uvítal hosty Václav Růžička,
majitel zámku Berchtold, díky jehož
laskavosti a podpoře bylo možno
toto setkání uskutečnit. Poděkování
patří také Miloši Sobotovi z Hasičské vzájemné pojišťovny, jenž
byl hostem tohoto setkání. Během
celého dne k tanci a poslechu zahrály dvě hudební kapely a všichni
účastníci mohli využít čas nejen

tancem, ale zejména vzájemným
rozprávěním i prohlídkou rekonstruovaných zámeckých interiérů.
Oldřich Lacina při této významné
příležitosti předal několik Záslužných medailí Středočeského kraje
vybraným Zasloužilým hasičům
jako poděkování za jejich obětavou
práci. Předávání se spolu s Lacinou
ujali také náměstkové starosty KSH
– Dana Vilímková a Bc. Václav
Jankovský. V závěru celé akce, tedy
v pozdějších odpoledních hodinách,
obdrželi všichni hosté malý dárek
jako vzpomínku na toto setkání.
Zbývá dodat, že role moderátora
se zcela profesionálně ujal Tomáš
Mondschein z SDH Svojšovice.
Velice nás těší každoroční velký
zájem o Krajské setkání Zasloužilých hasičů. V letošním roce se jich
z celého Středočeského kraje sjelo
112 a společně i s doprovodem se
druhou červnovou středu nacházelo v areálu zámku Berchtold
téměř 180 účastníků. Navzdory
velmi teplému letnímu počasí,
kdy slunce chvílemi až nelítostivě
pražilo, nenastaly žádné zdravotní
komplikace u našich hostů, za což
jsme velice rádi a doufáme, že se na
setkání všem líbilo. Děkujeme ještě
jednou všem hostům, organizátorům a majitelům zámku Berchtold
za krásně strávený den. Naše velké
poděkování náleží rovněž Krajskému úřadu Středočeského kraje za
finanční podporu, bez níž bychom
tuto akci nemohli uskutečnit. Veškeré pomoci a spolupráce si velmi
vážíme.
Těšíme se za rok opět na shledanou!
Petra Myslínová Cejpková,
kancelář KSH
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Pozvánka do Hasičského
muzea města Ostravy
Muzeum najdete v Ostravě-Přívoze, v secesní historické budově někdejšího německého sboru dobrovolných hasičů. Objekt sloužil dobrovolným hasičům až do
roku 1980. Historický objekt propojuje se současností
moderní přístavba. Stejné je to i uvnitř muzea, kde
naleznete historické exponáty i současnou techniku.
Hasičské muzeum města Ostravy bylo otevřeno v roce
2005. Je součástí Stezky technických atraktivit zastřešených názvem TECHNO TRASA (celá linie virtuálně
spojuje plný tucet objektů technického rázu). Expozice
muzea se skládá z několika částí zahrnujících, mimo
jiné, pohled do historie hasičství, spolupráci složek
integrovaného záchranného systému či ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Muzeum
je bezbariérové. Foto archiv muzea

Dräger Safety s.r.o.
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BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112
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BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

Pøi nákupu sady hadic
Pøi nákupu sady hadic
dostanete
hasièský
ZDARMA
Pøi nákupu
sadyhák
hadic
dostanete
hasièský
hák
ZDARMA
Sada hadic PH Zásah Fire Gold
dostanete
hasièský hák ZDARMA
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4xZásah
C52, 3x
B75
Sada
hadic PH
Fire
Gold

aSada
hasièský
kompozit
3m
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4xPH
C52,
3x
B75
hadichák
PH
Zásah
Fire
Gold
vobsahuje
cenì 3hák
449,Kè
ZDARMA
a hasièský
PH
kompozit
4x C52, 3x B753 m
Cena
kompletu:
16Kèkompozit
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+3 DPH
v cenì 3hák
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a hasièský
PH
m
20Kè897,-Kè
445,-Kè
cenì 3 449,-16
ZDARMA
Cenavkompletu:
+s DPH

Chcete mít jistotu, že při zásahu nic nepřehlédnete? Investujte do kvalitního zobrazení u hasičské
termokamery. Zároveň Vás naučíme, jak co
nejefektivněji používat termokaremu Dräger UCF
druhé generace při zásahu.
Taktická termokamera Dräger UCF 6000
za 116.628 Kč s DPH
Dýchací přístroj PSS 4000 přináší spojení kvality,
spolehlivosti, odolnosti, komfortu, bezpečí, snadné
ovladatelnosti a údržby. Servisní podpora dýchací
techniky po celé ČR.
Kompletní dýchací přístroj Dräger PSS 4000
od 35.365 Kč s DPH

Cena kompletu: 16
20 897,-Kè
445,-Kè +s DPH
20 445,-Kè s DPH

(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)
Sada hadic PH Zásah
obsahuje
4x C52,
3x B75
Sada hadic
PH Zásah
a hasièský
PHC52,
kompozit
obsahuje
4x
3x B752,5 m
Sadahák
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PH
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v
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2
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3x B752,5 m
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592,-Kè
+ DPH
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965,ZDARMA
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PH12Kè
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2,5
m
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236,-Kè
s
DPH
v
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2
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ZDARMA
Cena kompletu: 12 592,-Kè +

Cena kompletu: 12
15 592,-Kè
236,-Kè +s DPH
15 236,-Kè s DPH
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Myslete na svojí bezpečnost, používejte ochranné
prostředky, které jsou kompatibilní a navzájem se
podporují. Tím si vytvoříte komfortní a bezpečný
celek. Produkty značky Dräger se navzájem doplňují
– například maska FPS 7000 a přilba HPS 7000.
Přilba Dräger HPS 7000 H1 signálně žlutá
od 5.830 Kč s DPH
Ceny platné do 31. 12. 2019

Dräger. Technika pro život

l prodej@draeger.com l www.draeger.com
l servis@draeger.com l Tel. +420 272 011 851

