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Hasiči starověkého ŘímaVelké oslavy v Neslovicích

:

Hasiči-lezci  trénovali ve výcvikovém prostoru ve slovenské Lešti. Významnou úlohu při cvičení hrála vrtulníková technika. Foto: mf.
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V červnu  se  setkali  ke  společ-
nému  jednání  starosta  Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Jan 
Slámečka, a prezident České hasič-
ské  jednoty, Vasil  Silvestr  Pekar. 
Připomeňme,  že Česká  hasičská 
jednota (dále jen ČHJ nebo jednota) 
je dobrovolným občanským sdru-
žením, působícím na úseku požární 
ochrany. Obnovená ČHJ  zahájila 
činnost zaregistrováním svých sta-
nov na Ministerstvu vnitra dne 10. 
května 1990. Jednota spolupracuje 
v  rámci  zákona  č.  133/1985  Sb., 
o požární ochraně, ve znění poz-
dějších  předpisů  s Ministerstvem 
vnitra, krajskými úřady, hasičský-
mi  záchrannými  sbory  a  obcemi 
při plnění úkolů požární ochrany, 
především na úseku požární  pre-
vence a zvyšování akceschopnosti 
jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů obcí. Sdružuje přes 3 000 členů 
v 54 hasičských sborech a ve čty-
řech župách: Povltavské, Sionské, 
Východočeské a Jana Roháče.

Expozice Hasičského  záchran-
ného  sboru  v Muzeu  Policie ČR 
(Ke Karlovu  1,  Praha  2) mapuje 
více  než  devadesátiletý  vývoj 
ochrany obyvatelstva, v minulosti 
nazývané civilní obranou a poslé-
ze  civilní  ochranou. K  vidění  je 
i  rekonstrukce  úkrytu  ve  sklepní 
části  domu  a  rozsáhlá  kolekce 
plynových  a  ochranných masek 
pro obyvatelstvo. V minulosti byla 
civilní ochrana zaměřena na ochra-
nu občanů před následky válečného 
konfliktu. Namísto někdejšího pri-
oritního zaměření na stálé úkryty 
a ochranné masky současná opat-
ření v oblasti ochrany obyvatelstva 
kladou důraz na ochranu dýchacích 
cest  pomocí  běžně  dostupných 
prostředků (např. navlhčené texti-
lie), využití ochranných vlastností 
staveb a  také na zvyšování  infor-
movanosti  obyvatelstva,  výchovu 
a vzdělávání občanů, kteří by měli 
vědět, co hrozí a jak se proti hroz-
bám chránit. 
Expozice je otevřena do 31. srp-

na 2019.

Ze statistických údajů vyplývá, že právě čas 
prázdnin je náročným obdobím pro hasiče na 
území hl. m. Prahy. V roce 2018 hasiči likvido-
vali průměrně během července a srpna téměř 7 
požárů denně a technickou pomoc poskytli 15× 
denně (např. vyprošťování z výtahu, odstraňo-
vání překážek z komunikací, likvidace spadlých 
stromů, čerpání vody, nouzové otevírání bytů, 
záchrana osob i zvířat)! Nejčastějšími příčinami 
vzniku  požárů  jsou  např.  úmyslná  zapálení, 
technické závady, nedbalost dospělých jako je 
kouření, zakládání ohňů v přírodě, zanedbání 
bezpečnostních  předpisů,  vznícení  potravin. 
V červenci 2018 bylo celkem 991 a v srpnu 2018 
již 1 064 všech událostí. Měsíční průměr činil 
cca 859 událostí. V roce 2018 hasiči zaevidovali 
celkem 10 306 všech událostí. V červenci hasiči 
likvidovali  celkem 230 požárů a v  srpnu 182 
požárů. Měsíční  průměr v  roce 2018 byl  cca 
186 požárů. Zásah u dopravní nehody pražští 
hasiči zvládli v červenci celkem 107× a v srpnu 
103krát. Měsíční průměr vloni byl 86 doprav-
ních  nehod  se  zásahem  hasičů.  Technickou 
pomoc poskytli pražští hasiči v červenci celkem 
427× a v srpnu 519×. Průměrně měsíčně hasiči 
vloni na území hl. m. Prahy poskytli technickou 
pomoc cca 393×. Pražští hasiči během prázdnin 
zasahují opravdu nadprůměrně.  Jaká bude sta-
tistika letošního oku? Brzy uvidíme…

dle zprávy I. Svitákové,  
odbor prevence HZS hl. m. Prahy

Jednání starosty 
SH ČMS 

s prezidentem ČHJ

Pražští hasiči 
prázdniny nemají

Bezpečně na prázdniny, takový byl název bezpečnostní akce, která se v závěru 
června uskutečnila v prostorách nákupního centra Atria Paláci Pardubice. V prů-
běhu dne se hlavně dětem představili hasiči, policisté i zdravotníci. Program byl 
koncipován pro celou rodinu, a tak se nejen děti mohly přiučit zásadám bezpečnosti, 
které nás provázejí po celý život. Ať už se jednalo o komunikaci s policií, či o situace 
spojené se záchrannou službou a hasičským záchranným sborem. Řada pečlivě 
připravených ukázek prezentovala, jak  se chovat právě o prázdninách, jak předejít 
úrazům, požárům a karambolům na silnici. Tým hasičského sboru představil nejen 
hasičské auto, ale navíc předvedl,  jak se hasí hořící olej v hrnci. Zajímavá byla 
i ukázka hasičské náročné soutěže TFA v dětském provedení. Nechyběli ani psovodi 
z Policie ČR a jízdní oddíl s koňmi Městské policie Pardubice. Návštěvníci měli 
také šanci osvojit si první pomoc díky zdravotníkům ze Zdravotnické záchranné 
služby Pardubického kraje. Na samý závěr nechyběl ani křest nové knihy autora 
Romana Kutálka,  který  je  profesionálním hasičem u HZS Pardubického  kraje. 
Knihu nazvanou zcela jasně HASIČI, přijel osobně pokřtít plk. Aleš Černohorský, 
ředitel HZS Pardubického kraje. 

por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje 

Bezpečně na dovolené

Hasičská expozice 
v Muzeu Policie ČR
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„Přistoupila beze slova k odsou-
zenci, který se marně svíjel, aby 
jí unikl, odvázala od pasu čutoru 
a přiložila ji jemně k nebožákovým 
vyprahlým rtům. A tu bylo vidět, jak 
z toho doposud suchého a planou-
cího oka vytryskla veliká slza a po-
malu stékala po tom nestvůrném, 
zoufalstvím tak dlouho zkřiveném 
obličeji. Byla to snad první slza, 
kterou nešťastník kdy uronil….
Poznáváte tento text? Ano, je to 

citace ze slavného románu Victora 
Huga Chrám Matky Boží v Paříži. 
Právě tento historický román slav-
ného  francouzského  romanopisce 
se podle agenturních zpráv ocitl po 
požáru katedrály Notre Dame na 
žebříčku  nejprodávanějších  knih  
v  jednom významném globálním 

elektronickém obchodu. Dokonce 
se  objevila  iniciativa,  aby  právě 
zisk  z prodeje  této knihy pomohl 
finančně při obnově pařížského sva-
tostánku, který zle poničil oheň. To 
je dobrá zpráva! I na stránkách Ha-
sičských novin informujeme o no-
vých technologiích, které pomáhají 
hasičům bojovat s požáry. Najdete 
u  nás  i  inzerci  pojišťoven,  které 
pomohou vyrovnat  se  s  důsledky  
řádění požáru. Je tak potěšitelné, že 
můžeme do arzenálu, který pomáhá 
při boji s požáry – a jejich násled-
ky,  zařadit  též krásnou  literaturu, 
v tomto případě román o katedrále 
Notre Dame, se kterou jsou spojeny 
osudy dvou hlavních postav knihy 
–  zvoníka Quasimoda  a  krásné 
Esmeraldy.                          redakce

VE ZKRATCE

Profesionální hasiči ze stanice 
HZS Moravskoslezského  kraje 
v Ostravě-Přívoze, kteří se mezi ji-
nými obvyklými zásahy zaměřují 
na záchranu a odchyt všelijakých 
živých tvorů v krajském městě, po-
máhali v závěru června  s odchy-
tem více než metr dlouhé užovky 
červené u rodinného domku v Ost-
ravě-Michálkovicích. Užovka čer-
vená, volně žijící pouze v jižních 
oblastech Severní Ameriky až po 
severní Mexiko,  zareagovala  na 
své prozrazení a přítomnost osob 
pokusem o útěk - snažila se zalézt 
do bezpečného úkrytu pod dlažbu. 
V tom jí zabránili obyvatelé domu 
společně s policisty. Zkušení ha-
siči  z Přívozu po  svém přivolání 
přemístili užovku do velkého plas-
tového sudu a převezli ji bezpečně 
do porubského Střediska přírodo-
vědců (součást SVČ Korunka Os-
trava-Mariánské Hory), kde bude 

„Hon“ na užovku

o hada náležitě postaráno. Užovka 
červená patří mezi nejrozšířenější 
a  nejoblíbenější  „domácí“  hady, 
známá je ale také tím, že dokáže 
utéci každou sebemenší dírou. Ta 
čerstvě  „ulovená“  patrně  utekla 
nějakému,  dosud  neznámému 
chovateli z  terária, protože v na-
šich krajinách dosud opravdu není 
volně žijící.

   HZS ČR

Dvě  profesionální  jednotky 
hasičů  z  obou  hradeckých  stanic 
vyjely 4. července  v  ranních ho-
dinách do  obchodní  zóny v  části 
Nový Březhrad na Rašínově třídě, 
a to na základě vyhlášení poplachu 
elektronickou požární  signalizací 
v  jedné  z  budov. Už  při  dojezdu 
na místo  události měli  hasiči  od 
operačního  střediska  informaci, 
že  by  se  zřejmě  nemělo  jednat 
o  požár,  ale  o  únik  oxidu  uhliči-
tého. To se následně potvrdilo při 
průzkumu místa  zásahu,  a  to  na 
základě  charakteru  „zakouření“ 
prostor. Oblaka  oxidu  uhličitého 
se totiž držela u země a o přítom-
nosti plynu informoval i nástěnný 
hlásič. Z toho důvodu byl na místo 
povolán také měřicí vůz vybavený 
mobilním  detektorem  CO2.  Po 
komunikace  s  technikem objektu 
bylo rozhodnuto o uzavření prostor 
v  okolí  chladírenské  technologie, 
ze  které  plyn  unikal.  K  úniku 
došlo  zřejmě  vlivem  technické 
závady. Zaměstnanci nacházející se 
v budově byli evakuováni před pří-

Šest jednotek hasičů likvidovalo 
poslední  červnový  týden  požár 
podkroví domu v Hlinsku. Hasiči 
museli násilně vniknout do domu, 
protože  se  uvnitř  nikdo nenachá-
zel. Vyhořela podkrovní místnost 
a  plameny  se  dostaly  do půdních 
prostor, kam nebyl žádný přístup. 
Hasiči k likvidaci požáru nasadili 
několik  proudů  vody,  a  hlavně 
speciální zařízení Cobra, které  je 
schopné  pomocí  vysokotlakého 
proudu vody  s  abrazivem proříz-
nout jakoukoliv konstrukci a tímto 
otvorem se do uzavřeného prostoru 
vpraví voda roztříštěná na minia-
turní  kapičky,  které  s minimální 

