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Stránky hasičské 
historie

Zahraniční okénko: 
Finská republika

Taktické cvičení „VNN 2019“ simulovalo transport pacienta s vysoce nakažlivou nemocí. Více si můžete přečíst na straně 6. Foto: mf.

Hostitelským městem XXII. Me-
zinárodní soutěže hasičské mládeže 
v klasických disciplínách CTIF bylo 
město Martigny ležící v údolí řeky 
Rhôny, nedaleko průsmyku Svatého 
Bernarda, v kantonu Valais. Setkání 
hasičské mládeže se koná každé 
dva roky a jeho posláním je vedle 
sportovního měření sil setkávání 
mladých lidí. Na programu byl 
tak závod v disciplínách požární 
útok a štafeta CTIF. Sportovce pak 
čekala táborová olympiáda, před-
stavení národů nebo výstava národů 
nabízející informace, zajímavosti 
a místní pochutiny ze všech zemí. 
Co je to CTIF? Organizace byla 
založena v roce 1900 v Paříži jako 
Comité Technique International de 

prevention et d'extinction de Feu 
(Mezinárodní technický výbor 
pro prevenci a hašení požárů) za 
účelem podpory spolupráce mezi 
hasiči v oblasti požární ochrany 
a záchranářství po celém světě. 
Vedle odborné spolupráce pořádá 
CTIF mezinárodní konference, set- 
kání a soutěže mládeže i dospělých. 
CTIF má oficiálně miliony členů 
v 39 zemích z Evropy, Severní Ame-
riky a Asie. V Martigny startovali 
sportovci z Běloruska, Bulharska, 
Česka, Estonska, Finska, Francie, 
Chorvatska, Itálie, Japonska, Lo-
tyšska, Lucemburska, Maďarska, 
Německa, Polska, Portugalska, 
Rakouska, Rumunska, Sloven-
ska, Slovinska, Srbska, Švédska, 
Švýcarska, Velké Británie. Týmy 
reprezentující Českou republiku 
vzešly z podzimního kvalifikačního 
závodu konaného v Litomyšli. 

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D. 
tisková mluvčí SH ČMS

Ve čtvrtek 18. 7. 2019 proběhl 
hlavní závod, v němž startovalo 
52 družstev z 23 států. Českou 
republiku zastupovaly čtyři týmy 
– děvčata z SDH Písková Lhota 
a SDH Raškovice a chlapci z SDH 
Bludov a SDH Písková Lhota. Naše 
týmy vstupovaly na stadion, kde 
byla skvělá atmosféra vytvořená 
také desítkami českých fanoušků. 
Nejprve na dráhu nastoupily ob-
hájkyně zlata z poslední olympiá-
dy, děvčata z Pískové Lhoty (Stře-
dočeský kraj). Požární útok zvládly 
bez chybičky v čase 48,47 s, který 
je zařadil na průběžné druhé místo. 
Pokračovaly štafetou CTIF rozdě-

lenou do devíti úseků. Na časomíře 
svítil čas 67,54 s. Na celkové zlato 
chybělo 13 setin sekundy. Mají 
tedy stříbro v kategorii děvčat. 
Dalším českým týmem na startu 
byli chlapci z Bludova (Olomouc-
ký kraj), kteří předvedli perfektní 
útok (45,26 s) a štafetu v super čase 
62,45 s. Tady však drobná chybička 
zmařila naději na umístění na stup-
ních nejvyšších a berou 9. místo. 
Jako třetí z našich běžela děvčata 
z Raškovic (Moravskoslezský 
kraj), která předvedla své nejlepší 
výkony. Bezchybné pokusy v pěk-
ných časech 49,56 s za útok a 71,83 
s za štafetu vystačili na báječné 

Do projektu Recyklujte s hasi-
či, který v roce 2011 odstartoval 
kolektivní systém Elektrowin, se 
se zatím zapojilo přes 1 500 hasi-
čů a další stále přibývají. „Hasiči 
tvoří významný článek v systému 
zpětného odběru starého elektra, 
a to především v obcích do 500 
obyvatel, kde není k dispozici 
sběrný dvůr ani jiné místo pro 
odevzdání vysloužilých spotře-
bičů,“ potvrzuje Roman Tvrzník, 
předseda představenstva ELEK-
TROWIN, a. s. Hasiči podle něj za 
dobu fungování projektu pomohli 
sebrat množství, které odpovídá 
polovině všech spotřebičů předa-
ných Elektrowinem k recyklaci 
za rok 2018. Jeho sběrnou sítí loni 
prošlo 40 709 tun elektra. „Sbory 
dobrovolných hasičů působí skoro 
ve všech obcích ČR a jsou obča-
ny vnímány jako spolky, které 
se starají o bezpečnost, kulturu 
a sportovní vyžití v obcích, na 
svou činnost si ale vždy musely 
f inanční prostředky obstarat, 

Ve Švýcarsku proběhla 
mezinárodní soutěž 

mladých hasičů

Martigny 2019 – Češky vezou medaile

6. místo. V závěru soutěže přišli 
na řadu chlapci z Pískové Lhoty. 
V obou disciplínách měli perfektní 
časy, ale chybičky je stály bednu. 
Neodvezou si medaile (12. místo), 
ale mohou být hrdí na štafetu 
z říše snů, nejrychlejší čas 61,77 s. 
V rámci volného programu děti 
absolvovaly i výlet do podzemního 
jezera St. Leonard a do nejvýše 

Na XXII. Mezinárodní soutěži hasičské mládeže v klasických 
disciplínách CTIF ve švýcarském Martigny je dobojováno.

položené ZOO v Evropě. Čtvrteční 
odpoledne patřilo táborové olympi-
ádě, která čítala na 60 zábavných 
disciplín. Pátek večer patří kultur-
ním vystoupením a sobota výstavě 
národů, na níž týmy představily své 
země, jejich tradice, zajímavosti, 
národní pochutiny atd. Hasičské 
noviny se připojují ke gratulantům! 

Zdroj textu a foto: dh.cz

Hasiči chrání 
životní prostředí

jednou možností byl přitom i sběr 
šrotu,“ sděluje Jan Aulický, ředitel 
kanceláře Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. „Za dobu trvání 
projektu takto dobrovolní hasiči 
získali už 29 milionů korun,“ do-
dává. „Chráníme nejen občany, ale 
i životní prostředí. Proto chceme 
projekt i nadále podporovat,“ zdů-
razňuje Aulický. Organizátoři 
projektu teď vyhodnotili nejaktiv-
nější sbory v jednotlivých krajích 
a chystají se je odměnit. Bezkon-
kurenčně nejlepší jsou mezi nimi 
hasiči z Přepychů v Pardubickém 
kraji. Do projektu se zaregistro-
vali v lednu 2012, od té doby už 
sebrali přes 5000 kusů spotřebičů 
a na odměnách od Elektrowinu 
získali bezmála 370 tisíc korun. Ty 
použili na svou činnost. Celkem se 
letošního hodnocení Nejlepší SDH 
dle krajů od roku 2011 zúčastnilo 
1522 sborů evidovaných ve 14 
krajích v České republice do konce 
dubna 2019.  

Zdroje: dh.cz

Na 20 tisíc tun vysloužilých spotřebičů už pomohli od svých 
sousedů vysbírat a předat k recyklaci sbory dobrovolných 
hasičů v českých, moravských a slezských obcích a městech. 
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Je srpen, léto je v plném proudu 
a s ním jsou zde i rizika rozsáhlých 
požárů přírody. Pojďme se v našem 
úvodu, na tematické stránce Hasič-
ských novin věnované událostem 
za uplynulé dny a týdny, ohlédnout 
trochu hlouběji do historie. Jak na 
tom byl svět s přírodními požáry 
o století dozadu? Nevalně! Na-
příklad v období července–srpna 
roku 1915 vzplanuly na ruské Sibiři 
zřejmě největší požáry v lidmi za-
znamenané historii. Za dva měsíce 
byl zničen les o ploše 1 milion kilo-
metrů čtverečných – od Uralu až po 
centrální regiony Sibiře. Les v okolí 
řeky Angary, jehož rozloha byla 

Tři jednotky hasičů  zachraňova-
ly kobylu, která uvízla v bažinatém 
terénu v Raspenavě (sídelní jednotce 

Profesionální hasiči z Ostravy-
-Přívoz (stanice HZS MSK) se 
vyznamenali v neděli 21. 7. 2019 po 
poledni, kdy zachránili před oškli-
vým kousnutím obyvatele jednoho 
z bytových domů na Havlíčkově 
náměstí v Ostravě-Poruba. Po ve-
řejích vstupního vchodu tam totiž 
špacíroval krásný exemplář sklíp-
kana, lidově zvaného tarantule. 
Zřejmě utekl z nějakého terária, ale 
žádný vášnivý chovatel se k němu 
nehlásil. Operační středisko hasičů 
na zmíněnou adresu ihned poté, co 
se dozvědělo o závažnosti výskytu 
krásného, ale u některých druhů 
i smrtelně jedovatého pavouka, 
vyslalo zkušenou jednotku HZS 
Moravskoslezského kraje ze stani-
ce Přívoz, která se zaměřuje vedle 
obvyklých hasičských zásahů právě 
na záchranu a odchyt všelijakých 
tvorů, včetně pavouků. Hasiči po-
užili na ulovení pavouka, visícího 
spokojeně na horní vodorovné části 
nad vstupem do bytového domu 
s tmavým chlupatým tělíčkem 
s béžovou skvrnou dolů, velký plas-
tový sud. Ten pak ihned uzavřeli 
pevně držícím plastovým víkem. 
Uzavřený sud nakonec předali 
strážníkům Městské policie Ost-
rava a v duchu popřáli pavoučkovi 
hezkou cestu do nového terária.

