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Stránkami 
hasičské historie

Zahraniční okénko: 
Estonská republika

Snímek z Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem. Foto: Pavel Pech 

(pokračování na str. 5)

Rozhovor s Pavlem Morávkem
Závody záchranných psů SH ČMS

Mgr. Pavel Morávek, pro-
fesně středoškolský profesor, 
v rámci dobrovolné činnost 
zástupce velitele psovodů 
SH ČMS, rozhodčí kynologie 
v SH ČMS, člen družstva pso-
vodů JSDHO Hejnice a SDH 
Hejnice, za které byl nasazen 
při cca 150 pátracích akcí 
v terénu. Pavel Morávek byl 
tak laskav, že přijal pozvánku 
Hasičských novin k rozho-
voru.

Jaká  je obecně tradice výcvi-
ku záchranných psů v ČR? 

Využívání psů obecně má v ČR 
dlouhou a úspěšnou historii a ve 
specializaci záchranných psů tomu 
není jinak. I když si psovodi u SH 
ČMS budou příští rok připomínat 
„teprve“ dvacet let od svého za-
ložení, jako vůbec první psovodi 
u hasičských sborů v ČR nastolili 
v tomto odvětví čistě praktické 
zaměření bez sportovních prv-
ků. I když v jejich systému pře-
zkoušení stále najdete poslušnost 
a dovednost, nelpí se na naprosté 
přesnosti provedení, ale schopnosti 

psa daný cvik provést. Velká váha 
se naopak přikládá samostatnosti 
psa a nalezení a označení osoby 
v jakémkoliv terénu, poloze, místě 
i vzdálenosti od ostatních osob, 
tedy schopnostem, které jsou 
nutné pro praktické využití psa.  

Schopnosti psů i psovodů se 
nyní poměřují na řadě závodů…

Máte pravdu, pořádání závodů, 
které jsou v poslední době velmi 
populární a koná se jich celá řada, 
však není pro hasiče úplná priorita. 
Samozřejmě ale existují výjimky. 

České reprezentační týmy se 
účastnily v termínu od 8. do 16. 
září  Mistrovství světa v požárním 
sportu v ruském Saratově. Kromě 
mužů a žen se mistrovství účastni-
ly i týmy dorostenců a dorostenek 
SH ČMS. Vzhledem k termínu 
redakční uzávěrky Hasičských 
novin nebylo možné zařadit vý-
sledky mistrovství. K tématu se 
rádi vrátíme v dalším čísle naše-

Opět na Pastvinách (Šlechtův 
palouk) se konalo Mistrovství 
záchranných týmů HZS Pardubic-
kého kraje a složek IZS – záchrana 
na vodě. Pořadatelem byly jako 
každý rok HZS Pardubického 
kraje, Vodní záchranná služba 
ČČK Pastviny, pobočný spolek 
a Prezidium Vodní záchranné 
služby ČČK. Mistrovství se ko-
nalo v rámci projektu Bezpečné 

Vážení a milí čtenáři Hasičských 
novin, obchodní partneři a inzeren-
ti, členové SH ČMS, 

dovolte mi, abych vás informoval 
o jedné novince, kterou pro vás 
od  října  tohoto  roku  připravujeme. 
Jedná se o elektronickou nadstavbu 
klasického  papírového  vydání  Ha-
sičských novin. Vycházet bude pod 
názvem Obchodní příloha pravidelně 
každý měsíc  v  rozsahu  dvou  stran. 
Technicky se bude jednat o soubor 
pdf,  který  bude možno  otevřít  ve 
webovém  prohlížeči  nebo  přiložit 
jako  přílohu  k  elektronické  poště. 
Naším cílem je, aby tato elektronic-
kou formou šířená obchodní příloha 
Hasičských novin doplňovala systém 
„nabídky–poptávky“,  která  je  sou-
částí klasického novinového vydání. 
Cílem  přílohy  je  v  obecné  rovině 
další propagace značky Hasičských 
novin. Příloha bude upozorňovat na 
produkty a služby, které jsou určené 
právě hasičům. Hasičské noviny byly 
a  jsou  otevřeny  nejen  informační  
výměně, ale jsou i nástrojem efektivní 
specializované inzerce. Elektronická 
obchodní  příloha    posiluje  toto  za-
měření Hasičských  novin.  Zájemce 
o prezentace v této obchodní příloze 
je však nutné upozornit, že se bude 
jednat o nadstavbu klasického papí-
rového vydání a  samostatná prezen-
tace pouze v elektronické příloze není 
možná.                        Mirek Brát,