Ve  čtvrtek  27.  června  deset 
minut po dvaadvacáté hodině byl 
na  tísňovou  linku  Hasičského 
záchranného sboru Středočeského 
kraje  ohlášen  požár  haly  v  sou-
kromé firmě u vlakového nádraží 
v Kostomlatech nad Labem. Ope-
rační  důstojník  k  události  vyslal 
v prvním sledu hned pět jednotek. 
Hasiči byli na místě do deseti mi-
nut od přijetí oznámení o požáru. 
V době jejich příjezdu byla budova 
o rozměrech 15 × 30 metrů požá-
rem zcela zasažena. Velitel zásahu 
proto rozhodl o vyhlášení druhého 
stupně požárního poplachu, k mís-
tu tak vyjelo dalších pět jednotek. 
Vzhledem k tomu, že se objekt na-
cházel v těsné blízkosti železniční 
tratě, požádal velitel zásahu o vy-

Úniky oxidu uhličitého

Lapač hmyzu způsobil milionovou škodu

Jedenáct jednotek u požáru haly v Kostomlatech

jezdem jednotek na místo události, 
nikdo  nebyl  zraněn  ani  ohrožen. 
V průběhu zásahu hasiči neustále 
monitorovali  přítomnost  oxidu 
uhličitého v ovzduší, a to jak v bez-
prostředním  okolí  technologie, 
tak v dalších částech objektu. Ve 
strojovně  naměřili  hasiči  pomocí 
detektoru hodnoty převyšující  30 
tisíc jednotek ppm. Z důvodu cha-
rakteristických vlastností CO2 pro-
bíhal zásah v dýchací technice a po 
celou dobu probíhalo odvětrávání 

spotřebou vody požár uhasí. Cobra 
byla  nasazena  cíleně  do  půdních 
prostor,  kam  nebyl  vůbec  žádný 
přístup.  Požár  hasiči  zcela  zlik-
vidovali  za  1,45  hodin  od  nahlá-
šení  události  na  krajské operační 
a informační středisko hasičů. Na 
místo si nechal vyšetřovatel hasičů 
povolat i specialistu z oboru elektro 
z  Institutu  ochrany  obyvatelstva 
HZS ČR Lázně Bohdanče. Dle slov 
vyšetřovatele lze jednoznačně říci, 
že požár způsobil elektrický lapač 
hmyzu  do  zásuvky.  Škoda  byla 
předběžně  vyčíslena  na  1 milion 
korun. Uchránit se podařilo maje-
tek ve výši 1,5 milionu korun. 

pnutí trolejí na nejbližších kolejích 
a o omezení provozu na železnici. 
Požářiště bylo  rozděleno do dvou 
úseků, přičemž na  jednom z nich 

prostor. Vzhledem ke specifičnosti 
chladicí technologie musel být na 
místo  události  povolán  technik. 
Toho vybavili  hasiči  ochrannými 
prostředky  dýchacích  cest.  Za 
asistence  jednotky  pak  provedl 
pracovník zabezpečení technologie 
tak, aby již k dalším únikům látky 
nedocházelo.  O  vzniklé  situaci 
byla  zároveň  vyrozuměna  cestou 
operačního  a  informačního  stře-
diska  krajská  hygienická  stanice, 
jejíž zástupci se v průběhu zásahu 
dostavili na místo. Oxid uhličitý je 
bezbarvý plyn bez chuti a zápachu 
a  je  těžší  než  vzduch. V pevném 
skupenství je znám také jako suchý 
led. Koncentrace do 1 000 ppm se 
považuje  za  dobrou,  koncentrace 
nad 5 000 ppm (tj. 0,5 %) už však 
způsobují  nepříjemný pocit  a bo-
lesti hlavy. Koncentrace nad 5 % 
tlumí centrální nervovou soustavu 
a dýchací centrum, při 20 % se člo-
věk náhle zhroutí a nastává smrt. 

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

Foto: HZS Královéhr. kraje

Foto přístroje je ilustrační.
por. Bc. Vendula Horáková, 

tisková mluvčí 
HZS Pardubického kraje

Střecha skladu 
v plamenech
V neděli 30. června 2019 v 19:15 

hodin zasahovalo šest profesionál-
ních a šest dobrovolných jednotek 
v Praze 8 v ulici Na kopečku u po-
žáru střechy objektu skladu.  Požár 
zasáhl plochu 40 × 30 metrů, hasiči 
na jeho likvidaci nasadili několik 
vodních proudů po výškové tech-
nice a vnitřkem budovy. U případu 
zasahovalo asi šedesát hasičů, kteří 
požár likvidovali ještě před 22. ho-
dinou.               HZS hl. m. Prahy 

Požár nakladače
Dne 6. července  zasahovaly tři 

jednotky hasičů u požáru naklada-
če v areálu družstva v Mistřicích 
v okresu Uherské Hradiště. Zprávu 
o  hořícím nakladači  v Mistřicích 
přijali hasiči v 12:54 hodin. Požární 
poplach byl vyhlášen jednotce pro-
fesionálních  hasičů  z Uherského 
Hradiště  a  jednotkám  dobrovol-
ných  hasičů  z Mistřic  a Bílovic. 
V době příjezdu hasičů hořela kabi-
na nakladače. Požár byl uhašen jed-
ním vysokotlakým proudem vody. 
Příčina  požáru  zůstává  v  šetření 
hasičů. Škoda způsobená požárem 
byla  stanovena  v  předběžné  výši 
50.000 korun. Při požáru nedošlo 
k zranění osob. 

nprap. Roman Žemlička, 
HZS Zlínského kraje

Vzplál lesní porost
a hrabanka
Tři hodiny strávili hasiči ve stře-

du 3. července v lese u Kamenného 
Malíkova,  kde  likvidovali  požár 
lesního porostu a hrabanky. Požár 
byl  na  operační  středisko  hasičů 
nahlášen  v  16:55  hodin. Do Ka-
menného Malíkova vyjely osádky 
cisteren  profesionálních  hasičů 
ze  stanice  Jindřichův  Hradec 
a dobrovolných hasičů obcí Nová 
Včelnice,  Popelín  a Bednáreček. 
Hasiči  vytvořili  dopravní  vedení 
vody  z  cisteren  a  postupně  pro-
lévali  lesní  podloží  vodou. Požár 
zasáhnul plochu po těžbě v rozsahu 
přibližně 200 × 40 metrů. Požárem 
nevznikla žádná škoda.

HZS Jihočeského kraje 

Požár lesního porostu 
a trávy 
Dvě profesionální a devět dobro-

volných hasičských jednotek vyjelo 
v červnu k požáru lesního porostu 
a  trávy  na  ploše  cca  9  ha  v  pro-
storu obce Záluží u Roudnice nad 
Labem. Z důvodu potřeby zajištění 
velkého množství  hasební  vody 
bylo zřízeno čerpací stanoviště za 
pomoci velkokapacitního čerpadla 
SOMATI.  S  ohledem  na  počet 
nasazených  jednotek  byl  vyhlá-
šen druhý stupeň poplachu. Druhý 
den po požáru se hasičské jednotky 
ještě  několikrát  vrátili  požářiště 
zkontrolovat a prolít drobná dout-
nající ohniska. 

HZS Ústeckého kraje 

Necelou  hodinu  po  poledni 
28.6.2019  došlo mezi  Staňkovem 
a Ohučovem  k  dopravní  nehodě 
dvou  osobních  vozidel. Na místě 

U požáru lesa v nepřístupném te-
rénu zasahovali v pondělí 8. červen-
ce dopoledne profesionální hasiči ze 
stanice ve Šternberku.  Porost hořel 
v Pohořanech, místní části Dolan. 
Po průzkumu místa události  byly 
k zásahu přivolány další jednotky, 
aby provedly důkladné prohašení 
místa požáru. Hasiči  využili  také 
kyvadlovou dopravu vody z hydran-
tu v Jívové. Škodu majitel odhadl na 

Na tísňovou linku 112 byl ohlá-
šen požár objektu pily v obci Desná 
na Jablonecku. Operační důstojník 
tak  okamžitě  vyhlásil  požární 
poplach čtyřem jednotkám hasičů. 
Jako první přijela na místo události 
jednotka HZS LK ze stanice Tan-
vald. V té době byla dřevěná budova 
o rozměrech cca 11 × 10 metrů celá 
v plamenech. Velitel zásahu si dále 
na místo vyžádal další 2 posilové 
jednotky.  Požár napáchal škodu za 
250.000 Kč a hasičům se včasným 
zásahem podařilo uchránit přilehlé 
prostory  s  uskladněným dřevem 
v  hodnotě  100.000 Kč.  Příčina 
vzniku požáru je v současné době 
v  šetření HZS LK a PČR.   Zasa-
hující jednotky: HZS LK – stanice 
Tanvald, Jablonec nad Nisou, HZS 
SŽDC Liberec  a SDH obcí Desná, 
Tanvald – Tanvald Šumburk, Velké 
Hamry – Velké Hamry I.

por. Bc. Daniel Mlčoch, DiS., 
zástupce tiskové mluvčí, HZS 

Libereckého kraje Střet osobního 
automobilu a traktoru 
Dvě jednotky hasičů zasahova-

ly  v  pondělí  8.  července  2019 ve 
Svatoňovicích na Opavsku, kde se 
střetl  osobní  automobil  s vlečkou 
traktoru.  Událost byla na operační 
středisko  ohlášena  čtyři minuty 
před  půl  desátou  dopoledne. Na 
místo  byli  v  první  fázi  vysláni 
hasiči  ze  stanice HZS MSK  ve 
Vítkově. Ti po příjezdu pomohli z 
havarovaného vozu dvěma lidem, 
o které pečovali zdravotníci. Sor-
bentem zlikvidovali  drobný únik 
provozních  kapalin  a  provedli 
protipožární opatření. Pro otočení 
vlečky s cisternou na převoz vody 
si velitel zásahu na místo povolal 
automobilový jeřáb ze stanice HZS 
MSK v Opavě. Pomocí jeho navijá-
ku a  vysokotlakého pneumatického 
zvedacího  vaku  postavili  hasiči 
vlek zpět na kola.