HZS Moravskoslezského kraje 

Při požáru pojízdného prodejní-
ho stánku na Nádraží ulici v Brně 

V pátek 19. 7. 2019 ve 12:52 
hod. byl na operační středisko 
pražských hasičů ohlášen kouř 
z dřevěné budovy na Císařské 
louce na Smíchově. Další volající 
uvedli, že již vidí plameny a že se 
jedná pravděpodobně o dřevěné 
garáže. Na místo byli postupně 
vysláni profesionální hasiči ze 
6 stanic včetně chemické služby 
z Petřin s náhradními lahvemi do 
dýchacích přístrojů a dobrovolná 
jednotka z Řeporyj. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že se jed-
ná o opuštěný objekt se zděným 
přízemím a dřevěnou nástavbou. 
Plocha zasažená požárem byla 10 
× 20 m a zásah probíhal celkem 
šesti C proudy v dýchací tech-
nice. V době, kdy byla ohlášena 
lokalizace, došlo ke zřícení dře-
věné části objektu. Na opuštěném 
objektu škoda nevznikla. Vedle 

srovnatelná s velikostí dnešního 
Německa, zcela lehl popelem. Kouř 
z požárů vystoupal až do výšky 12 
kilometrů, což jsou letové hladiny 
současných dopravních letadel. 
Dým rovněž fatálně zhoršil viditel-
nost. I kdybyste si stoupli 1 500 ki-
lometrů daleko od požáru, neviděli 
byste dál, než na 100 metrů kolem 
sebe. Tento osudový požár měl však 
„v kapse jednu zásadní pacičku pro 
štěstí“ – odehrál se v tak řídce oby-
dleném území, že nebyl lidmi skoro 
zaznamenán. Pochváleno budiž 
průměrné české léto – i se všemi 
jeho riziky a nástrahami!                    

  redakce 

Požár bytu 
Dvě hasičské jednotky vyjely 

16. července k požáru ve Větrné 
ulici v Ústí nad Labem – Severní 
Terase. Hořel byt v pátém patře 
panelového domu. Při požáru byl 
jeden člověk popálen. Vzala jej 
do péče Zdravotnická záchranná 
služba. Z domu bylo na dobu zásahu 
evakuováno 13 lidí. V domě byl 
vypnut plyn. Hasiči požár lokalizo-
vali a zlikvidovali. Příčina vzniku 
požáru a škoda se vyšetřuje. 

HZS Ústeckého kraje

Tragická bilance 
V noci na pátek 19. července 

v 1:14 hodin přijala tísňová linka 
HZS Středočeského kraje ozná-
mení o požáru chaty v pravobřežní 
části obce Lety v okrese Praha-
-západ. K události byla vyslána 
jednotka ze stanice HZS Řevnice 
a jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obcí Dobřichovice, Lety 
a Řevnice – celkem s pěti cis-
ternami. Kromě policejní hlídky 
k požáru vyjela i zdravotnická 
záchranná služba, protože podle 
oznamovatele se před chatou po-
hyboval popálený muž. Přestože 
profesionální hasiči byli na mís-
tě za necelých devět minut od 
ohlášení, byla přízemní dřevěná 
chata o půdorysu 8 × 5 metrů už 
celá v plamenech. Nasazením tří 
C proudů se hasičům v dýchací 
technice podařilo požár za deset 
minut lokalizovat. Při průzkumu 
objektu pak uvnitř nalezli osobu 
bez známek života, což potvrdil 
i přítomný lékař. Ten nechal přivo-
lat pro popáleného muže vrtulník 
k transportu na popáleninové cent-
rum Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady v Praze. 

HZS Středočeského kraje 

Peklo). Zasahovali profesionální ha-
siči z Raspenavy společně se svými 
dobrovolnými kolegy a dále libereč-

Požár pole s ječmenem v Rokyt-
ně na Holicku na rozloze zhruba 
400 × 500 m likvidovalo ve středu 
17. července v 16:50 hodin 11 
jednotek profesionálních a dob-
rovolných hasičů z Pardubického 
a z Královéhradeckého kraje. Ha-
siči se snažili odříznout hořící část 
pole od nezasažené části a bránili 
také nedaleký les před plameny. 
Požár se podařilo jednotkám loka-
lizovat v 17:27 hodin a zcela zlikvi-
dován byl v 18:09 hodin. Na místo 
dorazil vyšetřovatel hasičů, který 
zjišťoval příčiny vzniku požáru. 
Zjistil, že požár pravděpodobně 
způsobila závada na kombajnu. 
Škoda byla předběžně vyčíslena na 
500 tisíc korun.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje

Jedno osobní auto se střetlo 
v pondělí 22. července odpoledne 
s projíždějícím vlakem. Nehoda 
se stala na železničním přejezdu 
v Nejdku na Karlovarsku. Přejezd 
je zabezpečený světelnou signa-
lizací. Na místě zasahovali hasiči 
z Nejdku, Karlových Varů a drážní 
hasiči z Chebu. Ve vozidle cestova-
ly dvě osoby, ve vlaku 38 pasažérů. 
Nikdo z vlaku nebyl zraněn, pro 

Požár osobního automobilu 
na ulici U Nákladního nádraží 
v Krásnu nad Bečvou – části Va-
lašského Meziříčí – byl hasičům 
ohlášen 19. července v 16:20 
hodin. Požární poplach byl vy-
hlášen jednotce profesionálních 
hasičů z požární stanice Valašské 
Meziříčí. V době příjezdu hasičů 
byl automobil v plamenech. Hasiči 
v dýchacích přístrojích požár uha-
sili jedním vysokotlakým prou-
dem vody. Hasiči se dozvěděli, že 
osádka vozu v počtu tří osob odjíž-
děla od nákupního centra. Během 
jízdy se ozvala rána a vozidlo 
začalo hořet. Vznikající požár se 
osádka vozu snažila uhasit hasicí-
mi přístroji. To se jí ale nepodařilo. 
Požár proto oznámili hasičům. 

VE ZKRATCE

Záchranná síť v akci

Sklípkan 
na útěku

tí lezci, kteří přivezli záchrannou 
síť. Záchrannou síť získali v roce 
2015 prostřednictvím občanského 
sdružení EDUvet.cz jako první 
v České republice a od té doby jim 
pomohla u desítek událostí. V době 
příjezdu záchranářů ležela kobyla 
na levém boku v bahně. Pomocí upí-
nacích popruhů, lanových technik, 
záchranné sítě a zemědělského na-
kladače se podařilo koně zvednout 
a dopravit na slámovou podestýlku. 
Na místě zásahu spolupracovali ha-
siči také s přivolaným veterinářem. 
Zvíře bylo vysílené, ale nemělo 
žádná viditelná poranění. Než se 
liberečtí lezci vrátili zpět, vyčkali 
ještě necelou hodinu na raspenav-
ské stanici pro případ manipulace 
s kobylou.

Foto: HZS LK, 
stanice Raspenava, 

autor: Mgr. Zdenka Štrauchová

Pojízdný stánek v plamenech

Sálavé teplo škodilo

se zranili dva lidé. Po poskytnutí 
první pomoci je hasiči předali 
do péče záchranné služby. Před 
příjezdem hasičů hasili stánek 
lidé pomocí přenosného hasicího 
přístroje. Stánek uhasili za několik 
minut jedním vodním proudem. 
Příčina vzniku požáru a výše škody 
je v šetření. 

Jan Dvořák, 
HZS Jihomoravského kraje

stojící novostavba nebyla zasa-
žena plamenným hořením, avšak 
sálavým teplem vznikla škoda na 
fasádě a oknech ve výši 250 tis. 
Kč. Příčinou požáru je neproká-
zané zavinění cizí osobou.

Foto: Bc. Roman Půta, 
HZS hl. m. Prahy 

Hořící ječmen Srážka auta s vlakem

cestující byla zajištěna náhradní 
doprava. Hasiči se postarali o za-
bezpečení místa nehody a úklid na 
silnici i v kolejišti. Jednu zraněnou 
osobu z auta odvezla sanitka zá-
chranné služby. Provoz na železnici 
byl tři hodiny zcela zastavený. Po 
kontrole kolejí i světelné signali-
zace byl provoz po deváté hodině 
večer opět obnoven. 

HZS Karlovarského kraje 

Příčina požáru zůstává v šetření 
hasičů. Výše škody způsobená 
požárem byla určena v předběžné 
výši 40 000 korun. Požárem došlo 
i ke zničení nákupu uvnitř vozu. 
Ke zranění osob nedošlo.

nprap. Roman Žemlička, 
HZS Zlínského kraje

Požár automobilu
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XC – nová generace špičkových
detektorů oxidu uhelnatého
s funkcí Alarm Scan
Dopřejte si klidný spánek s CO alarmem Honeywell Home XC!

XC70-CSSK-A

XC100-CSSK-A

XC100D-CSSK-A

Honeywell Home– synonymum spolehlivosti,  
kvality a pokročilých technologií

Cílem společnosti Resideo je bezpečí a spokojenost našich zákazníků. Naše osvědčené detektory 
chrání zdraví a život spokojených uživatelů na celém světě před záludným zabijákem – smrtelně 
jedovatým oxidem uhelnatým (CO), vznikajícím při nedokonalém spalování v karmách, plynových 
sporácích, krbech, ve špatně větraných garážích či nedostatečným odtahem spalin komínem. 
Nová generace CO alarmů Honeywell Home XC je nyní vybavena aplikací AlarmScan pro 
bezdrátový odečet dat z detektoru. V ČR podle úředních statistik dochází ročně ke stovkám 
smrtelných otrav tímto plynem – neváhejte a investujte do spolehlivé a včasné ochrany před jeho 
smrtelnými účinky!

Hlavní rysy a přednosti:
• Detekce na bázi elektrochemického čidla, bateriové napájení bez kabeláže
• Každých 60 min autotest funkčnosti vnitřních obvodů
• Vhodné i pro vlhké prostředí při relativní vlhkosti 25–95% (např. koupelny)
• Akustická signalizace > 90 dB ve vzdálenosti 1 m
• Signalizace již od nízké koncentrace CO pro možnost včasného opatření
• Multifunkční tlačítko na test akustického signálu, ztlumení signálu a signalizace chyby
• Možnost bezdrátového propojení více detektorů zásuvným modulem XW100
• Modilní aplikace AlarmScan pro odečet hlášených poplachů a stavu detektoru
• Verze XC70-CSSK-A – čidlo Ecosure®, 7 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba, větrání
•  Verze XC100-CSSK-A – čidlo Ecosure X®, 10 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba, 

větrání, světelná výzva k evakuaci
•  Verze XC100D-CSSK-A – čidlo Ecosure X®, 10 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba, 

větrání, světelná výzva k evakuaci, multifunkční LCD displej s informacemi o koncentraci CO
• Snadná instalace, kompaktní konstrukce a moderní design vhodný do každé domácnosti
• Vyrobeno v EU podle standardu EN50291

Více informací a kontakt na naše autorizované prodejce získáte na adrese:
consumersupportcz@honeywellhome.cz
nebo na internetových stránkách:  
homecomfort.resideo.com

Új
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To není vzpoura, to je požár revoluce!
To je vzpoura? Ne, Sire, to není vzpoura, 
to je revoluce! 

(z dialogu mezi králem Ludvíkem XVI. a vévodou 
Rochefoucauld, Versailles, červenec 1789)

„Chléb a koláče“
Ve Francii, rozdělené přísnou 

feudální hierarchií na privilegované 
a ty ostatní, jsou však tyto signály 
nepochopené. Když se královna 
Marie Antoinetta (mimochodem 
dcera „naší“ Marie Terezie) dozví, 
že se francouzský lid bouří kvůli ne-
dostatku chleba (ten, který je k do-
stání, je navíc pochybné kvality), 
prostořece doporučí: qu'ils mangent 
de la brioche – ať jedí koláče! Ani 
její manžel, král Ludvík XVI., na 
tom není s taktem a empatií pro 
náladu ve společnosti lépe. Když 
dostane zprávu, že reptání přerost-
lo ze strany obyvatel v ozbrojený 
boj, rozhořčeně se domnívá, že jde 
pouze o lokální vzpouru. Vévoda 
Rochefoucauld mu odpoví v tom 
smyslu, že se nejedná o vzpouru, 
ale o revoluci. Mezi vzpourou a re-
volucí je určitě zásadní kvantitativní 
i kvalitativní rozdíl. Moment, rozdíl 

Jsou požáry, které jsou příkladem klasického ohnivého živlu, 
který způsobuje škody na majetku i ztráty na lidských životech. 
Potom jsou požáry, které mají stejné atributy a pak jeden 
přívlastek navíc – jsou událostmi zapsanými v dějinách. Jsou 
politickým, společenským či kulturním předělem v historii 
nejen konkrétního národa, ale i lidské civilizace. O jednom 
takovém požáru chceme nyní vyprávět též v Hasičských no-
vinách. Hodí se nám k tomu i panující roční období. Posuňme 
se do období léta 1789. Jsme ve Francii za vlády krále Ludvíka 
XVI. Je červenec l. p. 1789. Cosi znepokojivého už delší dobu 
doutná ve francouzské společnosti.

je však i v citaci vévody moudřejší-
ho krále v této části textu s porovná-
ním s formulací této repliky v našem 
titulku. Ano, doplnili jsme poněkud 
troufale do názvu našeho vyprávění 
navíc slovo požár. Důvod? I požár 
revoluce začal jedním konkrétním 
symbolickým požárem.

Pád Bastily
Pojďme však ještě detailněji 

vstoupit do onoho převratného 
měsíce července roku 1789, kdy 
začala epocha Velké francouzské 
revoluce. Živelně vytvořené lidové 
oddíly se vyzbrojily v pařížské In-
validovně. Padlo jim do rukou velké 
množství střelných zbraní. Chyběla 
však munice a střelný prach. Oboje 
se nacházelo v Bastile, v pařížské 
pevnosti využívané jako arzenál 
a vězení. Pravda, vězení bylo pro 
královskou kasu nákladný špás, 
proto byste za vlády Ludvíka XVI. 
napočítali v Bastile všeho všudy 7 
politických vězňů. Nicméně, jako 
symbol královské moci a feudál-
ního útlaku byla Bastila pro lidové 
masy důležitý cíl. Moderní řečí 
bychom řekli, že to byla ikona 
nadvlády francouzské aristokracie. 
Pevnost byla vybudována již ve 
14. století a jejím posláním bylo 
chránit francouzské hlavní město 
před možným útokem anglických 
vojsk během stoleté války. V době, 

kdy intriky francouzské politiky 
ovládal kardinál Richelieu, byla 
Bastila přeměněna ve státní vězení. 
Dne 14. července 1789 byla Bastila 
revolucionáři obsazena, zapálena 
a zničena. Dnes je na jejím místě 
Náměstí Bastily. Lze s úspěchem 
pochybovat o tom, že by někdo 
chtěl hořící Bastilu hasit. Kdyby 
však k tomu došlo, jisté technické 
a personální zdroje již byly ve 
Francii 18. století vytvořeny. Již 
v roce 1699 byly vyráběny první 
požární pumpy a zároveň byly for-
movány oddíly pro jejich obsluhu. 
V roce 1716 vyšlo v tomto smyslu 
i samostatné královské nařízení. 
Za vlády krále Ludvíka XV. se 
také objevila snaha po dodržování 
a vynucování určitých požárních 

Pád Bastily byl zároveň pádem jedné celé epochy. 

Jistou historickou symboliku by mohl 
evokovat  i požár Zimního paláce 
v Petrohradu v roce 1837. Jeho osudo-
vé chvíle měly však teprve přijít.

Místo, kde stávala Bastila. Nyní náměstí 
s tzv. červencovým sloupem. 

norem, které se týkaly stavby 
střech a komínů. Hodně se řešilo 
i používání takové střešní krytiny, 
která by zamezovala rychlému ší-
ření požárů. Zakazuje se například 
sláma. V roce 1781 se objevují prv-
ní parní pumpy. Ohnisko revoluce 
však už chrlí první proudy jisker. 
Po událostech z července 1789 
je kompetence pro boj s požáry 
převáděna z královské moci na 
městské samosprávy, ale to už je 
jiná kapitola, která píše zásadní 
odstavec v březnu 1831, kdy jsou 
vytvářeny první hasičské jednotky 
moderního typu. Dobytí, požár 
a zničení Bastily bylo ohnivé diva-
dlo doprovázené jásotem nadšeného 
davu, nikdo Bastilu nehasil a spíše 
v duchu pod kotel požáru přikládal. 

Král Ludvík XVI. se opravdu mýlil: 
To nebyla lokální vzpoura, to byl 
požár velké revoluce!

Připravil Mirek Brát 
Zdroje foto: sciencesource.com, 

zedlande.free.fr, via wiki

Naše představa o africkém kontinentu je paradoxně 
příliš celistvá. Obří kontinent, který se na severu tak-
řka dotýká Evropy, však představuje více než 20 % 
z celkového povrchu souše na Zemi. Afrika opravdu 
není země, ale kontinent, který se v jednotlivých 
geografických oblastech velmi liší. Jaká je Afrika? 
Záleží, zda jste někde na pobřeží Středozemního 
moře v Tunisku, v pralesech rovníkové Afriky nebo 
právě šplháte na Mys Dobré naděje nad jihoafrickým 
Kapským Městem. Když vám v televizi, rádiu, na in-
ternetu či v tisku budou hrozit vedrem a varovat, že 
bude foukat vítr žhavý jako Afrika, na kterou oblast 
Afriky si budete vlastně stěžovat?

Požáry savan
Berte náš úvod s rezervou. Chtěli 

jsme pouze upozornit, že se jednot-
livé části Afriky zeměpisně, klima-
ticky i společensky velmi liší. Stejné 
je to i s úrovní boje proti požárům. 
Hasiči a Afrika? Nebuďte, prosím, 
v zajetí falešného schématu. Nemlu-
víme nyní o regionech, které jsou 
postižené dlouhodobou devastací 
obvyklé civilizační infrastruktury, 
na kterou jsme my v Evropě už 
standardně zvyklí. Afrika není jen 
Somálsko, Eritrea, Mali, Libye či 
další oblasti doutnající napětím či 
rovnou hořící občanskými válkami 
a náboženským fanatizmem. Af-

stovky chatrčí a z tisíců lidí udělal 
jedné krátké chvíli bezdomovce. 
Jednalo se o černošské předměstí, 
kde žilo skoro půl milionu lidí. Dav 
žháře zlynčoval. Pojďme cestovat 
z Jihoafrické republiky do Keni 
a doplňme si dojmy z africké hasič-
ské mozaiky. Právě tam, v hlavním 
městě Nairobi, oheň v roce 2013 
zle poničil tamní mezinárodní 
letiště, které ročně odbavuje přes 
šest milionů cestujících. Keňští 
hasiči zápasili s ohněm plných šest 
hodin. Zmiňovali jsme pomoc jiho-
afrických hasičů Kanadě. Zmiňme 
i opačný směr, kdy se evropské i jiné 
země „hasičsky“ angažují v Africe. 
Není příliš známé, že trénink i tech-
niku pro hasiče v Africe zajišťuje 
dlouhodobě náš soused – Polská 
republika. Poláci podporují a školí 
zejména hasiče v již zmíněné Keni. 
Nekontrolovatelné šíření ohně odra-
zuje potencionální investory a brzdí 
rozvoj země – to si uvědomila i keň-
ská vláda. Vhod jí tak přišla nabídka 
rozvojové spolupráce z polského mi-
nisterstva zahraničních věcí, která 
se týká školících projektů pro místní 
hasiče. Nedaleko Nairobi bylo ve 
městě Kiambu v roce 2017 otevřeno 
školící centrum podporované pol-
skými fondy. Poláci pomáhají nejen 
s výcvikem při zásazích u požárů, 
ale předávají i svoje know–how pro 

zvládání povodní. V roce 2018 byly 
totiž dvě třetiny keňského území 
postiženy záplavami. Na africkém 
kontinentu se z hlediska hasičské 
kooperace rovněž angažuje i země, 
u které bychom to asi nečekali: stát 
Izrael. Právě izraelští hasiči půso-
bili v Etiopii a pomáhali zvládat 
tamní rozsáhlé požáry postihnuvší 
Národní park Simien. Spolu s nimi 
tam působili i hasiči z Francie, Ji-
hoafrické republiky a Keni. I když, 
upřímně řečeno, ochota státu Izrael 
hasičsky se angažovat v Etiopii 
může souviset i s tím, že právě v Eti-
opii existovala v minulosti početná 
a významná židovská komunita. 
Afričtí hasiči, potažmo osvícenější 
africké vlády konkrétních zemí 
ovšem nespoléhají pouze na pomoc 
z vnějšku, ale snaží se i o společný 
postup při vytváření potřebné ha-
sičské infrastruktury. Příkladem je 
výcvikové středisko Wildland Fire 
Training Center Africa v Jihoafric-
ké republice, kde se školí hasičští 
specialisté ze všech zemí na jih od 
Sahary. Až zase bude foukat vítr 
horký jako Afrika, vzpomeňte si na 
africký kontinent a třeba i na tamní 
hasiče. Že jim je při požáru horko, 
stejně jako nám. 