HZS Moravskoslezského kraje 

byla  nasazena  výšková  technika. 
V  budově  bylo  uskladněno  vel-
ké množství  různých  dřevěných 
i  plastových podlahových krytin, 

koberců  a  lepidel,  a  tak  se  požár 
poměrně  rychle  šířil.  Proto  bylo 
nutné nasadit několik C proudů i na 
ochlazování  zasahující  techniky, 
která  stála  v  ulici. Hasičům byla 
potvrzena informace, že se uvnitř 
objektu nikdo nenachází, takže se 
mohli  plně  soustředit  na  hasební 
zásah. Hned v jeho úvodní fázi se 
jim podařilo vytlačit vysokozdviž-
ný vozík a dva dodávkové automo-
bily. Krátce  před  půl  dvanáctou 
ohlásil  velitel  zásahu  lokalizaci 
požáru,  po  které  začal  s  redukcí 
jednotek  a  nechal  snížit  popla-
chový  stupeň na první. Hasiči  se 
pak pomocí  termokamer zaměřili 
na  vyhledávání  skrytých ohnisek 
a jejich dohašování. Na místě byly 
do  ranních  hodin  ponechány dvě 

jednotky,  které  požářiště  hlídaly. 
V  dopoledních  hodinách  se  na 
místě sešli vyšetřovatelé, kteří  se 
ve spolupráci s kriminální policií 
budou  zabývat  příčinou  vzniku 
požáru.  Škoda  vzniklá  požárem 
byla majitelkou firmy odhadnuta 
na deset milionů korun. Sálavým 
teplem bylo  poškozeno  i  několik 
oken na přilehlých domech v ulici.  
U požáru zasahovali profesionální 
hasiči  ze  stanic  HZS Nymburk 
a  Poděbrady,  jednotka Hasičské 
záchranné služby podniku SŽDC 
Nymburk  a  jednotky  SDH  obcí 
Byšičky, Hronětice, Lysá nad La-
bem, Milovice, Nymburk, Semice, 
Všechlapy a Všejany.

nprap. Petr Svoboda, oddělení 
IZS, HZS Středočeského kraje

Dopravní karambol 

Pět jednotek hasilo požár lesa

mimo vozidla se nacházely tři zra-
něné osoby. Čtvrtou zraněnou oso-
bu hasiči vyprostili pomocí hydrau-
lického  vyprošťovacího  zařízení. 
Z vozidel unikly provozní kapaliny. 
Hasiči mimo vyprošťovací  práce 
asistovali ZZS a LZS při ošetření 
zraněných a pomocí reflexní fólie 
vytvořili alespoň trochu stínu pro 
zraněné. Silnice I/26 byla po dobu 
zásahu  uzavřena,  následně  byla 
doprava řízena kyvadlově.

HZS Plzeňského kraje 

50 tisíc korun. Včasným zásahem se 
hasičům podařilo zabránit rozšíření 
plamenů  a  uchránit  tak majetek 
přesahující  půl  milionu  korun. 
Příčinu  požáru  se  vyšetřuje. Na 
jeho  likvidaci  se podílelo  celkově 
pět  jednotek,  profesionální  hasiči 
ze šternberské a olomoucké stanice 
a dobrovolné jednotky z Moravské-
ho Berouna, Bohuňovic a Jívové.  

HZS Olomouckého kraje  

Pila v plamenech 



strana 3HASIČSKÉ NOVINY 14/2019Letem světem

V Indii jsou cestovní standardy občas 
netypické...

Požár v železničním uzlu v Mughalsarai 
ve střední Indii. 

Hodně požárů na indické železnici zaviní chyba v elektroinstalaci. 

Indie  je  druhá  nejlidnatější 
země  světa.  Indie  má  též  -  po 
Spojených  státech  amerických  – 
druhou  nejrozsáhlejší  železniční 
síť na planetě. Historie  indických 
železnic započala již hluboko v 19. 
století,  kdy byl  celý  subkontinent 
pod  britskou  nadvládou.  První 
trať  zbudovaná Angličany  byla 
otevřena v  roce 1853  a  spojovala 
města Bombay a Thane. Trat měřila 
pouhých 30 kilometrů. Současnost? 
Každý den se po indické železnici 
přepraví okolo 19 milionů pasažé-
rů. Síť kolejí má téměř 70 000 kilo-
metrů, po kterých každý den jezdí 
14 000 vlaků.  Indické vlaky  jsou 
však  často  velmi  přeplněné  a  na 
železnici  dochází  relativně  často 
i  k  nehodám  s  velmi  tragickými 
následky. Mezi  příčinami  nehod 
figuruje  též požár, a  to  inicovaný 
nejen  technickou  závadou,  ale 
i  zlým  úmyslem. Než  se  vydáte 
s Hasičskými novinami na  indic-
kou železnici, neškodí si zopako-

vat, že Indie stále využívá převážně 
široký  rozchod kolejí  s  hodnotou 
1 676 mm. Tento rozchod je i jistým 
dědictvím  po  britské  koloniální 
správě.  Z  technického  hlediska 
však umožňuje použití výrazně šir-
ších vagónů, než jaké známe z ČR. 
Větší  vagóny  znamenají  i  větší 
kapacitu přepravovaných osob. Ta 
však stále nestačí na poptávku po 
železniční  přepravě. Výsledkem 
jsou  přeplněné  vlaky,  které  pak 
v případě nehody výrazně navyšují 
počty obětí. 

Technické závady 
i útoky teroristů
Pojďme se na některé tragické 

požáry vlaků v Indii detailněji po-
dívat. Náš smutný výčet začneme 
těsně  po  přelomu  tisíciletí,  kdy 
při  požáru  ve  vlaku  v  indickém 
státě Gudžarát zemřelo 59 lidí. Jen 
o rok později hořel vlak v dalším 
indickém  státě  –  Pandžábu. Vý-
sledkem bylo 38 mrtvých. V roce 
2007 postihla tragédie vlak mířící 
z indického Dillí do pakistánské-
ho města  Láhauru. Ani  v  tomto 
případě však nebyla na vině tech-
nická závada na elektroinstalaci či 
jiném  systému vlaku.  Jednalo  se 
o teroristický útok s mezinárodní 
aspirací, při kterém byla použita 
série malých pum, které po explozi 
iniciovaly požár. Cílem útoku te-
roristů bylo poškodit, již tak dost 
komplikované,  vztahy mezi  Pá-
kistánem a Indií. Ti z vás, kteří se 
zajímají o politickou geografii této 
oblasti,  dobře  vědí,  že  již  vznik 
samostatné Indie ve 40. letech 20. 
století zde provázela velmi krvavá 
střetnutí mezi  hinduisty  a mus-
limy. Útok  na  vlak  v  roce  2007 
byl tak sám o sobě ohněm, které 

Ubi dolor ibi vigiles – Kde je bolest, 
tam jsou brigády

vyšlehl z  latentního historického 
požářiště plného  stále nebezpeč-
ných jisker minulosti. V roce 2008 
hořel vlak v  jižní  Indii. Příčinou 
požáru  byla  technická  závada, 
kterou  životem  zaplatilo  20  lidí. 
Tragickou bilanci si na konto při-
psal  i oheň ve vlaku u  indického 
města Nelúr v roce 2001. Zemřelo 
při něm 47 lidí. Ještě horší ztráty 
na  životech  si  vyžádalo  neštěstí 
na indické železnici v roce 2016. 
Světové  agentury  přinesly  smut-
nou  zprávu:  119 mrtvých  a  150 
zraněných. Před několika lety ho-

firmu,  ve  které  pracovat  je  ctí. 
Má více než milion zaměstnanců 
a  tragické požáry a další nehody 
na  železnici  jsou  bouřlivě  dis-
kutovány  v  odborných  kruzích 
i u veřejnosti. Pro Indii  je želez-
niční síť velmi důležitá. Vzhledem 
k  obrovskému  území  nemůže 
přepravě  na  velké  vzdálenosti 
železnici konkurovat silniční síť. 
Ani letecká doprava není vlakům 
konkurentem ( pro mnoho Indů je 
přeprava  letadlem  stále  finančně 
nedosažitelná). Řešením  je  stálé 
zlepšování  indické  železniční 
sítě,  nad  kterou  bdí  samostatné 
ministerstvo  železnic. Vydalo  se 
cestou instalace požárních čidel do 
vlaků i větším používáním samoz-
hášecích materiálů  ve  vlakových 
interiérech. Vzhledem k rozsáhlé 
železniční síti však dosažení stejné 
bezpečnostní  standardizace  ve 
všech  vlacích  jistě  ještě  nějakou 
chvíli potrvá. 

Připravil Mirek Brát
Fota: via youtube, flicker, wiki, 

pinterest

řel i expresní vlak v jižní Indii (ve 
státě Ándhrapradéš)  jehož  jeden 
vagón se stal  tragickou pastí pro 
23  cestujících,  kteří  nemohli  při 
požáru otevřít zablokované dveře 
vlaku a zemřeli. Někteří z cestu-
jících rozbili okna a zachránili se 
skokem  z  vlaku. Oheň  způsobil 
elektrický zkrat. 

Investice do nových 
technologií
Železnice  v  Indii  je  provozo-

vána státem. Jedná se o prestižní 

Na terase Subury
Livia Flavia je mladá Římanka 

a vůbec se jí nelíbí, že musí bydlet 
právě  v Subuře,  římské  čtvrti  na 
úpatí vznešeného pahorku Palati-
nu, která však vůbec nemá dobrou 
pověst. Naopak!  Je  plná  hříchu, 
opilců,  hospod  a  úzkých  uliček, 
kde vás kolemjdoucí nejprve zdvo-
řile pozdraví a pak vytáhne z pod 

Asi jste to slýchali (nebo 
stále ještě občas poslou-
cháte) kdysi ve škole: To 
už staří Římané, tohle zase 
staří Řekové. Možná už jste 
někdy chtěli odseknout, 
že už vám ty rady od pře-
moudřelých skupin dvou 
jihoevropských národů za-
čínají být protivné…Ale 
teď vážně, mnoho našich 
aktivit a činností, které jako 
moderní lidé stále rozvíjíme 
a zlepšujeme, začalo klíčit 
v prostředí antické městské 
civilizace. Jedním z těchto 
témat je organizovaný boj 
s požáry. Vynikli v něm 
především obyvatelé věč-
ného města Říma. Pojďme 
nahlédnout do tohoto mi-
lionového města na Tibeře 
v prvním století našeho 
letopočtu…

rovná dosavadní  skóre mezi Liví 
a Markem a ochotně  se  zasnoubí 
s plamenem. Seschlé trámy terasy 
prskají  rozkoší  a  hoří  jako  víchy 
slámy… Římská Subura  čelí  dal-
šímu z nesčetných požárů!

Hasiči – vigilové
Zvuk trubky a poplach v kasár-

nách  jedné  z  kohort  vigilů.  Tyto 
jednotky městských policistů mají 
na  starosti  boj  s  ohněm  v Římě 
a  jsou  historicky  prvními  hasič-
skými  brigádami.  Počet  jejich 
mužů startuje za vlády císaře Au-
gusta na počtu 600 mužů. O něco 
později  je  jich už na 7 000. Mají 
polovojenskou  organizaci,  tak  se 

do  klubíčka  na  okraji  chodníku 
a  pláče. Buď  příště  víc  opatrná! 
Tyhle baráky se jen třesou, aby si 
popovídaly  s  ohněm. U  Jupitera, 
nebylo by to vůbec pěkné povídání, 
kdybychom nepřišli  včas! Dívka 
přestane plakat a setník má dobrý 
pocit. Dneska dostanou jeho chlapi 
příděl vína navíc. Ale ještě ne, ještě 
musí trochu ten svinčík tady uklidit 
a najít i tu poslední jiskru, co by se 
jí chtělo tancovat. 