Připravil Mirek Brát
Zdroje foto: wiki, 

pinterest.com

rika je také Jihoafrická republika. 
Když před několika málo lety trápil 
dvojici kanadských provincií kata-
strofální požár, který spálil stovky 
tisíc hektarů lesního porostu, přijeli 
kanadským hasičům pomáhat nejen 
jejich kolegové ze Spojených států 
amerických, ale i jednotky vysoce 
specializovaných profesionálů z Ji-
hoafrické republiky. Hasiči v Africe 
mají velké zkušenosti při krocení 
ohně, který zasahuje velké plochy 
půdy. Když se k tomu připočte 
kvalitní technické vybavení a dobrý 
výcvik, jistě by byli přínosem i při 
boji s lesními požáry v Řecku či Por-
tugalsku. Požáry africké savany jsou 
totiž velmi časté. Na jejich vzniku 
má již přibližně 50 000 let zájem 
člověk, protože po požáru se krajina 
rychle obnovuje a poskytuje zlep-
šené prostředí pro výživu velkých 
stád dobytka. Občas je však požár 
savany vyvolán i úderem blesku 
či samovznícením tlejících rostlin. 

Africká mozaika
Představa jihoafrických hasi-

čů přistávajících v Kanadě, aby 
pomohli chránit kanadské lesy, je 
stejně africká jako příklad z druhé 
polarity stejné země. V loňském 
roce zachvátil velký požár jednu 
z nejhustěji obydlených čtvrtí v ji-
hoafrickém Johannesburgu, zničil 
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Nově vzniklé Československo 
bylo ohrožováno územními nároky 
Maďarska. Na obranu Slovenska 
proti Maďarům přihlásilo se na 
výzvu ČZHJ 39 990 hasičských 
dobrovolníků. Poté již byl čas na 
mírovou práci. Sjezd „Slovanského 
hasičstva“ se konal v Praze v roce 
1923 a v roce 1925 se konal v Hrad-
ci Králové „Samaritský sjezd“. 
Koncem roku 1930 čítala ČZHJ 
143 hasičských žup, 5 114 sborů se 
170 714 členy. V roce 1936 je na-
vržen nový vycházkový a pracovní 
stejnokroj s novým znakem.

 
Druhá světová válka 

Po zabrání Československa 
hitlerovským Německem jsou ze 
všech budov odstraňovány státní 
symboly. Hasičům je zakázáno 
nosit státní symboly na čepici 
a helmách. Hasičské sbory ukrývají 
své kroniky a prapory. Hasičstvo 
se zapojuje do boje proti nacistům. 
Německé úřady vyžadují přísnou 
disciplínu. Jsou konány služby ve 

Hasičstvo zemí Koruny české
Listování stránkami hasičské historie IV.

dne i v noci, zvláště v období žní. 
Stanoviště hasičských hlídek jsou 
v hasičských zbrojnicích a Němci 
provádějí časté kontroly, nástupy 
sborů jsou na denním pořádku. 
V květnu 1945 na výzvu Pražského 
rozhlasu jde hasičstvo do nerovné-
ho boje s nacisty a zachrání národu 
značný majetek  hmotný, ale také 
mnoho lidských životů. Hasičské 
sbory se zapojily téměř v každé 
obci. Stavěly barikády, zastavovaly 
německá vojenská vozidla, zajíma-
ly německé vojáky, ukořistěnými 
zbraněmi bojovaly proti nacistům. 
9. května 1945 podílí se hasičstvo 
na sbírce potravin, šatstva a bot pro 
Prahu. Po válce začínají postupně 
hasičské sbory obnovovat svoji 
společenskou a veřejnou činnost 
a výrazně nabývá na významu 
ochrana zdraví a majetku před 
požáry. Navazují na svoji význam-
nou činnost, která byla narušena 
2. světovou válkou. 

Josef Bidmon
Foto (boj o rozhlas v květnu 

1945): archiv vhu.cz

Hasičské noviny nabízejí další díl seriálu z pera Josefa Bidmona, vedou-
cího komise historie OSH Nymburk. V minulém díle jsme se věnovali době 
Velké války a vzniku Československa. Válečné události 20. století však  
nadále ovlivňují fungování hasičského hnutí…

Obrana Slovenska 

Letos na okrese Semily odstar-
toval desátý ročník soutěže Pohár 
dráčka Soptíka pro mladé hasiče. 
Jde o seriál šesti soutěží. Disciplí-
nami jsou požární útok, disciplíny 
závodu hasičské všestrannosti, 
štafeta požárních dvojic, štafety 
a požární útoky CTIF, které jsou 
rozděleny do jednotlivých soutěží. 
Seriál byl zahájen v hasičském 
areálu v Košťálově, pokračoval 
v Kundraticích, Bozkově a Semi-
lech. Každé ze soutěží se účastní 
více jak 500 mladých hasičů, což 
je 57 družstev. Zatím si nejlépe 
vedou děti z Jablonce nad Jizerou, 
Mříčné, Semil, Roprachtic, Svojku 
a Bítouchova. Zbývající dvě soutě-
že proběhnou v Chuchelně a Jab-
lonci nad Jizerou. „Akce pořádají 
sbory dobrovolných hasičů v úzké 
spolupráci s OSH v Semilech a od-
bornou radou seriálu. Slavnostní 
vyhlášení proběhne v říjnu tohoto 
roku, pro nejlepší kolektivy připra-
vujeme poháry, medaile, diplomy 
i věcné ceny. Pořadatelům pomáhá 
finančně grant Libereckého kraje, 
odbor krizového řízení. Hlavním 
smyslem Poháru dráčka Soptíka je 
kvalitní příprava družstev pro celo-
roční hru Plamen,“ uvedl náměstek 
starosty OSH Jaroslav Bachtík. 
Uvedl současně, že první dva roč-
níky pořádal SDH Košťálov, nyní 
je akce pod taktovkou okresního 
sdružení. Uvedl rovněž, že pořá-
dání soutěží je pro sbory náročné 

Hasiči z Dolních Černůtek 
v okrese Jičín mají poměrně „mla-
dý sbor“ – byl založen před 76 lety 
a má 15 členů. První stříkačka byla 
dodána hasičům čtyři měsíce po 
založení a byla od firmy Smékal. 
Sloužila jim úspěšně až do roku 
1988, v dalším roce přibyla stří-
kačka nová. Zbrojnici si jejich před-
chůdci začali stavět v roce 1943. 
„K uskutečnění tehdy byla naříze-
na všeobecná pracovní povinnost, 
takže stavba rychle rostla. O po-
žární nádrž vybudovanou v roce 
1972 jsme v důsledku restitucí 
přišli,“ uvedl starosta sboru Václav 
Dušek. Jsou sborem, který nemá 
vlastní vozidlo, k přepravě hasič-
ské stříkačky jim slouží přívěsný 
vozík za auto. Mnoho let se hasiči 
neměli kde scházet, k dispozici 
dostali jenom garáž. Zlom nastal 
vloni, kdy byl v obci otevřen nový 
víceúčelový objekt. „Pro všechny 
občany a samozřejmě hasiče to byla 
velká a radostná událost. Budova 
bude sloužit nejen ke kulturním 
a společenským událostem, ale 
také hasičům. Máme konečně svou 
klubovnu a lidé z obce se mají 
kde scházet,“ pronesl s tím, že lví 
podíl na realizaci má projektant 
Miloš Pařízek. „Díky jeho inicia-
tivě se stal objekt chloubou obce. 
Skutečnost, že v Dolních Černůt-
kách není ani výjezdová jednotka, 
neznamená, že hasiči nevykazují 
činnost. Podílejí se na tradičních 

Starostka KSH Jihomoravského 
kraje Bc. Zdeňka Jandová a staros-
ta KSH Zlínského kraje Ing. Josef 
Bernatík přivedli prapory a členy 
13 sborů dobrovolných hasičů obou 
krajů a dva prapory krajských sdru-
žení hasičů na Setkání lidí dobré 
vůle „Velehrad 2019“. Starostka 
KSH JMK seznámila Mons. Jana 
Graubnera s organizační struk-
turou a činností Sdružení hasičů 

Vichřice a padající stromy ohrožující dětský tábor u Staré Vody na Mariánskolázeňsku. 
Takový byl scénář prověřovacího cvičení HZS ČR. Cílem cvičení byla evakuace všech 
táborníků, připravení evakuačního střediska a postarání se o všechny evakuované 
až do doby jejich návratu zpět do tábora. Začátek byl ve večerních hodinách a zásah 
probíhal až do noci. Z vyhodnocení vyplynulo několik činností, na které se hasiči musí 
při přípravě na tento typ události během výcviků zaměřit.                        Foto HZS ČR

Setkání dobrovolných hasičů 
s arcibiskupem olomouckým

Čech, Moravy a Slezska. Ve svém 
projevu nejprve pronesla pozdrav 
starosty SH ČMS Jana Slámečky, 
dále hovořila o poslání  dobro-
volných hasičů v České republice 
a seznámila pana arcibiskupa 
s přítomnými zástupci SDH. Celé 
setkání se neslo ve velice pozitiv-
ním duchu. Akce byla zakončena 
v bazilice modlitbou za vlast. 

Zdroj: dh.cz

Hasičky z Hřibojed míří na republiku
Malé vesničce Hřibojedy v Krá-

lovéhradeckém kraji se dvěma 
sty obyvateli udělaly nesmírnou 
radost zdejší hasičky. V krajském 
kole v požárním sportu vybojovaly 
zlaté medaile. „Ženy se snažily 
o vítězství několik let, ale pokaždé 
stanuly na druhém místě za Slati-
nami. Tento tým byl zkrátka vždy 
lepší. A letos po šesti letech bu-
deme reprezentovat kraj a máme 
obrovskou radost,“ uvedla Martina 
Machačová, vedoucí týmu. 

Ženy se ukázaly být ve skvělé 
kondici od prvního startu, což bylo 
v okrskové soutěži, a následně 
i v kresním kole.

Vystoupení obou družstev na 
krajském kole se stalo skutečným 
bojem a lahůdkou pro diváky 
a příznivce. První disciplínu v bě- 
hu na 100 m s překážkami ženy 
vyhrály. Na štafetě 4× 100 metrů 
opět dosáhly nejlepšího času. 
Soupeřky ze Slatiny obsadily po 
dvou disciplínách druhá místa 

a soutěž gradovala. „Před požár-
ním útokem jsme si uvědomily, že 
ze sebe musíme vydat maximum 
a neudělat chybu, zachovat na 
uzdě emoce. Nakonec nejlepší 

útok předvedly Slatiny časem 
27,83 s a my dali 30,17 s. Avšak 
celkové body za umístění stačily 
na celkové vítězství a postup na 
mistrovství republiky do Ústí nad 

Labem dostal reálnou podobu,“ 
popsala souboj vedoucí týmu. 

Republikové klání si nenechají 
ujít mnozí fanoušci a příznivci 
hasičů, přijedou fandit z Hřibojed 
i okolí. Chybět nebudou členové 
SDH a mladí hasiči se svými ro-
diči. Poděkování patří všem, kteří 
se podíleli na přípravě kolektivu, 
závodnicím za výtečné výkony 
a zejména trenérce Barboře Šubr-
tové, která hasičky všestranně 
připravuje na závody. Barbora 
Šubrtová je členkou v SDH Veli-
chovky, je bývalou reprezentant-
kou v požárním sportu a vítězkou 
Hasičské olympiády z roku 2017 
ve Villachu. Přestože by mohla 
trénovat závodníky po celé ČR, 
srdcem si vybrala Hřibojedy. Jejím 
hlavním cílem bylo dovést hasičky 
na mistrovství, a to se podařilo.                
Věra Nutilová

Foto: archiv 
KSH Hradec Králové

Dráček Soptík slaví deset let

čarodějnicích a připravují před 
prázdninami hry pro děti. Pomáhají 
při brigádách v obci, odstraňují 
vyvrácené stromy. Hasičský ples 
pořádají společně s hasiči z Rašína. 
Pravidelně cvičí a připravují se na 
okrskovou soutěž. V posledních 
letech jsou vcelku úspěšní, zejména 
družstvo mužů, které několikrát 
vybojovalo dobré umístění. „Rádi 
bychom zapojili do soutěží také 
ženy, několik jich ve sboru pracuje 
a zcela jistě by start na soutěži byl 
pro ně zpestřením,“ dodal starosta 
sboru. Neopomněl připomenout, 
že ženy obětavě pomáhají při 
všech akcích sboru i obce kdy-
koliv je zapotřebí. Každý měsíc 
se hasiči snaží zajistit netradiční 
besedy s občany na hasičské téma. 
Informují o hasičských tradicích, 
požární prevenci v domácnostech, 
opatřeních při pálení klestí nebo 
odpadů ze zahrádek, o možných 
způsobech hašení malých požárů, 
způsobu přivolání pomoci. „Rád 
bych poděkoval všem, kteří se 
podílejí na chodu sboru a akcích 
v obci. Pomáhají ve svém volnu 
a bez nich by sbor nefungoval. 
Jsme rádi za dobrou spolupráci 
s Obecním úřadem, také proto jsme 
ochotni kdykoliv nezištně pomoci, 
kde je třeba,“ dodal Václav Dušek.

Věra Nutilová
Foto: archiv 

SDH Dolní Černůtky 

organizačně i finančně a pro děti, 
rozhodčí a doprovod je zajišťováno 
zázemí včetně stravování. Seriál se 
těší u mladých hasičů značné obli-
bě, mimo jiné proto, že na každé 
soutěži jsou zařazeny jiné disci-
plíny. Vloni získali pohár mladší 
hasiči z Mříčné a získali navíc titul 
„krále požárního útoku“, obdobně 
jako starší kolektiv Roprachtic. 
Letošní vyhlášení a předání Poháru 
dráčka Soptíka proběhne v říjnu 
opět v Košťálově.

Věra Nutilová
Foto: ze soutěže 

o Pohár dráčka Soptíka

Hasičská klubovna centrem dění

Cvičná evakuace dětského tábora

V úterý 16. 7. krátce po půl de-
sáté dopoledne vyjeli profesionální 
hasiči z Jaroměře a jednotka sboru 
dobrovolných hasičů z Nového  
Města nad Metují k hlášené do-
pravní nehodě dodávkového auto-
mobilu nedaleko obce Nahořany na 
Náchodsku. Na místě bylo zjištěno, 
že se jedná o služební vozidlo sboru 
dobrovolných hasičů z Nahořan. 
V autě cestovaly dvě členky místní-
ho sboru, které realizovaly tzv. kon-
diční jízdu, tedy formu pravidelného 
výcviku řidičů požární techniky, při 
které se nepoužívá zvláštní výstraž-
né zařízení. Řidička pravděpodobně 
nezvládla řízení, vyjela mimo 
komunikaci a narazila do stromu. 

Obě cestující poté zůstaly ve vozidle 
zaklíněné. K nehodě došlo na silnici 
číslo 285 nedaleko Nahořan směrem 
na obec Městec. Hasiči po příjezdu 
na místo bezodkladně zahájili zá-
chranu svých kolegyň, které bylo 
nutné obě z vraku vozidla vyprostit 
za pomoci hydraulických nástrojů. 
Následně byly ženy předány do péče 
Zdravotnické záchranné služby a se 
zraněními byly transportovány do 
Fakultní nemocnice v Hradci Králo-
vé. Po dobu šetření okolností nehody 
byla silnice v místě události více než 
dvě hodiny zcela neprůjezdná.

 
mjr. PhDr. Ondřej Sezima, 

Foto: HZS KhK

Nehoda vozidla sboru 
dobrovolných hasičů



Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme:  „Kuřecí křidýlka na petrželovém másle“

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 tísňových linkách v České 
republice. Jedná se o pět základních linek: 150 – Hasičský záchranný 
sbor ČR, 155 – Zdravotnická záchranná služba, 158 – Policie ČR, 156 – 
městská (obecní) policie, 112 – jednotné evropské číslo tísňového volání. 
Jak komunikovat na tísňové lince? Sdělte, co se stalo za událost, kolik je 
zraněných, kolika osob se událost týká… Sdělte, kde jste, ať jste svědek 
nebo ten, co potřebuje pomoc. Odpovídejte operátorovi na jeho dotazy, 
uveďte vaše jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, zavěste, až vás 
operátor vyzve.

Dnes servírujeme: Kuřecí křidýlka na petrželovém másle  
dle receptu plk. Ing. Jiřího Hoška

Vaříme pro 8 osob. Budeme potřebovat 1,5 kg kuřecích křidýlek (špi-
ček), 220–250 g másla, 5–6 stroužků česneku, 90 g kudrnaté petržele (bez 
stonku), 5 vajec, hladkou mouku na obalení, sůl, olej. Na vyšším plechu 
o velikosti cca 30 × 40 cm si utřeme změklé máslo s česnekem, nasekanou 
petrželí a špetkou soli. Omytá křidýlka rozdělíme na dva díly.  Rozložíme 
na plech, osušíme utěrkou a osolíme. Křidýlka obalujeme v hladké mouce, 
oklepeme z nich přebytečnou mouku a skládáme vedle sebe tak, aby se 
neslepila. Ušleháme vejce a osolíme je. Poté křidýlka namáčíme ve vejcích 
a smažíme na oleji. Křidýlka (měla by být po smažení měkká) vyskládáme 
na plech a vložíme na 15 minut do trouby zahřáté na cca 150 stupňů Celsia. 
Podáváme s francouzskou bagetou. 

Bon appétit – Dobrou chuť.
Foto: Hasičská kuchařka

Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako sbí-
rání nových zkušeností a poznatků. S Hasičskými novinami cestujeme 
po mapě evropského hasičského dobrovolnictví. Dnes se podíváme do 
Skandinávie, konkrétně pak do Finské republiky. Jak se žije dobrovolným 
hasičům na severu Evropy?

Nakoukání k finským „sousedům“
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Ve Skandinávii, včetně Finska, 
mají hasiči trochu jiné právní posta-
vení, než v České republice. Nemají 
samostatnou právní subjektivitu, 
ale jsou součástí tzv. záchranné 
služby (spolu s dalšími složkami). 
Celá země je tak rozdělena na 
konkrétní regiony záchranných 
služeb. Takových regionů je zde 
22. Regionální středisko v každé 
z těchto oblastí má k dispozici 
profesionální jednotku požární 
ochrany. Ostatní je už na bedrech 
dobrovolníků. Více než 11 000 
lidí vykonává ve Finsku požární 
ochranu jako dobrovolníci. Spolé-
hají se na ně  zejména ve venkov-
ských oblastech a na místech řídce 
obydlených. Právě nerovnoměrné 

rozmístění finské populace bylo 
impulsem, proč došlo ke zřízení 
těchto samostatných regionů, které 
respektují hranice konkrétních 
provincií. Dříve měly totiž obce 
a méně obydlené regiony problém 
zajistit kvalitní požární ochranu – 
po stránce materiální i personální. 
Kromě zmiňovaných dobrovolníků 
participuje na požární ochraně 
i několik tisíc lidí, kteří jsou zde 
zaměstnáni na částečný úvazek. 
Celkově je aktivita dobrovolných 
hasičů ve Finsku velmi významná: 
existuje zde 600 dobrovolných ha-
sičských jednotek. Cílevědomě se 
zde pracuje s mládeží, významný 
je i podíl žen v dobrovolných slož-
kách.                             Foto: wiki

V neděli 9. června uspořádalo 
několik zástupců Moravské ligy 
dětský den pro děti z dětského 
domova Chovánek v Brně-Bystrci. 
Dětem předvedli dvě ukázky zá-
sahové činnosti: slanění k požáru 
v nepřístupném terénu a hašení 
požáru. Následně si mohly děti 
vyzkoušet některé disciplíny TFA 
a několik hasičských dovedností. 
Proběhla také ukázka techniky, 
ale nejvíce se dětem líbilo stříkání 
s vodou. Na závěr dětem předali 
sladkou odměnu, kterou upekli 

Šest příslušníků Hasičského zá-
chranného sboru České republiky 
z chemických laboratoří Institutu 
ochrany obyvatelstva a z chemic-
ké laboratoře Tišnov má za sebou 
osmý ročník mezinárodní konfe-
rence NCT (Non-Conventional 
Threat) Europe 2019 zaměřené na 
tématiku CBRNe (chemických, 
biologických, jaderných a dalších 
rizik). 