Epilog
Vigilové napochodují zpátky do 

kasáren. Na vchodem je bude vítat 
nápis – motto všech jejich jednotek: 
Ubi dolor ibi vigiles – Kde je bolest, 
tam jsou brigády. Dneska to tolik 
nebolelo, tak přineste amforu s fa-
lernským vínem,  ať  to  oslavíme. 
Setník pozvedne pohár… Připijme 
si s ním: Na tuhle sakramentskou 
práci, na Livii,co se snad brzy vdá 
a odstěhuje do lepší čtvrti, na naše 
praprapradědy římské hasiče. Však 
to znáte, první byli Staří Římané…

Připravil Mirek Brát

nelze divit, že každé stovce mužů 
velí  setník  –  centurion.  Starají 
se  nejen  o  Řím,  ale  například 
i o přístav v Ostii, který zásobuje 
město obilím a olejem. I do našich 
časů se zachovala taková kasárna 
(chcete-li  hasičská  stanice) VII. 
kohorty vigilů, byť se nyní nachází 
jako  archeologická  vykopávka  8 
metrů  pod  povrchem Říma. Vi-
gilové dislokovaní v Subuře nyní 
spěchají  k  ohni,  který  způsobila 
nepozorná  Livia.  Tentokráte  to 
dopadne  dobře.  Jednotka  strhne 
hořící terasu. To, co nezvládla voda 
vedená z primitivního hydrantu ko-
ženými  trubkami,  zvládnou deky 
namočené v octě, které zadusí i ty 

nejmenší plameny. Velitel zásahu, 
setník  s  rozložitými  rameny,  si 
všimne Livie, která sedí schoulená 

špinavé tuniky ostrou dýku. A ty 
domy!  Slepené,  pokřivené,  plné 
pavlačí s věčně klevetícími ženský-
mi. Livia si vzdychla a chystala se 
připravovat večeři pro otce, který 
se  zdržel  v  jednom z  těch  špina-
vých hostinců. Už aby se Markus 
konečně  odhodlal  a  proměnil 
zasnoubení v manželství. Jen  tak 
se může dostat pryč z téhle hrozné 
čtvrti. Takto přemítaje, byla Livia 
zasněnou dívkou a  nikoli pečlivou 
hospodyní. Nechala  tak  na malé 
dřevěné  terase  hořet  lampičku 
s knotem ponořeným do oleje. Za 
chvíli vítr přiblíží k plameni  lem 
otcovy  tógy,  kterou  tak  pečlivě 
ráno  vyprala.  Vlněná  tóga  vy- Požár velkého města - hrozba srovnatelná s ničivou válkou. 

Jednomu z tragických požárů Říma zpí-
val i (jeho možný strůjce) císař Nero.
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Jaroslav Vrba se narodil 10. ledna 
1947 v Javornici v okrese Rychnov 
nad Kněžnou. Po ukončení devítileté 
školní docházky se v Malých Svato-
ňovicích vyučil horníkem. V tomto 
oboru  pracoval  na  dole  Zdeněk 
Nejedlý  na  různých pozicích,  vč. 
funkce hlavního předáka razičského 
kolektivu. V roce 1981 byl uvolněn 
pro výkon  funkce předsedy MNV 
v Malých Svatoňovicích. V  roce 
r.  1982  se  stal  členem Základní 
organizace Sboru požární ochrany 
v Malých Svatoňovicích. Od  roku 
1982–1990  byl  členem Místního 
výboru  Sboru  požární  ochrany 
v Malých Svatoňovicích. Od  roku 
1991 byl členem okrskového výboru 
č. 2 jako jednatel, zapisovatel a po-
kladník. Od  roku 1993 vykonával 
funkci preventisty obce a preven-
tisty okrsku. V tomto období absol-
voval pravidelná školení preventistů 
v Bílých  Poličanech  a  postupně 
získal odbornost Preventista SDH 
II. stupně. V létech 2009–2011 ab-
solvoval Univerzitu 3. věku v Bílých 
Poličanech. Od roku 1995 vykonával 
funkci vedoucího Okresní odborné 
rady prevence při OSH v Trutnově. 
V  roce  2000 byl  zvolen  za  člena 
Výkonného výboru OSH v  Trutnově 
a  zvolen  byl  do Krajské  odborné 
rady prevence královéhradeckého 
kraje. Od roku 2007 vykonává funk-
ci vedoucího Krajské odborné rady 
prevence Královéhradeckého kraje 
a stal se členem Výkonného výboru 
krajského sdružení hasičů a členem 
Ústřední odborné rady prevence SH 
ČMS. Mnoho let moderoval hasičské 
soutěže v rámci okresu i kraje a po-
dílel se i na moderování Mistrovství 
republiky v Požárním sportu v Trut-

V roce 1914 vypukla 1. světová 
válka. Válečný  stav dolehl na ha-
sičské sbory víc, než se očekávalo. 
V  některých  obcích  narukovaly 
téměř  celé  sbory.  Předsednictvo 
ČZHJ Král. českého vydalo 1. srpna 
1914 zvláštní vyhlášku v „Denních 
listech pražských“, v nichž správy 
sborové  důtklivě  vybízí,  aby  pe-
čovaly  o  náležité  doplnění  svého 
členstva  zakládáním „Jinošských 
družin“  a  „Ženských  odborů“ 
a  zapojením  starších  členů.  Do 
1.  světové  války  narukovalo  asi 
85 000 dobrovolných hasičů, z nichž 
11 150 padlo, na nemoci a zranění 
zemřelo  2  543  z  narukovaných 
hasičů. Do Legií  vstoupilo  6  140 
hasičů  a nezvěstných  jich  zůstalo 
1 571. V období války pak umírají 
hasičští vůdcové Ferdinand Kulich, 
Matěj Mayer,  Josef B. Hubálek, 
Eduard  Šebor  a  Karel  Novák. 
18. října 1918 založení samostatného 
státu. Jak radostná zpráva o vzniku 
samostatného,  svobodného  státu 
Československého vešla ve všeobec-
nou známost, vydalo předsednictvo 

Jaroslav Vrba 
vedoucí Krajské odborné rady prevence KhK

Hasičstvo zemí Koruny české

NAŠI LIDÉ

Listování stránkami hasičské historie II.

nově. Na celorepublikové úrovni se 
věnuje popularizaci soutěže Požární 
ochrana očima dětí  a mládeže.  Je 
autorem kategorie v oblasti Digitál-
ní  technologie. Aktivně  se věnuje 
úpravám v materiálech pro školení 
Preventistů Sdružení dobrovolných 
hasičů. 
V současné době vykonává funk-

ci vedoucího Krajské odborné rady 
prevence královéhradeckého kraje 
a  je  členem Výkonného  výboru 
krajského sdružení hasičů králové-
hradeckého kraje a členem Ústřední 
odborné rady prevence SH ČMS. Je 
také členem  redakční  rady Hasič-
ských novin. Za svoje působení byl 
odměněn řadou hasičských vyzna-
menání a Čestných uznání. V roce 
2012 obdržel Záslužnou medaili II. 
stupně Královéhradeckého  kraje, 
v roce 2017 převzal z rukou generála 
Drahomíra Ryby ve Zbirohu Čest-
nou medaili HZS ČR. V květnu 2018 
mu byl udělen titul Zasloužilý hasič.

dosavadní ČZHJ zvláštní provolání 
k župám a sborům hasičským, aby 
ochotně daly se do služeb národního 
výboru a vykonávaly úkoly, které 
jim budou předepsány. 2. listopadu 
1918 odebrala  se delegace ústřed-
ního výboru do presidia Národního 
výboru  v  Praze,  kde  náměstek 
starosty bratr Adolf  l. Seidl učinil 
k zástupci národního výboru projev 
jménem  dobrovolného  hasičstva 
českého  sdruženého  počtem 120 
tis. členů v ČZHJ. „Skládáme hold 
první vládě Československého státu 
a skládáme slib vlastenecké kázně, 
lásky a vytrvalosti v úkolech, které 
nám  budou  svěřeny“.  Následně 
11.  listopadu  vyslovil  vojenský 
zdravotnický odbor díky ČZHJ za 
dosavadní  působnost  hasičských 
oddělení  pro  dopravu  raněných 
a nemocných. Dne 15.  ledna 1919 
bylo přijato presidentem republiky 
předsednictvo ČZHJ a 23. října 1919 
byl u hasičských  sborů ustanoven 
samaritní odbor 

Josef Bidmon
Foto: archiv 

Hasičské noviny nabízejí další díl seriálu z pera Josefa Bidmona, vedoucí-
ho komise historie OSH Nymburk. V minulém díle jsme se věnovali době, 
ve které již evokovaly nebezpečí první jiskry Velké války. Dnes budeme 
končit radostněji – vznikem samostatného Československa.

První světová válka a vznik republiky

Víkend  29–30.  6.  2019  se  stal 
pro  obec Krouna v  okrese Chru-
dim významným hned z několika 
důvodů.  Před  670  lety,  tj.  z  roku 
1349 pochází o obci první písemná 
zmínka. Mezi další oslavence pa-
tří místní dobrovolní hasiči, který 
obec  chrání  již  135  let,  fotbalisté 
75  let  a  60  let  od  zahájení  řádné 
výuky  v  budově  základní  školy. 
Oslavy započali v sobotu hodinu po 
obědě před hasičskou zbrojnicí, kdy 
proběhlo předání a požehnání no-
vého zásahového automobilu CAS 
15/2200/135 M2Z MB Atego 1528 
od HZS Pardubického kraje. Odsud 
se vydal průvod občanů k budově 

135 let dobrovolných hasičů v Krouně
základní školy, kde proběhl projev 
starosty obce Mgr. Petra Schmieda 
a hostů. Následoval bohatý kulturní 
program vč. ukázek novodobé his-
torické  a  současné hasičské  tech-
niky  a  ukázky práce  složek  IZS. 
Pro diváky byla připravena výstava 
k  historii  obce,  hasičů, TJ Sokol 
Krouna a školy. Celým svátečním 
dnem  provázela  dechová  hudba 
Mrákotínka. Večer  byl  ukončen 
taneční zábavou s kapelou MAT 4. 
V neděli oslavy pokračovaly na fot-
balovém hřišti kde mj. odpoledne 
proběhl pyžamový fotbalový zápas 
členů SDH a TJ Sokol. Pro dobrou 
náladu hrála skupina Barnet. Sbor 

dobrovolných hasičů vznikl v listo-
padu roku 1884. Nutnost jeho zalo-
žení ukázal požár domu, který se 
za silného větru rozšířil na dalších 
sedm stavení. Uhořel jeden člověk, 
obecní  archiv  spolkly  plameny. 
16. 11. 1884 byla první ustavující 
schůze hasičského sboru, do něho 
se zapsalo 63 členů. Hasiči si hned 
ujednali, že si každý pořídí na svůj 
náklad oblek a čepici. V současné 
době sbor čítá 100 členů, z toho 19 
žen,  21 dětí  a  6  dorostenců. Čin-
nost  sboru  je  velmi  rozsáhlá,  od 
zásahové  činnosti  až  po  kulturní 
a  sportovní  akce. Mezi  tradiční 
patř í  hasičský  ples,  maškarní 

zábava  pro  děti  i  dospělé,  pálení 
čarodějnic,  dětská  soutěž  a  jiné. 
V Krouně je také dlouhá a úspěšná 
tradice práce s hasičskou mládeží. 
Mladí hasiči pracují pod vedením 
velitele Bc. Luďka Bělského, profe-
sionálního hasiče a bývalého repre-
zentanta družstva České republiky 
v požárním sportu, který úspěšně 
reprezentoval  na mezinárodních 
soutěžích. Děti  a  dorostenci  pa-
tří  již  několik  let mezi  absolutní 
špičku v okrese i kraji. Výjezdová 
jednotka obce je zařazena jako JPO 
III. Zasahuje každý rok v průměru 
u 40 událostí.