Naši specialisté se konference 
ve Vídni zúčastnili i s mobilní 
laboratoří a s vybavením pro 
chemický, radiační a biologický 
průzkum a odběry vzorků v teré-
nu. Tréninky se konaly ve výcvi-
kovém prostoru rakouské armády 
Tritolwerk, který je uzpůsoben pro 
nácvik katastrofických a CBRN 
scénářů. 

HZS ČR

Máme tu pro vás dvě informace 
o hasičských sportovních akcích 
z Královéhradeckého kraje: 

Stadion pro výcvik a požární 
sport HZS Královéhradeckého 
kraje v Hradci Králové bude hostit 
22. srpna jednu z nejstarších sou-
těží v požárním sportu v České 
republice – XLV. ročník Memori-
álu Josefa Romportla a Vlastimila 
Málka. 

Ve východočeské Dobrušce 
(v hasičské stanici) 12. září pro-
běhne XIII. ročník turnaje v no-
hejbalu trojic. Turnaj pořádají 
Sportovní klub hasičů Králové-
hradeckého kraje, Česká hasičská 
sportovní federace a Hasičský 
záchranný sbor Královéhradecké-
ho kraje, územní odbor Rychnov 
nad Kněžnou, stanice Dobruška. 

Poprvé se termín filatelie objevil 
již v roce 1864. Pokud bychom se 
na tento cizokrajný výraz podívali 
po stránce formální podrobněji, 
zjistili bychom, že se jedná o slože-
ninu z řeckých výrazů philos (pří-
tel) a ateleia (zaplacení poplatku).
Neznamená to však, že by každý 
filatelista rád platil poplatky, pouze 
tyto ceniny – v našem případě poš-
tovní známky – obdivuje, studuje 
a ve většině případů i shromažďuje. 
Motivem poštovních známek se 
samozřejmě stávají i hasiči a jejich 
technika. V relativně nedávné 
době se hasičům na poštovních 
známkách věnovala i výstava 
v Poštovním muzeu v Praze, poza-
du nezůstávají ani různá regionální 
a oblastní muzea, sekce filatelistů 
působí též v rámci Hasičského 
hnutí Přibyslav. Tématem známek 
se stalo i samotné hasičské dob-
rovolnické hnutí. Je pravdou, že 
v dobách Československa (do roku 
1992) příliš známek s tímto námě-
tem nevyšlo; resp. byly to pouhé 

Dětský den v Chovánku s Moravskou ligou TFA
zástupci z SDH Doubravice nad 
Svitavou, a hromadu plyšáků, 
která byla pro děti druhým největ-
ším zážitkem. Plyšáky se podařilo 
vybrat díky propagaci Moravské 
ligy na závodech a u sborů Mo-
ravské ligy TFA. Akce se dětem 
velice líbila, když odjížděly, byly 
spokojené a měly radost z nových 
plyšáků.

Krásné prázdniny přeje za 
SDH Podolí velitel Petr Čandrla 

a zástupce Štěpán Svoboda

dvě známky. První z nich vyšla 
roku 1960 a byla dílem výtvarní-
ka Jaroslava Lukavského a rytce 
Bohdana Rouleho. Druhá byla 
vydána ke 100. výročí založení 
velvarského sboru dobrovolných 
hasičů (1964). Výtvarný návrh 
Františka Hudečka převedl na 
ryteckou desku excelentním způ-
sobem rytec Josef Herčík. V roce 
2003 vyšly v emisi Technické 
památky – hasičská technika tři 
známky, které výtvarně i rytecky 
zpracoval Bedřich Housa, nestor 
československé a české známkové 
rytiny. Na známkách jsou vyobra-
zeny čtyřkolová koňská hasičská 
stříkačka z roku 1822, motorová 
hasicí stříkačka a cisternová auto-
mobilová stříkačka CAS 8 AVIA/
DAEWOO. Ve všech případech se 
jedná o graficky čistá a rytecky 
precizně provedená vyobrazení 
hasičských vozidel. Za zmínku 
stojí také známka ke 150 letům 
českého hasičstva (2014), jejíž 
roztomilé vyobrazení hasičů je 

Hasiči na poštovních známkách 

dílem Adolfa Borna. Vlastní emi-
se  známek si zadalo v roce 2016 
Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR. Hasičské 
motivy na poštovních známkách se 
objevují pochopitelně celosvětově, 
příkladem jsou poštovní známky 
jihokorejské provenience (viz foto). 

Foto: postovnimuzeum.cz

Cvičení 
v Rakousku

Hasiči 
– sportovci

Dotace a granty

Dotace a granty zajímavé i pro dobrovolné hasiče 
najdete i na samostatném odkazu na webu hzscr.cz. 

Použít tam můžete přímo tento odkazový banner.  
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Nový špičkový požární
hlásič XS100T-CSSK-A
s funkcí Alarm Scan
Společně můžeme zachraňovat životy, zdraví i majetek

XS100T-CSSK-A

X-Series AlarmScan, výrobky pro bezpečnou domácnost - do bezpečí se vyplatí investovat

Chcete si být dvakrát jisti svým životem a chránit i svůj majetek? Přidejte ke svým detektorům 
oxidu uhelnatého naše nové inovativní požární hlásiče XS100T s funkcí AlarmScan. Zvolte 
účinnou a včasnou protipožární prevenci! 

Přednosti a výhody:
• Minimální životnost přístroje a záruční lhůta 10 roků
• Dvojí funkce detekce kouře a nárůstu teploty optickým a tepelným čidlem v jednom zařízení
• Snadná instalace a obsluha
• Hlasitý 85 dB akustický signál
• Pravidelná autodiagnostika funkčnosti zařízení
• LED kontrolky indikují stav napájení, alarm a poruchu
• Modilní aplikace AlarmScan pro odečet hlášených poplachů a stavu detektoru
• Bez nároků na údržbu
• Příznivé pořizovací náklady

Chcete být varováni kdekoliv v budově? Pomocí přídavného bezdrátového modulu XW100 můžete 
spárovat až 32 požárních hlásičů nebo CO alarmů ve vašem domě.

Více informací a kontakt na naše autorizované prodejce získáte na adrese:
consumersupportcz@honeywellhome.cz
nebo na internetových stránkách:  
homecomfort.resideo.com

Új
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Slovem a obrazem

Tísňové informování lze usku-
tečnit také prostřednictvím te-
levizních a rozhlasových stanic 
s celostátní působností (Generální 
ředitelství Hasičského záchran-
ného sboru ČR má smluvně za-
jištěno vysílání na programových 
okruzích ČT1, ČT2, ČT24 a ČRo 
1 Radiožurnál), soukromých regi-
onálních rozhlasových stanic a te-
levizních společností; městských, 
obecních a objektových rozhlasů; 
elektronických sirén (jsou schopny 
vysílat informace prostřednictvím 
vlastního mikrofonu nebo z exter-
ního zdroje modulace); místních 
kabelových televizí, mobilních 
prostředků – např. rozhlasových 
vozů, megafonů, i jiným způso-
bem, např. pochůzkovou činností 
a osobním kontaktem, SMS apod.  
Jaká je činnost obyvatelstva po 
zaznění varovného signálu? Po 
varovném signálu následuje tísňo-
vá informace, která obyvatelstvu 
konkretizuje, co se stalo, popř. kde 
se to stalo, jaké nebezpečí hrozí, 
co mají obyvatelé učinit k ochraně 
svého zdraví, zvířat, popř. majet-
ku. Na základě tohoto varování 
a informování by obyvatelstvo 
mělo ukázněně reagovat na poky-

Složky IZS cvičily transport 
pacienta s podezřením na vyso-
ce nakažlivou nemoc. Taktické 
cvičení „VNN 2019“ se odehrálo 
v areálu Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové. 

Na kliniku infekčních onemoc-
nění Fakultní nemocnice Hradec 
Králové přichází pacient, který 
vykazuje příznaky vysoce na-
kažlivé nemoci. Zdravotnický 
personál nemocnice na vzniklou 
situaci ihned reaguje a vyrozumí 
Krajskou hygienickou stanici Krá-

V souvislosti s tragickým požá-
rem v prostorách únikové hry na 
severu Polska dne 4. ledna 2019 
vydal náměstek generálního ředi-
tele HZS ČR pro prevenci a civilní 
nouzovou připravenost plk. Da-
niel Miklós rozkaz, aby oddělení 
prevence jednotlivých HZS krajů 
provedla mimořádné tematické 
kontroly v prostorách provozovatelů 
únikových her v ČR.  Tyto kontroly 
byly prováděny od konce ledna 
do konce května. Bohužel jejich 
výsledky nejsou vůbec lichotivé, 
více než 60 % únikových her není 
z pohledu hasičů bezpečných. Kont-
rolovanými subjekty byly právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby. 
Únikové hry nemají v naší republi-
ce dlouhou tradici a s ohledem na 
specifický charakter těchto her bylo 
účelem požárních kontrol celkové 
zmapování průběhu nejrůznějších 
forem her. V Pardubickém kraji bylo 

K posílení snahy získat v hasič-
ských sborech co nejvíce členů pro 
pravidelné školení a výcvik a tím 
získat určitou odbornost, došlo 
1. 12. 1949 k vyhlášení  soutěže 
o dokonalého hasiče. Od roku 1950 
došlo ve Svazu čsl. hasičstva k udě-
lování odznaku odbornosti „Doko-
nalý hasič“, odznak byl původně 
plánován ve 3 stupních: bronzový, 
stříbrný a zlatý s vavřínovou snít-
kou, který nikdy nebyl udělen. 
Uděloval se do 1. 7. 1952 a pouze 
v jednom stupni. Odznak „Vzorný 
hasič III. stupně“ byl udělován od 
1. 6. 1952 po provedené zkoušce. 
Odznak byl dle návrhu ak. Šejnos-
ty. Po přejmenování hasičů na po-
žárníky byl přeštítkován štítkem 
vzorný požárník. Od 1. 6. 1953 
byl ČSPO přejmenován na „Vzor-
ný požárník“, který měl 3 stupně  
– základní III. stupeň (bronzový), 
vyšší II. stupeň (stříbrný) a nej-
vyšší (zlatý) I. stupeň, přičemž 
získání odznaku vyššího stupně 

Kdo je připraven, není překvapen!