Text: David Dvořáček
Foto: Michal Vařečka

Čtvrtek 20.  června byl pro Za-
sloužilé  hasiče  okresu  Prostějov 
dnem  svátečním.  Na  tento  den 
totiž vedoucí aktivu ZH Okresního 
sdružení br. Jaroslav Ševčík spolu se 
starostou OSH br. Janem Brabcem 
připravili  a  uskutečnili  setkání 
Zasloužilých hasičů okresu Pros-
tějov v  areálu Velitelství  výcviku 
– Vojenské akademie ve Vyškově 
– Dědicích. „Ve čtvrtek ráno v 9:45 
h se 24 zasloužilých hasičů, z toho 
jedna  hasička,  shromáždilo  před 
vjezdem do kasáren, kde nás uvítal 
ntrm. Michal Horský  a  vybavil 
všechny formality vstupu do kasá-
ren a pak nás doprovodil do budovy 
velitelství, kde proběhla prezentace 
útvaru. Učitel historie pan Pliešov-
ský nás  seznámil  s  celou historií 
působení vojáků ve Vyškově. Jeho 
výklad doplňoval rozsáhlou výstavu 
dobových dokumentů,  stejnokrojů 
a bojové techniky. Po prohlídce si 
nás převzal major Ing. Pavel Mina-

V  závěru  června  se  konal  na 
stanici  v  Jablonném v Podještědí 
Den otevřených dveří. Hasiči  to-
tiž  slavili  25.  výročí  od  otevření 
požární  stanice  v  Lidické  ulici 
(čp. 238). V dopoledních hodinách 
proběhlo  slavnostní  zahájení,  na 
které dorazili účastníci z krajského 
ředitelství HZS Libereckého kraje, 
zástupci  dobrovolných  hasičů, 
v  neposlední  řadě  pak Miroslav 
Štěpán, náměstek starosty SH ČMS 
– Okresního sdružení hasičů Česká 
Lípa. Během  ceremoniálu  udělil 
Miroslav Štěpán na základě pově-
ření starosty Josefa Kreifa Zásluž-
né medaile OSH Česká Lípa. Mezi 
oceněnými byli například krajský 
ředitel  HZS  Libereckého  kraje, 
stávající i minulý ředitel ÚO Česká 
Lípa. Návštěvníci mohli obdivovat 
vystavenou  požární  techniku,  za 
účasti mnoha dětí ze školek a škol 
proběhla  komentovaná  ukázka 
vyproštění  zraněných  osob  z  ha-
varovaného vozidla. Děti  pečlivě 
pozorovaly  práci  hasičů,  neboť 
figuranty  byli  jejich  učitelé.  Poté 
předvedli profesionální i dobrovol-

Osm hasičů-lezců  z HZS Krá-
lovéhradeckého kraje  se v  červnu 
připojilo k součinnostnímu výcviku 
lezců ve výcvikovém prostoru ve 
slovenské Lešti. Hasiči se společně 
s kolegy ze Slovenska věnovali ná-
cviku záchranných prací za pomoci 
lezecké  techniky. Vyzkoušeli  si 
tak záchranu z budov, ale i z těžko 
přístupného terénu jako jsou skály 
nebo  systém Via Ferrata. V  rám-
ci  výcviku měli  příslušníci  dále 
možnost vyzkoušet  si komunikaci 
s helikoptérou a součinnost s letec-
kými  záchranáři,  včetně  nácviku 
kompletní  komunikace  signály 
s vrtulníkem a jeho navádění. Celý 
výcvik se konal v duchu komplexní-
ho zadání, jako je například slanění, 
zajištění  osoby  do  evakuačního 
prostředku a vytažení na přístupné 
místo, odkud může být raněná oso-
ba dále  transportována za pomoci 
helikoptéry.                       Foto: mf

Okresní setkání Zasloužilých hasičů 
z OSH Prostějov ve Vyškově

Oslava v Jablonném v Podještědí

řík, který se nám věnoval po celou 
dobu naší návštěvy. Prohlédli jsme 
si prostředky vzdušných sil a těžké 
techniky. A bylo  se na  co dívat!“ 
sdělil  Jaroslav Ševčík. „Měli  jsme 
si možnost také zblízka sáhnou na 
bojovou techniku, kterou má naše 

ní hasiči společnou ukázku hašení 
dřevěného  domečku.  Samozřej-
mostí pro veřejnost byly prohlídky 
stanice. Oslavy 25. výročí připravil 
HZS Libereckého kraje – Územní 
odbor Česká Lípa, stanice Jablon-

armáda k dispozici doplněnou vždy 
odborným výkladem vojenskými 
obsluhami. Po obědě  jsme si  ještě 
prohlédli prostory a prostředky ha-
sičské vojenské jednotky. Spokojeni 
a příjemně unaveni jsme se vrátili 
do  stylově  zařízeného  salonku 

né  v  Podještědí  a  SDH  Jablonné 
v Podještědí.  

Foto: HZS Libereckého kraje, 
JSDHO Stráž pod Ralskem, 

autor: Mgr. Zdenka Štrauchová

restaurace,  kde  jsme pokračovali 
v programu setkání. Po 16 hod. jsme 
opustili kasárna a plni nevšedních 
zážitků jsme se rozjeli zpět do svých 
domovů.“ pokračoval vedoucí akti-
vu ZH Ševčík.       Jaroslav Ševčík, 

vedoucí aktivu ZH

Lezci cvičili na Slovensku 
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Knedlíky připravené v mikrovlnce“
I v tomto čísle Hasičských novin máte připravený recept z Hasičské ku-
chařky, kulinářsko-preventivního projektu, který vyšel k 165. výročí vzni-
ku HZS hl. m. Prahy. Hasičská kuchařka obsahuje nejen recepty od sa-
motných hasičů, ale i užitečné rady ze sféry protipožární prevence. Než 
se dáme do vaření, zopakujme si informace o nástupních plochách pro 
požární techniku. Nástupní plochy jsou definovány jako prostor na usta-
vení požární techniky pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotek 
požární ochrany např. v objektech s požární výškou nad 12 m (zpravidla 
více než 5 nadzemních podlaží, objekty postavené nebo rekonstruované 
podle požárních norem od r. 1976). Předpokládá se zde zásah výškovou 
technikou. Pokud na označené nástupní ploše parkují nezodpovědní řidi-
či, hrozí jim pokuta až do výše 25.000 Kč. Za označení nástupních ploch 
zodpovídají vždy vlastníci těchto ploch a provozovatelé. Za nesplnění 
označení nástupní plochy může být uložena pokuta až do výše 500.000 Kč. 

Knedlíky připravené v mikrovlnce dle receptu  
por. Bc. Kateřiny Kohoutové 
Recept je na cca 15 plátků knedlíků. Co budeme potřebovat? 1 rohlík, 

1 hrnek polohrubé mouky (hrnek cca 250 ml), 1 hrnek mléka, sůl, „půl“ 
prášku do pečiva, 1 vejce, máslo na vymazání hrnků. Jdeme na to! Z bílků 
ušleháme sníh. Rohlík nakrájíme na drobné kostičky. V míse smícháme 
nakrájený  rohlík,  sníh  z bílku,  žloutek, polohrubou mouku  s práškem 
do pečiva, přidáme mléko a   osolíme. Máslem vymažeme hrnky až po 
okraj. Hrnky naplníme směsí cca do třech čtvrtin (směs při pečení zvětší 
objem). Vložíme do mikrovlnky  a pečeme při maximálním výkonu 8 
minut (cca 900 W). Knedlíky vyklopíme nebo vyjmeme z hrnků pomocí 
nože – „odříznutím“ po obvodu hrnku. Nakrájíme na plátky široké cca 1 
cm, podáváme jako přílohu. 
Dobrou chuť!

Foto: Hasičská kuchařka

 Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako sbírání 
nových zkušeností  a poznatků. S Hasičskými novinami cestujeme po mapě 
evropského hasičského dobrovolnictví. Dnes se podíváme Švýcarska. Tato 
země sice není, co bys dobrým kouskem sýra, kapesními hodinkami či 
poctivě raženou mincí dohodil, ale s trochou nadsázky ji můžeme označit 
i za našeho evropského „souseda“. 

Nakoukání ke švýcarským „sousedům“
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Ve Švýcarsku mají dobrovolní 
hasiči důležitou úlohu. Jen to s tou 
jejich  dobrovolností  není  vždy 
přímočaré… Ve  většině  švýcar-
ských  kantonů  je  totiž  zavedena 
pro muže  i  ženy  povinná  služba 
v požární ochraně. Když není do-
statek personálních dobrovolných 
zdrojů, udělají  se odvody. Pokud 
dotyčný nechce službu vykonávat, 
musí se z ní „vykoupit“ zaplace-
ním  speciálního  příspěvku. Tato 
povinná  služba  se  týká  osob  ve 
věku  od  20  do  50  let. Majorita 
měst  a  obcí  ve  Švýcarsku  má 
vlastní jednotkou požární ochrany 
(celkem je těchto jednotek více než 
2 000 a je v nich zapojeno více než 
100  000  osob). Hasičská  služba 

se  neuzavírá  ve  Švýcarsku  před 
ženami. V současnosti je okolo 10 
%  hasičů  tvořeno  zástupkyněmi 
něžného  pohlaví. Kromě  toho  je 
ve  Švýcarsku  více  než  10  ryze 
profesionálních hasičských stanic, 
ve kterých je ve službě cca 1000 
hasičů. Jedná se zejména o letištní 
a specializované jednotky v těchto 
exponovaných  oblastech,  mezi 
kterými  jsou například sídla Zu-
rich, Bern, Basel, Genf, Lausanne, 
St. Allen, Winterthur, Neuenburg, 
či La-Chaux-de Fonds. Stejně jako 
u nás spolupracují švýcarští hasiči 
především s policií a zdravotnic-
kou záchrannou službou. 