Díl šestý: Tísňové informace 
Miniseriál Hasičských novin věnovaný ochraně obyvatel
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ny záchranných složek a snažit se 
získávat informace z oficiálních 
zdrojů (rozhlas, televize, verbální 
informace z koncových prvků varo-
vání, obecní úřad, zaměstnavatel), 
nerozšiřovat poplašné a neověřené 
zprávy, zbytečně netelefonovat, 
zejména na čísla tísňového volání, 
uvědomit si, že největší hodnotu 
má lidský život a zdraví a až potom 
majetek, nepodceňovat vzniklou 
situaci, nepropadat panice a po-
máhat zejména dětem, starým, 
nemocným, smyslově a pohybově 
handicapovaným příbuzným a li-
dem v sousedství. Pokud nejde 
zjevně o povodeň, měl by se člověk 
okamžitě ukrýt v nejbližší budově, 
při cestě automobilem zaparkovat 
a pak se ukrýt, zavřít dveře a okna, 
zapnout rádio nebo televizi nebo 
poslouchat, zda nejsou předávány 
informace jinou cestou (místní 
obecní či závodní rozhlas, sirény, 
mobilní prostředky záchranných 
složek).

(pokračování příště)

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

ochrany obyvatelstva

Taktické cvičení VNN 2019

Kontroly únikových her v Pardubickém kraji

Hasičská faleristika 
– hasičské odbornosti

lovéhradeckého kraje. Ta posléze 
aktivuje prostřednictvím krajského 
operačního a informačního středis-
ka HZS Královéhradeckého kraje 
tzv. biohazard tým Zdravotnické 
záchranné služby KhK a další 
zapojené složky IZS. Takový byl 
námět taktického cvičení složek 
integrovaného záchranného systé-
mu, které se odehrálo 25. 6. 2019 
v areálu Fakultní nemocnice Hra-
dec Králové. Hlavním cílem spo-
lečného taktického cvičení složek 
IZS bylo ověření činnosti a postupu 

provedeno 10 kontrol, z toho úplně 
bez nedostatků byly 2 kontroly 
a s nedostatky 8 kontrol. Celkový 
počet zjištěných nedostatků byl 56. 
Zahájeno bylo 6 správních řízení. 
Podstatou únikových her bývá 
uzamčení účastníků hry v daném 
prostoru, v některých případech 
i jejich připoutání, svázání, zakrytí 
očí šátkem apod. Při kontrole byl 
kladen zvláštní důraz na způsob 
zajištění úniku hráčů z prostor, kde 
hra probíhá. „Hráčům musí být 
umožněno opuštění prostor únikové 
hry i bez pomoci osob zvenčí. Únik 
hráčů, který by byl závislý pouze na 
osobě, která hru kontroluje (room-
master), nemohl být považován za 
zajištění trvalé volnosti únikových 
cest. Ověření úniku z prostor, kde 
hra probíhá, muselo být provedeno 
v reálných podmínkách hry,“ upřes-
nila mjr. Ing. Kateřina Shejbalo-
vá, vedoucí pracoviště prevence, 

Módní vlna tzv. létajících přání 
– lampionů štěstí již v posledním 
období značně opadla. Přesto však 
je nutné upozornit, že vypouštění 
těchto „přáníček“ – a to nejen nad 
suchou letní krajinou – je stále vel-
kým hazardem.  Většinový názor 
je takový, že jde o velice roman-
tický zážitek, který v porovnání 
se zábavní pyrotechnikou neruší 
svým hlukem okolí. Tento názor je 
podpořen i vzhledem lampionku, 
který může být ve tvaru srdce, 
fotbalového míče nebo třeba jen 
obyčejného válce s namalovaným 
smajlíkem. Bohužel se ale jedná 
o mylný názor, protože historicky 
vychází tento zvyk od států, kde 
se tyto lampiony vypouštěly nad 
mořem nebo v poušti. Přejímání 
několik tisíc let staré t radice 
středoevropským státem s hustou 
zástavbou je z požárního hlediska 
naprosto nevhodné. V Čechách už 
vyhořelo několik budov a vznikly 
desítky lesních požárů iniciova-
ných volně vypuštěnými lampiony 
s otevřeným ohněm. 

Dalším faktorem ovlivňujícím 
nebezpečnost létajících lampionků 
je fakt, že budovy jsou zpravidla 
chráněny požárními čidly před 

Modul České republiky USAR týmu se účastnil mezinárodní záchranné operace v sou-
vislosti se simulovanou mimořádnou událostí, a to zemětřesením v italském Poggioreale. 
Hasiči se zapojili do záchranných prací a koordinace činnosti s místními orgány krizového 
řízení, místními záchrannými složkami v místě mimořádné události.                  HZS ČR

bylo podmíněno držením odznaku 
nižšího. Odznak odbornosti SPO 
„Vzorný požárník III. stupně“ 
udělovaný OV SPO – uděloval 
se do roku 1990. Odznak od-
bornosti SPO „Vzorný požárník 
II. stupně“ – uděloval KV SPO. 
Nejvyšší odbornost v dobrovolné 
PO – „Vzorný požárník I. stup-
ně“ – uděloval ÚV SPO od roku 
1960 po absolvování roční dálkové 
školy požární ochrany (po složení 
zkoušek na Ústřední škole SPO 
Bílé Poličany). Toto studium bylo 
rozloženo na 2 roky. Do roku 
1972 úspěšní absolventi obdrželi 
odznak odbornosti Vzorný požár-
ník I. stupně. Od VIII. běhu školy 
(ukončení 30. 6. 1974) byl zaveden 
samostatný odznak odbornos-
ti „Absolvent ústřední školy PO“. 
Odznaky Požárník I.–III. stupně se 
udělovaly hasičům od roku 1993 na 
základě provedené zkoušky.

Text a foto: Mgr. D. Dvořáček 

složek při mimořádné události 
s přítomností pacienta, u kterého 
existuje podezření na vysoce na-
kažlivou nemoc. Mezi tyto činnosti 
patří mimo jiné činnost operačních 
středisek složek IZS KhK v ope-
račním řízení, systém vyrozumění, 
činnost a koordinace složek IZS při 
realizování transportu, opatření 
při uzavírání prostoru mimořádné 
události nebo také zamezení vstupu 
nepovolaných osob a další. Operač-
ní důstojník krajského operačního 
a informačního střediska HZS 
Královéhradeckého kraje vyslal 
na místo události biohazard tým 
Zdravotnické záchranné služby 
KhK, z centrální hradecké stanice 
mířila do nemocnice jednotka 
profesionálních hasičů, která se 
dostavila mimo jiné s protiply-
novým kontejnerem vybaveným 
zásobou ochranných obleků, dý-
chacích přístrojů a prostředků 
určených pro dekontaminaci. Dále 
byli o události vyrozuměni také 
státní a městští policisté a dotčené 
orgány státní správy a samosprá-
vy. Biohazard tým Zdravotnické 
záchranné služby KhK provedl 
za asistence a technické podpory 
jednotky požární ochrany HZS 
KhK zajištění a umístění pacienta 

ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení na územním odboru Par-
dubice, HZS Pardubického kraje.
Kontroly byly zaměřeny i na soulad 
skutečného stavu s účelem užívání 
stavby, kdy nedostatky byly hlášeny 
stavebním úřadům. Současně je 
záměrem projednat výsledky s Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj ČR 
a případně v součinnosti stanovit 
metodická pravidla pro tento druh 
podnikání při řešení problematiky 
uvádění staveb do užívání, příp. 
nutnosti provedení změny v užívání 
dokončené stavby. Při kontrolách 
v Pardubickém kraji bylo 8 objektů 
užívaných v rozporu s kolaudač-
ním rozhodnutím. Nejčastěji se 
příslušníci HZS Pardubického kraje 
setkávali s tím, že kontrolovaný 
subjekt neměl danou provozovnu 
zkolaudovanou pro účely únikové 
hry. Dále to byly chybějící revize 
na elektroinstalaci a elektrické spo-

vznikajícími požáry uvnitř objek-
tů, ale pokud hořící lampion při-
stane v tichosti na střeše objektu, 
je čas zpozorování vznikajícího 
požáru delší, což i podstatně zvy-
šuje následné škody. 

Létající přání nemusejí být 
nebezpečná pouze z požárního 
hlediska, ale při vypouštění vět-
šího množství lampionků mohou 
tyto po vyhoření spadnout na čelní 
sklo právě projíždějícího vozidla 
a být tak i příčinou dopravní ne-
hody. Taktéž podmínky uváděné 
v návodu na použití, který je 
přiložen ke každému lampionu, 
jsou vzhledem k tomu, že létající 
přání může doletět i dva kilometry 
vysoko a podle síly větru až 5 ki-
lometrů daleko, v České republice 
prakticky nesplnitelné.   

 HZS ČR 

do transportního izolačního pro-
středku, tzv. bioboxu. Zasahující 
záchranáři a hasiči byli při tom po 
celou dobu oděni do speciálních 
ochranných obleků. Následně 
provedli hasiči dekontaminaci 
přepravního prostředku, členů 
biohazard týmu i zdravotníků, kteří 
přišli do kontaktu s potenciálně 
nakaženou osobou. Po celou dobu 
cvičení měli zasahující ztížené 
podmínky, a to kvůli tropickým 
teplotám.  Cvičení bylo ukončeno 
ve chvíli, kdy byl zajištěný pacient 
přeložen do sanitního vozu ZZS 
KhK, kterým by byl při reálné mi-
mořádné události transportován na 
Kliniku infekčních, parazitárních 
a tropických nemocí Nemocnice 
Na Bulovce. Do tohoto taktického 
cvičení Královéhradeckého kraje 
se zapojily základní složky IZS, 
ostatní složky IZS a další dotčené 
orgány státní správy a samosprávy: 
 Policie České republiky – KŘP 
KhK, Hasičský záchranný sbor 
Královéhradeckého kraje, Zdravot-
nická záchranná služba Králové-
hradeckého kraje, Městská policie 
Hradec Králové, Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové, Krajská hygi-
enická stanice Královéhradeckého 
kraje.                                Foto: mf

třebiče. Některé otvory (zpravidla 
dveře), které původně sloužily pro 
únik osob, byly zmenšené v rámci 
simulace nějaké hry, což je špatně. 
Kontrolovány byly: Doklady, do-
kumentace a informace, potřebné 
k provedení kontroly. Dokumentace 
o začlenění do kategorie činností. 
Označení nouzových (únikových) 
východů, směrů úniků. Trvale volně 
průchodné komunikační prostory, 
které jsou součástí únikových cest. 
Umístění a přístupnost přenosných 
hasicích přístrojů i jejich provozu-
schopnost. Požárně bezpečnost-
ní zařízení – provozuschopnost, 
přístupnost. Preventivní požární 
prohlídky. Dodržování technických 
podmínek a návodů vztahujících 
se k požární bezpečnosti výrobků 
nebo činností.