Foto: via flickr

Známé hasičská dechové hudbě 
Šeucouská muzika  ze  Skutče  je 
sedmatřicet  let. Z  toho dvaatřicet 
roků hrají v historických hasičských 
uniformách, mnozí jsou hasiči, pro-
to v podtitulu názvu mají „hasičská 
hudba“. Vystupují na nejrůznějších 
oslavách,  výročích,  festivalech, 
v Praze u Křižíkovy fontány, ve fil-
mu Dušana Kleina „Andělské oči“, 
postoupili  do  „Zlaté  křídlovky“ 
v Hodoníně, natočili televizní pořad 
„Příště u vás“ a „Ta naše kapela“. 
Nejvíce  vystoupení  je  každoroč-
ně  pro  hasiče  napříč  republikou, 
Nehrají  jen na hasičských akcích. 
“Letos jsme účinkovali na tanečním 
věnečku ve Střemošicích, v Lozi-
cích  na  setkání  rodáků,  festivalu 
dechovek v Berouně. K hasičským 
akcím patřily koncerty v Dubenci 
u Dvora Králové, Vysokém Mýtě, 

Hasičský  sbor  Nové Homole 
v  okrese  České  Budějovice  byl 
založen jako „Dobrovolný hasičský 
sbor  Přemysl  v Korosekách  pro 
Závraty, Nové Homole, Černodub 
a Malé Koroseky“  dne  24.  srpna 
1900. O dva roky později byla po-
řízena hasičská stříkačka Smékal. 
V roce 1961 bylo založeno soutěžní 
družstvo žen, které o osm let poz-
ději na celostátní  soutěži v Praze 
zvítězilo. Odměnou bylo hasičské 
vozidlo Savien A30, které hasičům 
slouží dodnes. Hasiči se výraznou 
měrou věnují výchově mladých ha-
sičů, sportovním soutěžím, organi-
zují nebo se podílejí na kulturních 
a společenských akcích v obci. Sbor 
a  jednotka má  celkem 158  členů 
a čtyři soutěžní družstva dětí a je-
den tým smíšeného dorostu, čtyři 

Sedmatřicetiny hasičské dechovky

Požární útok v poločase

Rožné. Nikdy  jsme  nechyběli  na 
celostátních  hasičských  slavnos-
tech  v Litoměřicích. Na hasičské 
uniformy jsme pyšní, posluchači si 
pochvalují,  že vystoupení  s  jejich 
pomocí dodáme lesku ,“ připomněl 
kapelník  Josef  Skala. Rozmanitý 
repertoár polek, valčíků nebo tan-
ga  skladatelů Vejvody,  Poncara 
nebo Vacka je obohacen o novější 
sklady mající rytmus. Přestože jsou 
náležitě sehraní, neopomínají pravi-
delné zkoušky, na kterých pečlivě 
ladí  nové  a modernější  skladby. 
Probléme začíná být v nedostatku 
mladých hráčů na dechové nástroje. 
„Myslím samozřejmě v Čechách, na 
Moravě  je  situace  jiná“,  upřesnil. 
V letošním roce potěší kapela hasiče 
v Chlumu u Hlinska  a Hrochově 
Týnci, vystoupí na akcích seniorů 
ve Skutči a Ostřešanech a nebude 

děti  v  přípravce,  což  je  v  součtu 
úctyhodných  67 mladých  hasičů. 
„Jsou  u  nás  zapojeny  děti  také 
z Homol, Černého Dubu a dokonce 
Českých Budějovic, jsme zapojeni 
ve hře Plamen, startujeme v dalších 
soutěžích. Letos by mělo být dvacet 
startů,  nechybí  účast  v Českobu-
dějovickém  dvojboji,“  uvedl  Jiří 
Červák,  starosta  sboru. Hlavním 
vedoucím mládeže je Milan Fessl. 
Protože dětí je opravdu hodně, musí 
být dostatek vedoucích. Jsou jimi 
i Alena Lieblová,  Petra  Jakešová 
a  Jolana Červáková,  Jiří  Janou-
šek a  tři  Josefové – Fessl, Koblic 
a  Lejsek.  Vloni  na  obvodovém 
kole Plamenu  starší  žáci  obsadili 
šesté místo, mladší  oddíly  páté, 
sedmé a dvanácté. Obdobně dobře 
si  vedli  v  podzimním kole,  brali 

chybět na festivalové přehlídce v Je-
nišovicích. „ Hrajeme s velkou chutí 
na oslavách výročí založení sborů, 
kde nacházíme vděčné posluchače 

jedno  čtvrté  a  dvě  šestá místa, 
bodují v seriálu Českobudějovický 
dvojboj. Plní odznaky odborností, 
zúčastnili  se  školení  zdravovědy. 
„Ukázky  své  činnosti  předvedli 
u  velkého  obchodního  centra, 
navštívili  zoologickou  zahradu 
v Hrádečku u Jindřichova Hradce. 
Dokonce dělali doprovod fotbalis-
tům Dynama České Budějovice 
na  hrací  plochu  a  o  poločasu  di-
vákům  předvedli  požární  útok. 
Často  mladí  hasiči  předvedou 
svou  činnost  na  výročích  sborů,“ 
upřesnil starosta sboru. Vloni byli 
na  letním  soustředění  a  obdobné 
je čeká letos. Protože je v Nových 
Homolích  velký  počet mladých 
hasičů,  dopravují  se  na  soutěže 
a letní soustředění autobusem díky 
finanční  pomoci  obecního úřadu. 
Výrazně v práci s mládeží pomoh-
ly  dotace Ministerstva  školství, 
mládeže  a  tělovýchovy.  Tak  jak 
odrůstají  mladí  hasiči,  nejeden 
plynule  přechází  do  soutěžních 
týmů mužů a žen. Nejenže soutěží, 
pořádají v Nových Homolích také 
každoročně klání Velké ceny České 
Budějovice  a  připravují  kvalitní 
zázemí pro všechna soutěžící druž-
stva. Připravují Dvojboj mladých 
hasičů. Kromě trénování startují na 
soutěžích, týmy mužů a žen starto-

nejen z řad starší generace,“ dodal 
Josef Skala.

Věra Nutilová
Foto: archiv dechové hudby

valy  na Homolském Firemanovi, 
odkud si shodně odvezly vítězství, 
a nechyběly na řadě dalších klání, 
nenechají si ujít seriál Velké ceny 
Českých Budějovic a mnohé další 
zajímavé  soutěže.  Zúčastnili  se 
Benefičního dětského dne, výtěž-
kem přispějí na letní tábor pro děti 
se  svalovou  atrofií,  obdobně  jako 
z  pravidelného  sběru  železného 
šrotu. Kromě  téměř  padesátileté 
Avie 30 má jednotka nové dopravní 
vozidlo  Ford  Tranzit.  Jsou  jed-
notkou  předurčenou  pro  ochranu 
obyvatelstva.  Členové  jednotky 
absolvovali  školení  na  téma  po-
vodní, první pomoci, cvičně stavěli 
protipovodňové hráze na českobu-
dějovické náplavce. Krajský úřad 
Jihočeského kraje podporuje hasiče 
a z přidělených grantů si mimo jiné 
mohla jednotka pořídit např. nové 
hadice, oblek a kuklu proti boda-
vému hmyzu,  sadu nových  savic. 
Z těchto dotací si sbor v letošním 
roce pořídí pro mladé hasiče i nové 
překážky pro hasičský sport. S lás-
kou pečují  o  hasičskou  stříkačku 
Stratílek  z  roku  1937,  občas  s  ní 
vyjedou  za  hranice  obce.  Letos 
nechyběli  na  celostátním  setkání 
„Stratílkovců“ ve Vysokém Mýtě.

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Nové Homole

Hasiči  ve Mříčné  na  Semil-
sku  oslavili  135.  výročí  založení 
sboru, který má v  současné době 
100  členů.  Coby  „předskokan“ 
před oslavami proběhla  okrsková 
soutěž v požárním útoku, kterého 
se zúčastnilo 15 družstev a v kate-
goriích mužů i žen vyhráli místní. 
„Jsme moc rádi, považujeme to za 
symbolický dárek k narozeninám 
sboru,“  uvedl  starosta  sboru La-
dislav Hofman. Na  slavnostním 
nástupu  nechyběli  početní  hosté 
z okolních sborů s historickou tech-
nikou. Dorazili hasiči z Jilemnice 
s parničkou, motorovou stříkačku 
Stratílek dovezli hasiči z Valteřic 
a ruční stříkačku předvedli při zá-
sahu členové sboru z Horní Branné. 
N Všechny hasiče a veřejnost při-
vítala starostka obce Jana Holcová, 
z pověření OSH v Semilech předal 
ocenění Za  věrnost  a Za  zásluhy 
vedoucí aktivů zasloužilých hasičů 
Libereckého  kraje  Pavel Vejnar. 
Jistou  raritou  je  skutečnost,  že 
zdejší hasiči v minulosti mívali tři 
malé zbrojnice na uložení stříkač-
ky, žebříků, věder a háků. V roce 
1936  byla  postavena  zbrojnice 
uprostřed  obce,  ale  v  roce  1968 
hasební  technika byla přemístěna 
do prostor zemědělského družstva 
na  dlouhých 36  let. Až před  pět-
advaceti  lety  proběhla  přestavba 

Hasiči ve Mříčné slavili
skladiště  na  „novou  hasičskou 
zbrojnici“, která téhož roku s hasiči 
oslavila  110 let sboru. V roce 2014 
byl založen oddíl mladých hasičů. 
V současnosti je v oddíle kolem 25 
dětí a jsou týmem, kterému se pod 
vedením vedoucích Michala Holce, 
Jany Kohoutové a Slávka Vybírala 
neuvěřitelně daří v Plamenu.“ Vlo-
ni dosáhlo družstvo ve hře Plamen 
na první místo a letos titul obhájilo. 
V seriálu soutěží „O pohár dráčka 
Soptíka  2018“  rovněž  zvítězilo 

a navíc se stalo „Králem požárního 
útoku.“ Děti jsou zapojeny do sou-
těže Požární  ochrana očima dětí, 
uspěly jak v okresním tak krajském 
kole.  Svými dovednostmi zaujali 
mladí  hasiči,  předvedli  ukázkové 
požární  útoky,  které  byly  odmě-
něny  velkými  ovacemi  návštěv-
níků. Na  slavnostním  odpoledni 
probíhal  doprovodný  program 
pro  děti  „Po  stopách  ohniváků“, 
který kompletně připravila hasič-
ka Petra Koudelková. Za  splněné 

úkoly  byly  odměněny  a  zařazeni 
do slosování o vstupenky např. do 
Mirákula nebo IQ parku. Do varu 
dostalo všechny přítomné bubno-
vání  s  Petrem Šušorem. Zapojili 
se mladí  i  starší,  což  bylo  nejen 
milým a zábavným zážitkem, ale 
také prožitkem zklidňujícím. Byla 
dána možnost dětem vyzkoušet si 
megabubliny  nebo  skákací  hrad 
a  spojovat  hadice na  rychlost. To 
vše za doprovodu příjemné hudby 
a výtečného občerstvení.         VN



Slovem a obrazem

O  varování  obyvatelstva  je 
oprávněn  rozhodnout  velitel  zá-
sahu. Varování zabezpečí přímým 
spuštěním koncových prvků varo-
vání (sirény, místní rozhlas) nebo 
megafonem, mobilním  rozhlaso-
vým zařízením, popř. pochůzkovou 
činností a osobním kontaktem jemu 
podřízených sil apod. Při nebezpečí 
z  prodlení může  požádat  o  spuš-
tění  varovného  signálu Operační 
a informační středisko Hasičského 
záchranného  sboru  kraje  (hl.m.). 
O varování rozhoduje také starosta 
obce. Varování zabezpečí přímým 
spuštěním  koncových  prvků  va-
rování  nebo  využitím místního 
rozhlasu  nebo  kabelové  televi-
ze. Může  využít  jednotku  SDH 
obce,  obecní  policii  nebo k  tomu 
předurčené  dobrovolníky  a  také 
technické prostředky jako megafon 
nebo mobilní rozhlasové zařízení. 
Varování lze zajistit i pochůzkovou 
činností  a  osobním  kontaktem, 
zasláním SMS zpráv apod. Starosta 
obce také může požádat o spuštění 
varovného signálu Operační a in-
formační  středisko  Hasičského 
záchranného  sboru  kraje  (hl.m.). 
Oprávnění  ke  spuštění  varování 
má, při nebezpečí z prodlení, také 
operační  a  informační  středisko 
Hasičského  záchranného  sboru 
kraje (hl.m.), které zabezpečí varo-
vání na ohroženém území pomocí 
dálkově  ovládaných  koncových 
prvků  varování, Varovný  signál 
„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“  je 

Kdo je připraven, není překvapen!

Díl pátý: Varování obyvatelstva v ČR 
Miniseriál Hasičských novin věnovaný ochraně obyvatel

HASIČSKÉ NOVINY 14/2019strana 6

jediným varovným signálem v ČR. 
Jedná  se  o  kolísavý  tón  sirén  po 
dobu 140 sekund. Signál může být 
vyhlašován  3x  za  sebou  v  třími-
nutových  intervalech. Po  zaznění 
varovného signálu následuje tísňo-
vé informování obyvatelstva, které 
zabezpečuje bezprostředně předání 
informací o zdroji, povaze a rozsa-
hu nebezpečí a nutných opatřeních 
k ochraně života, zdraví a majetku. 
U elektronických sirén nebo u ně-
kterých místních  informačních 
systémů doplňuje signál generova-
ný těmito prostředky krátká asi 20. 
sekundová verbální informace. Na 
počátku a na jejím konci je uvozena 
gongem. Tyto verbální  informace 
mohou být  reprodukovány po za-
znění signálu, nebo  i  samostatně. 
Celkem je používáno 7 informací 
se  standardním  obsahem,  kte-
ré  jsou  uloženy  v  paměti  těchto 
prostředků  a  to  „Zkouška  sirén“, 
„Všeobecná výstraha“, „Nebezpečí 
zátopové vlny“, „Chemická havá-
rie“, „Radiační havárie“, „Požární 
poplach“ a „Konec poplachu“.

(pokračování příště)
Připravil 

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

ochrany obyvatelstva

(poznámka redakce: Ti, kteří sledují náš 
seriál, jistě zaznamenali, že v minulém 
čísle Hasičských novin byl otištěn čtvrtý 
díl seriálu a nikoli díl třetí, jak bylo uve-
deno. Omlouváme se za toto drobné 
narušení správné číselné chronologie.)

Hasiči na vyhlídkové skalní věži

V  zajímavé  lokalitě  proběhlo 
prověřovací cvičení pro stanice Ta-
nvald, Jablonec nad Nisou, Liberec 
a JSDHO Velké Hamry. Jednalo se 
o  záchranu  tří  osob  z vyhlídkové 
skalní  věže  Terezínka  nedaleko 
Tanvaldu.  Jelikož  je  prověřovací 
cvičení utajené, hasiči k němu jeli 
jako k „ostré“ události. Námět jim 
připravil  složitou  situaci – pád  tří 
neukázněných turistů z kamenného 
zábradlí na skalní vyhlídce Terezín-
ka. Pád jeden turista nepřežil, druhý 
byl v bezvědomí (utrpěl zlomeninu 
dolní  končetiny  a  pohmoždění), 
třetí zavolal pomoc, ale poslal jenom 
souřadnice GPS. Právě souřadnice 
GPS byly pro hasiče jediným vodít-

kem k místu mimořádné události, 
operační středisko nesdělovalo další 
informace,  a  tak  vše  záleželo  na 
veliteli vozidla a jeho tabletu. Se si-
tuací si hasiči skvěle poradili, osobu 
v bezvědomí prioritně zajistil hasič 
ze stanice Tanvald do doby, než k ní 
slanily  lezecké  skupiny  a pomocí 
lezeckých  technik a  transportních 
prostředků  ji  vyprostily  ze  stěny 
a předaly ZZS. K osobě při vědomí 
slanil  jeden  lezec a zajistil  ji proti 
pádu do doby, než došlo k záchra-
ně osoby v bezvědomí. Zhruba po 
dvou hodinách byla záchranná akce 
ukončená. 
Foto: HZS LK, stanice Tanvald, 
autor: Mgr. Zdenka Štrauchová

Členové sekce „Sběratelů před-
mětů hasičstva a kuriozit“ při Cen-
tru  hasičského hnutí Přibyslav  se 
ve dnech 28.–29. 6. 2019 zúčastnili 
8. mezinárodního  setkání  hasičů 
sběratelů a historiků v polském měs-
tě Jastrzębie Zdroj. Páteční jednání 
se  odehrávalo  na  požární  stanici 
Komendy Miejskiej  Państwowej 
Straży Pożarnej. Hasiči-sběratelé 
a  historici  z Polské, České  a Slo-
venské  republiky  byli  seznámeni 

VIII. Mezinárodní setkání hasičů sběratelů a historiků
s mladou historií hornického města, 
požární ochrany a provozu na stani-
ci, mj. předurčeností USAR obřadu. 
Následně proběhla prohlídka garáží 
s  běžnou  i  speciální  hasičskou 
technikou a ukázka záchranářského 
psa určeného pro  sutinové vyhle-
dávání  zavalených  osob,  kterého 
cvičí přímo na stanici. Po prohlídce 
požární stanice následovala sběra-
telská burza. Po společné večeři na 
hotelu  „KONICZYNKA“  v  obci 

Pawłowice probíhala do pozdních 
nočních hodin neformální diskuze. 
V  sobotu  se po  snídani  přesunuli 
na XV. Krajské  závody koňských 
stříkaček Slezského vojvodství, kde 
se utkalo 19 soutěžních týmů dětí, 
žen a mužů v netradičním požárním 
útoku. Soutěž započala velkolepým 
průvodem čtyřkolových  stříkaček 
tažených koňmi a četnou hasičskou 
technikou městem. Za horkého let-
ního počasí dotvářela dobrou náladu 
hasičská dechová kapela skladbami 
mnoha hudebních  žánrů. Účelem 

soutěže je mimo jiné popularizace 
historie a tradic hasičstva ve společ-
nosti, navázání sportovního klání, 
prohloubení  přátelských kontaktů 
včetně mezinárodních mezi jednot-
kami požární ochrany.  Jastrzębie-
-Zdrój je město v jižním Polsku ve 
Slezském vojvodství. Leží  přímo 
u  českých  hranic  na  historickém 
území Horního Slezska a je druhým 
největším městem Rybníckého uhel-
ného okruhu. 

Mgr. David Dvořáček

Letošní  rok  ječ  pro  obec Ne-
slovice  významný. Místní  hasiči 
oslavili 115. výročí založení sboru 
a  tělocvičná  jednota  Sokol  100. 
výročí  svého  založení  společně 
s památkou 130. výročí úmrtí zdej-
šího  rodáka,  spisovatele Antonína 
Hynka Sokola, který zde čerpal ná-
měty pro své povídky Tvrdé palice 
a Z doby komety. V povídce Tvrdé 
palice popisuje  spor dvou sedláků 
o mezdírku. Mezdírka byla ulička 
mezi domy bránící snadnému rozší-
ření požáru slaměných střech domů. 
V Neslovicích na pravé straně obce 
bydleli katolíci a na levé protestan-
ti. Uprostřed  návsi  bylo  brodiště 
a socha sv. Jana Nepomuckého. Ta 
byla  terčem  sporů mezi  oběma 
skupinami věřících. Spor  sedláků 
končí vzájemným zapálením stodol. 
V roce 1904 bylo povoleno zřízení 
spolku „Sbor dobrovolných hasičů“ 
v Neslovicích, a to výnosem morav-
ského místodržitelství  v Brně  ze 
dne 3. listopadu 1904 č. 53676. Sta-
rostou obce byl František Ryšavý, 
který snahy o založení sboru velice 
podporoval. V roce 1905 začal sbor 
prakticky fungovat. Obec zakoupila 
vozovou stříkačku od firmy Smekal 
v Čechách u Prostějova a sbor byl 
vybaven  výzbrojí  a  stejnokroji. 
Téhož roku byla postavena budova 
hasičské zbrojnice, kterou zaplatil 
sbor ze svých prostředků a pozemek 
byl sboru věnován obcí. Poprvé byl 
sbor  při  požáru  na Kratochvilce, 
kde hasil domy Pokorného Františka 
a Pokorného Leopolda. Potom byla 

zakoupena motorová stříkačka zn. 
Chotěbor a vozidlo Cadilac. Když 
dosloužilo,  koupila  obec od pana 
Voborného z Ivančic nákladní vo-
zidlo zn. Steyer, které se přestavělo 
k hasičským účelům. Dalším vozi-
dlem byla skříňová Tatra 805. Po ní 
byla pořízena AVIA 30, AVIA 15 
Furgon a Avia 31. Další vozidlo byla 
CAS Škoda 706, kterou vystřídala 
CAS 32 Tatra 148, která slouží do-
dnes. K dnešnímu dni má hasičský 
sbor 28 členů, z toho 9 mužů zása-
hové jednotky a 12 mladých hasičů.
Slavnost  pro  hasiče  započala 

dopoledne  položením  květin  na 
hrob  zakladatele  sboru Františka 
Ryšavého. Hodinu po obědě bylo 
zahájeno  setkání  před  obecním 
úřadem úvodním slovem zastupitele 
Jakuba Stejskala. Z návsi se průvod 
vedený skauty ABS, sokoly, hasiči 
a občany města odebral k rodnému 
domu publicisty a hlavního redak-

tora Moravské Orlice A. H. Sokola 
(1847–1889)  v  ulici Hlinky,  kde 
Zdenek Kraus seznámil zúčastně-
né  s  životem a dílem  spisovatele. 
Následně potomci  rodiny položili 
květiny  k  pamětní  desce.  Další 
pietní akce se uskutečnila uprostřed 
obce u pomníku obětí první světové 
války z roku 1924 u klasicistní kaple 
sv. Gottharda a Floriána z počátku 
19. století. Členové Sokola zde po-
ložili květiny a skauti zapěli státní 
hymnu. Následně se všichni přesu-
nuli na nově zrekonstruované dětské 
Indiánské hřiště na ulici Žleb, kde 
starosta TJ Sokol  Jaroslav Kocáb 
obdržel od Župy  Jana Máchala  se 
sídlem v Brně medaili za práci pro 
sokolské hnutí. Starosta hasičského 
sboru Josef Kačírek seznámil divá-
ky s historií sboru. Následovalo vy-
stoupení členů TJ Sokol a žáků ZŠ 
Neslovice, vystoupení cvičení vše-
strannosti,  kroužku  aerobiku pod 

vedením paní Strádalové  a  turnaj 
v přehazované 5-ti členných druž-
stev. Četným divákům byla před-
vedena současná hasičská technika 
a ukázka zásahu při požáru. Místní 
v  replikách historických uniforem 
a se stále funkční čtyřkolovou stří-
kačkou od firmy Smekal v Čechy 
u Prostějova  taženou  belgickými 
plnokrevníky  Šohajem  a Vakem 
předvedli,  jak  se  dříve  hasívalo. 
Ukázka požárního útoku mladých 
hasičů. Na obecním úřadu byla při-
pravena výstava fotografií Ze života 
neslovických spolků. Člen odborné 
rady  hasičské  historie-klubu  his-
torické hasičské  techniky  a  sekce 
„Sběratelů předmětů hasičstva a ku-
riozit“ při Centru hasičského hnutí 
Přibyslav Zdenek Moural  z SDH 
Viničné Šumice připravil výstavku 
hasičských přileb, uniforem, opasků 
a rukávových znaků. V průběhu ce-
lého odpoledne k neformálnímu po-
sezení hrála reprodukovaná hudba 
a bylo zajištěno bohaté občerstvení.
Neslovice jsou obec v okrese Br-

no-venkov. Nacházejí se mezi Rosi-
cemi a Ivančicemi. Žije zde 933 oby-
vatel. První písemná zmínka o obci 
je z roku 1368. Osudy Neslovic byly 
vždy spojeny s Dolními Kounicemi; 
dlouho byly vlastnictvím  tamního 
kláštera  Rosa  coeli,  posléze  je 
koupil Jiří Žabka z Limberka, pán 
na Kounicích. Dominantou  obce 
je pozdně barokní kostel Narození 
Panny Marie, byl postaven v letech 
1782–1784.
Text, foto: Mgr. David Dvořáček

Velké oslavy v Neslovicích

Hořlavé kapaliny
Vyhněte se nebezpečné manipu-

laci s vysoce hořlavými kapalinami 
(benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). 
Při  vysokých  teplotách  se  více 
odpařují  a  roste  riziko  vznícení 
a výbuchu jejich hořlavých výparů. 
Hořlavé kapaliny skladujte v soula-
du s návodem výrobce, v uzavřených 
nádobách  na  bezpečných místech 
z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkos-
ti zdroje otevřeného ohně (svařování, 
topidla) ani na slunci. Hořlavé kapa-
liny neukládejte ve společných a ve 
sklepních prostorách bytových domů 
nebo ubytovacích zařízení. Pamatuj-
te,  že v běžné garáži  lze uskladnit 
maximálně 40 litrů pohonných hmot 
(pro nákladní automobil 80 litrů).