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

„Létající přání“ 
jako příčiny požárů

Češi na simulaci zemětřesení na Sicílii

Postupem času se hasičská 
profese promítla i do tzv. smajlíků 
– emotikonů doplňujících sdělení 
při elektronické komunikaci. Tak 
například Apple požádal oficiálně 
již v roce 2016 sdružení Unicode 
o přidání několika nových smajlí-
ků. Unicode Applu vyhověl, jejich 
žádost přijal. V návaznosti na 
změnu vzhledu smajlíků v iOS 10 
požádal Apple technickou komisi 

Hasičské smajlíky
sdružení Unicode, aby do existu-
jícího katalogu možností nových 
emotikon přidala dalších 5 nových. 
Konkrétně se jednalo o umělce, as-
tronauta, hasiče, soudce a pilota. 
Zda existuje i nějaký smajlík 
označující konkrétně dobrovolné 
hasiče, se Hasičským novinám 
bohužel nepodařilo zjistit. Pátráme 
však dál! 

redakce 
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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 
se však na „hasičinu“ podíváme 
opravdu pohodovou optikou ame-
rické rodinné akční komedie. Hafan 
hasičem (originální anglický název 
snímku je Firehouse dog) je film, 
který je variací na celkem oblíbené 
filmařské téma: celebrita se hrou 
osudu ocitne v normálním světě. Zde 
je oním VIP hollywoodský psí hrdi-
na. Jako filmová hvězda si zatím žil 
obklopen péčí a luxusem. To se však 
změní během nehody při natáčení. 
Milý Rexík se tak najednou ocitá sám 
a špinavý uprostřed cizího města. 
Pro nablýskaný Hollywood je mrtvý. 
Čeká ho nový život, který, zejména v počátcích, není vůbec lehký. Ujímá 
se ho dvanáctiletý syn velitele místní hasičské stanice. Jistě, děj filmu je 
celkem předvídatelný. Psí hrdina, který u hasičů i dospěl a morálně prozřel, 
se v závěru stane opravdovým hasičským hrdinou – navíc ještě napraví 
rodinná pouta mezi synem a otcem. Psího hasičského hrdiny si všimne 
i Hollywood a chce ho zpátky… Je to pochopitelně rodinný snímek, který 
nemá větší ambice, než být milou zábavou v situaci, kdy před obrazovku či 
plátna kina míří zástupci více generací. Celosvětově film v rámci své dis-
tribuce vydělal přes sedmnáct milionů dolarů. Jaký honorář dostal za svůj 
herecký výkon představitel hlavní psí role, se bohužel Hasičským novinám 
zjistit nepodařilo. Dětské role se s úspěchem ujal Josh Hutcherson. Ačkoli 
filmová kritika snímku Hafan hasičem příliš nepřála, herecký výkon Joshe 
byl hodnocen velmi kladně a je pozitivně zapsán v jeho herecké filmografii. 
Film se bude líbit nejen hasičům, ale i příznivcům snímků, kde z hereckého 
ansámblu výrazně vyčnívá čtyřnohý zvířecí hrdina. 

Originální plakát filmu wiki
Příště: Když si Chuck bral Larryho, USA 2007, režie Dennis Dugan

HZS ČR se společně s Odborem 
protidrogové politiky Úřadu vlády 
ČR, Českou obchodní inspekcí, 
celníky a dalšími subjekty zapojil 
do kontrolní akce pořádané Policií 
ČR HAD 2019 (hazard, alkohol 
a děti). V letošním roce probíhá 
již pátá série těchto společných 
kontrol, které jsou zaměřeny ze-
jména na prodej alkoholu dětem 
a hraní hazardních her. Současně 
však monitorují stav dodržování 
povinností stanovených předpisy 
o požární ochraně. V letošním roce 
bylo rozhodnuto oblast kontroly 

Praskot požáru plápolavého…
(letní kvíz Hasičských novin) 

Poznáte, z kterého díla světové literatury jsou 
tyto citace? 

Nevzniká takový praskot 
ni z požáru plápolavého…
Jaký se rozlehl hluk teď 
v achajských řadách i trojských, 
když s tak strašlivým křikem 
se vzájemně na sebe vrhli. 

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně XV 
Hafan hasičem, USA 2007, režie: Todd Holland

„Je pošetilé chtít … (tajenka).“ (Publilius Syrus, latinský spisovatel)
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Homér: Ilias

navíc rozšířit o subjekty provozu-
jící hazardní hry a prodej alkoholu 
v gastroprovozech, supermarketech 
nebo večerkách. Jednotlivé HZS 
krajů oslovují, stejně jako v uply-
nulých akcích, zástupce místně 
příslušné Policie ČR, která určuje 
přesné termíny provedení kontrol. 
Kontrolní akce má celkem tři eta-
py. V I. etapě letošního roku bylo 
provedeno celkem 159 kontrol, na 
kterých se podílelo 157 příslušníků. 
Kontroly proběhly zpravidla ve 
večerních hodinách a nebyly pře-
dem provozovatelům oznamovány. 

HAD 2019 aneb hasiči 
proti drogovým závislostem

Počet kontrol bez nedostatků (41, 
26 % z celkového počtu kontrol) je 
srovnatelný s výsledky předchozích 
kontrol. Stejně tak výsledky ve 
zjištěných nedostatcích (118 kontrol) 
jsou obdobné. Nejvíce nedostatků 
bylo zjištěno v označení rozvodných 
zařízení elektrické energie, hlavních 
vypínačů elektrického proudu, uzá-
věrů vody a plynu, dále v označení 
čísel tísňových volání a označení 
nouzových východů, směrů úniku 
a také při umisťování a přístupnosti 
přenosných hasicích přístrojů.

Zdroj: HZS ČR

Je tomu přesně rok, co české ru-
kavice pro hasiče získaly prestižní 
ocenění Red Dot Design Award. 
Autorství rukavic má na kontě 
rodinný podnik Holík ze Zlína. 
Jedná se o rukavice pro hasiče Sen-
sPro pro hasiče, které měří teplotu 
blízkého okolí i teplotu vzdálených 
předmětů. Barevná signalizace na 
displeji upozorní hasiče, kdy je 
teplota okolí životu nebezpečná. 
Odborná porota na Red Dot Award 
vybírala z 3 600 zaregistrovaných 
produktů a výrobců.

„Chytré“ 
rukavice

V červenci byly vyslány čtyři 
jednotky hasičů, a to ze stanic Zlín, 
Fryšták, Kostelec a jednotka hasičů 
statutárního města Zlín, k požáru 
městského divadla v samotném cen-
tru krajského města. Po příjezdu na 
místo hasiči zjistili, že požár vypukl 
ve vedlejší části divadla ve skladu 
kulis. Požár začali jako první hasit 
dělníci, pracující v divadle. Hasiči 
po příjezdu ihned nasadili jeden 
proud hasební vody, kterým požár 
během krátké chvíle zlikvidovali. 
Poté prostor kontrolovali termo-
kamerou a budovu odvětrávali od 
hustého kouře. Jeden z dělníků se 
při hašení požáru nadýchal kouře 

a skončil v péči záchranářů.  Příčina 
vzniku požáru je nyní ve společ-
ném šetření vyšetřovatele hasičů 
a Policie ČR. Škoda byla předběžně 
vyčíslena na dvacet tisíc korun.  
          por. Mgr. Lucie Javoříková, 

tisk. mluvčí HZS Zlín. kraje

V Městském divadle Zlín hořely kulisy



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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Pozvánka do Hasičského 
muzea v Priekope

Je léto, čas cestování. K našim slovenským sousedům 
to není zase tak daleko, proto v tomto čísle Hasičských 
novin přijměte pozvánku na návštěvu muzea, které se 
nachází v městské části slovenského města Martin – 
Priekope. Toto hasičské muzeum bylo otevřeno v roce 
2014. Finančně jeho vybudování umožnila i podpora 
ze strany martinské samosprávy. Muzeum se nachází 
v bývalých vojenských skladech známých pod zkratkou 
SIM (sklady intendačného materiálu). Prohlídka mu-
zea sestává z expozice koňských a ručních stříkaček, 
expozice motorových stříkaček, oddělení výzbroje 
a výstroje, sbírky uniforem (slavnostní, zásahové 
i pracovní z celého světa včetně exotické Indonésie, 
Jihoafrické republiky či Izraele) a dvojice expozic, 
kde jsou umístěné hasičské automobily. Celé muzeum 
se nachází ve třech různých budovách SIM. Muzeum 
najdete na ulici Sučianska. 

Foto: web muzea

Necelé dvě stovky starostů 
obcí Zlínského kraje se zúčast-
nily připraveného vzdělávání, 
které bylo zaměřeno na přípravu 
na mimořádné události a krizové 
situace a jejich řešení. Hasičský 
záchranný sbor Zlínského kraje 
v součinnosti s Krajským úřadem 
Zlínského kraje jej zrealizoval ve 
čtyřech termínech v měsíci červ-
nu. O přednášky z oblasti inte-
grovaného záchranného systému, 
ochrany obyvatelstva, krizového 
řízení a obnovy území se posta-
rali zástupci krajského ředitelství 
Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje, Policie České re-
publiky, Krajského úřadu Zlínské-
ho kraje a zástupci distribučních 
soustav elektrické energie v kraji. 
Na jednotlivé termíny se postupně 
dostavilo celkem 199 starostů 
z 307 obcí Zlínského kraje. 

Autor: kpt. Ing. Pavel Řezníček 
– HZS Zlínského kraje

Vzdělávání starostů obcí Zlínského kraje