Rady od hasičů: Jak přežít (ve zdraví) léto
Skrytá rizika
Při  vysokých  teplotách  roste 

riziko  i při zacházení s hořlavými 
plyny. Např.  plynový  zapalovač 
ponechaný  za  sklem  automobilu 
vystavenému  vysokým  teplotám 
představuje  doslova  časovanou 
bombu,  která  dokáže  vašeho  ple-
chového miláčka  nejen  těžce  po-
škodit, ale způsobit i vážná zranění. 
(viz ilustrační foto) 

Plynové spotřebiče
Se zvýšenou opatrností je nutné 

zacházet  i  s  plynovými  spotřebiči 
(např.  přenosný  propanbutanový 
vařič). Ty by neměly být vystaveny 
vysokým  teplotám  a  nadměrným 
tlakům.  Plynové  spotřebiče  neu-
mísťujte v blízkosti hořlavých látek 
a  zdrojů hoření  –  nekuřte  u  nich! 
Nádoby  s  hořlavými  plyny,  tedy 
ani propanbutanové lahve, se nesmí 
skladovat v prostorách pod úrovní 
okolního  terénu,  kotelnách,  gará-
žích  nebo  společných  prostorách 

bytových domů či ubytovacích za-
řízení – např. ložnici. Propan-butan 
je totiž těžší než vzduch, mohl by se 
tedy hromadit u země či v prohlub-
ních, což zvyšuje riziko požáru nebo 
výbuchu. Lahve s plynem umísťuje 
ve snadno přístupných a větraných 
prostorách,  zamezte  ale  přístup 
dětem k nim.

Parkování v přírodě
Požár může způsobit i rozžhave-

ný výfuk (katalyzátor) automobilu, 
který se dostane příliš blízko suché 
trávy či jiných hořlavin. Proto pozor 
na  parkování  v  přírodě. Takový 
případ řešili již v dubnu tohoto roku 
hasiči ve Zlínském kraji, kde se maji-
teli vzňal jeho vůz přímo před očima. 
Podle tiskové mluvčí zlínských hasi-
čů Lucie Javoříkové zavolal tehdy na 
tísňovou linku sám vyděšený majitel 
vozidla. Na místo tak ihned vyrazila 
jednotka profesionálních hasičů ze 
Zlína a místní dobrovolní hasiči. Při 
jejich příjezdu však už byl automobil 

zasažen požárem v plném rozsahu. 
„Hasiči ihned nasadili jeden vysoko-
tlaký proud hasební vody a během 
pár minut měli požár zlikvidovaný. 
Nakonec pomohli ohořelý vrak auta 
naložit na odtahové vozidlo a poté 
jeli  zpět  na  své  stanice,“  popsala 
zásah  hasičů mluvčí  Javoříková. 
Šetření  příčiny  vzniku  požáru  si 
převzal  vyšetřovatel  hasičů. Ten 
jako příčinu vzniku požáru stanovil 
iniciaci suché trávy od výfukového 
systému  vozidla.  Škodu  vyšetřo-
vatel  vyčíslil  na  sto  tisíc  korun. 

Užívání karmy
A pozor  –  vysoké  teploty  také 

znamenají  zvýšené  riziko  otravy 
oxidem uhelnatým při nesprávném 
užívání karmy. Při jejím použití je 
nezbytné mít  zajištěnu důkladnou 
výměnu vzduchu v místnosti – např. 
otvorem ve dveřích. Je také potřeba 
si karmu nechat alespoň jednou za 
rok technikem zkontrolovat. 

Zdroj textu: HZS ČR
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky  dobyl  svět.  Film  se  stal 
i uměleckou formou, která dokázala 
popsat sílu a mystérium ohně. Dnes 
si představíme poněkud jiný film… 
Není to působivý vizuální spektákl 
zaplněný pyrotechnickými efekty, 
o digitálních  tricích  ani  nemluvě. 
Jeho síla je kdesi v hloubce filmo-
vého plátna. Jedná se drama Oheň, 
které v 50. letech 20. století natočil 
japonský režisér Kon Ičikawa. Tento 
syn obchodníka s kimony projevo-
val již od dětství nadšení pro film. 
Zejména se mu líbila díla Charlieho 
Chaplina a Walta Disneye. Po druhé 
světové válce natočil i loutkový film 
Děvče z chrámu Dojo. Pokračoval 
však  už  hranými  filmy,  jejichž 
hrdinou býval často člověk pod tlakem doby a společenských událostí. Na 
sklonku 60. let spojil své síly s dalšími významnými tvůrci své generace 
Akirou Kurosawou, Masakim Kobayashim a Keisukem Kinoshitou. Jeho 
celoživotní dílo bylo vyznamenáno na MFF v Montrealu (2001) a Cenou 
Akiry Kurosawy na MFF v Tokiu  (2006). V  roce 1958 natočil  snímek 
Oheň. Jeho předlohou byl román Jukia Mišimy který popisoval reálnou 
událost: požár Zlatého pavilonu v Kjótu v roce 1950. Žhářem byl mladý 
muž, který tímto činem protestoval proti pokrytectví mnišského řádu. Film 
jako  takový  je složen z pocitů žháře a  reminiscencí událostí vedoucích 
k  samotnému požáru. Ve filmu  je navíc  řada  symbolických odkazů na 
japonskou společnost a kulturu. Není to rozhodně jednoduchý film. Působí 
stroze až úsporně, pracuje s minimalismem a již zmíněnou symbolikou. 
Oheň  je ve filmu nejen  fyzikálně-chemickým fenoménem, ale zejména 
symbolem a projevem patologické psychiky. Snímek Oheň byl oceněn 
kritiky a například v roce 1959 získal na filmovém festivalu v italských 
Benátkách cenu Zlatý lev. 

Originální plakát filmu via flicker
Příště: Hafan hasičem, USA 2007, režie: Todd Holland 

Historické  budově  náchodské 
radnice na centrálním Masaryko-
vě náměstí  hrozil  požár. Oheň  se 
objevil v místnosti s východem do 
ulice Radniční, V  této místnosti 
probíhala kompletní rekonstrukce. 
Vinou  stavbařů  a  neodborným 
zabezpečením po  skončení  prací 
začala  hořet  dřevotřísková  deska 
umístěná  v místnosti.  Požár  byl 
s ohledem na unikající velký dým 
nahlášen sousedy obratem a díky 
rychlému  zásahu  profesionálních 
a dobrovolných hasičů za asistence 
městské  policie  se  podařilo  vše 
uhasit. Na místě nevznikla žádná 
škoda.

 Nina Adlof, tisková mluvčí 
MěÚ Náchod. Foto: archiv 

 

Letní hasičské filozofování… 
l  Hoří-li vám půda pod nohama, už je zbytečné 

volat hasiče.
l  Dým je většinou vidět dřív, než jiskra, která 

dým způsobila.
l  Láska  je  jako oheň. Čím déle  trvá,  tím více 

přibývá popela.
l  Roli hrál s  takovým zápalem, že bylo nutné 

zesílit požární hlídky.
l  Snazší je požáry zakládat, než vdechovat jejich 

dým.
l  Často nejvíce hoří ti, co vysedávají u studené-

ho piva. 
l  Životní krédo mnohých lidí je: „Ať hoří jiní, 

já se budu ohřívat.“
l  Založíš-li požár z lásky, neměl bys už zakládat 

jinde malé ohýnky.
Zdroj web SDH Linice nad Sázavou

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně XIV. 
Požár, Japonsko 1958, režie: Kon Ičikawa

Většina požárů vzniká proto, že v místech, kde je (TAJENKA). 
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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. Složky IZS musejí  být schopny reakce i na biologické ohrožení. Více se dočtete 

v příštím čísle Hasičských novin. Foto: mf

Náchodské radnici 
hrozil požár



Pozvánka do Pošumavského 
hasičského muzea ve Stachách 
Myšlenka vybudovat muzeum hasičské  techniky 

vznikla při  celostátním  setkání  sborů dobrovolných 
hasičů na slavnostech v Litoměřicích v podstatě z výzvy 
ostatních sborů. Budova muzea byla vystavěnou v le-
tech 2001–2003 na okraji Stach ve směru na Kašperské 
Hory. Muzeum bylo zbudováno díky velkému nadše-
ní členů místního sboru dobrovolných hasičů, obyvatel 
Stach a dalších pomocníků (přes 5 000 odpracovaných 
brigádnických hodin) a za finančního přispění Okres-
ního úřadu v Prachaticích a fondu Phare. Muzeum bylo 
slavnostně otevřeno a vysvěceno 12.  července  roku 
2003. Rozsáhlá expozice hasičské techniky je rozdělena 
do dvou podlaží. V přízemí najdeme největší exponá-
ty – hasičská  auta, v patře  jsou vystaveny  starobylé 
hasičské  stříkačky,  zvané koňky,  poháněné  lidskou 
silou, přenosné  stříkačky a ostatní hasičská výzbroj 
a výstroj. Stěny muzea  jsou vyzdobeny malovanými 
obrazy s hasičskou tématikou z 19. století, včetně do-
bových kostýmů, dále unikátními helmami a dalšími 

BEZPLATNÁ TELEFONNÍ LINKA 800 150 112

PAVLIŠ A HARTMANN
VÝROBA POŽÁRNÍ TECHNIKY

PAVLIŠ A HARTMANN, spol. s r.o.
V Telèicích 249
Chvaletice
533 12

Tel.: 466 985 890-2
Fax: 466 985 367
e-mail: office@phhp.cz
www.phhp.cz

Pøi nákupu sady hadic
dostanete hasièský hák ZDARMA

Více informací na www.phhp.cz

Sada hadic PH Zásah Fire Gold
obsahuje 4x C52, 3x B75

a hasièský hák PH kompozit 3 m
v cenì 3 449,- Kè ZDARMA

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

Sada hadic PH Zásah
obsahuje 4x C52, 3x B75

a hasièský hák PH kompozit 2,5 m
v cenì 2 965,- Kè ZDARMA

Cena kompletu: 12 592,-Kè + DPH
                              15 236,-Kè s DPH
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částmi historické hasičské techniky. Chloubou muzea 
je i hasičský vůz OPEL Blitz z roku 1943, který je plně 
pojízdný. (viz fotografie)        Zdroj foto: muzejní web

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 