redakce Hasičských novin 

Mistrovství ČR profesionálních 
a dobrovolných hasičů v požár-
ním sportu Ústí nad Labem 2019 
bylo ukončeno slavnostním cere-
moniálem, kterého se zúčastnil 
1. náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje Stanislav Rybák, primátor 
statutárního města Ústí nad Labem 
Petr Nedvědický, generální ředitel 
HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba, 
první náměstek starosty SH ČMS  
Lubomír Janeba, za pořádající 
organizace ředitel HZS Ústeckého 
kraje plk. Roman Vyskočil a sta-
rosta Krajského sdružení hasičů 
Ústeckého kraje Jiří Henc. Poté byla 
vyhlášena nejlepší družstva žen 
i mužů ve štafetách 4× 100 metrů 
s překážkami, v požárním útoku 
a celkové vyhodnocení letošního 
mistrovství. Nejrychlejší požární 
útok mezi ženami předvedlo druž-
stvo dobrovolných hasiček SDH 
Michálkovice, čas 23,78 s. Stříbro 
si v této disciplíně vybojovalo 
družstvo žen SDH Hostomice, čas 
25,46 s a bronz získaly ženy SDH 
Česká Bělá, čas 25,63 s. Mezi dob-
rovolnými hasiči zvítězilo v požár-
ním útoku družstvo SDH Bozkov, 
čas 26,07 s. Druhé místo obsadili 
dobrovolní hasiči z SDH Horní Ka-
menice, čas 26,20 s a bronz získalo 
družstvo SDH Mistřín, čas 26,35 s. 
Nejrychlejší požární útok mezi 
profesionálními hasiči předvedlo 
družstvo HZS Královéhradeckého 
kraje, čas 20,54 s. Tento výsledek 
je také novým národním rekordem. 
Druhé skončilo družstvo HZS Mo-
ravskoslezského kraje, čas 21,32 s, 
třetí se umístilo družstvo HZS 
Olomouckého kraje, čas 21,62 s. 
Mistryněmi republiky v požárním 
sportu pro rok 2019 se staly ženy 
z SDH Michálkovice, stříbro si 
vybojovaly ženy z SDH Poniklá 
a bronz získaly ženy SDH Česká 
Bělá. Mezi družstvy SDH mužů si 
titul mistra ČR v požárním spor-
tu odváží SDH Mistřín před druhým 
družstvem mužů z SDH Závišice, 
třetí místo získalo družstvo mužů 
SDH Dobrá. Družstvo HZS Krá-
lovéhradeckého kraje vybojova-
lo prvenství v celkovém hodnocení 
družstev. Stříbrnou medaili získalo 
družstvo HZS Moravskoslezského 
kraje. Bronz patří družstvu HZS 
Plzeňského kraje.

Ředitel HZS Ústeckého kraje 
plk. Roman Vyskočil poděkoval 
za přípravu a zdárný průběh letoš-
ního mistrovství a předal putovní 
proudnici řediteli HZS Moravsko-
slezského kraje brig. gen. Vladimíru 
Vlčkovi, který pozval všechny do 
Ostravy na Mistrovství ČR v PS 
2020. Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Drahoslav Ryba ocenil 
kvalitní přípravu i hladký průběh 
letošního mistrovství v Ústí nad 
Labem.                         mrps2019.cz

Česká reprezentace na MS v ruském Saratově

Rekapitulace 
mistrovství

ho periodika. Kromě sportovců 
delegaci doprovodili zástupce 
z generálního ředitelství HZS 
ČR František Zadina a zástupci 
z řad vedení SH ČMS Jaroslav 
Salivar a Josef Bidmon. Současně 
s nimi za českou stranu na straně 
rozhodčích působili Tomáš Lef-
ner jako hlavní rozhodčí pro sou-
těž dorostu a v té samé kategorii 
i Roman Mácha jako zástupce 

rozhodčího disciplíny pro běh na 
100 m s překážkami. Pro soutěže 
dospělých byli světovou federací 
nominováni Zdeněk Nytra jako 
rozhodčí disciplíny požární útok 
a Pavel Marschal jako zástupce 
rozhodčího disciplíny ve štafetě 
4× 100 m s překážkami. Početnou 
skupinu ještě doplnili zástupci 
tiskového oddělení, maséři, trenéři 
a fyzioterapeutové.

pohraničí (Bezpieczne pogranic-
ze) a za podpory Nadace ČEZ 
a dalších partnerů. Zúčastnily se 
i polské týmy z KW PSP Wroclaw 
a PSP Opole.  Prvenství již potřetí 
obhájilo družstvo HZS Cheb a od-
vezlo si tak zlatý pohár. Druhé 
místo patří družstvu hasičů HZS 
Pardubického kraje, územní odbor 
Svitavy, a třetí místo patří druž-
stvu Ostravy-Fifejdy.

Pastviny: Záchrana na vodě
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V médiích se stále častěji obje-
vují odborné i laické komentáře ve 
vztahu k současnému světu, které 
mají misantropské, chcete-li ška-
rohlídské závěry: naše společnost 
je atomizovaná, rozbitá, chybí jí 
nějaká společná vize. Prý nás spojí 
pouze velká katastrofa, čas válek, 
bídy, morových ran. My v Hasič-
ských novinách jsme optimisté 
a upozorňujeme, že existují i jiné 
společné vize. Statisíce členů SH 
ČMS to jistě mohou potvrdit, když 
zvládají na dobrovolné bázi pomá-
hat při řešení krizových situací 
– velkými požáry počínaje a likvi-
dací stromů padlých na vozovku 

někde za obcí konče. I tato stránka 
novin, popisující události, které si 
vyžádaly asistenci a zásah hasičů 
– profesionálních i dobrovolných 
– je důkazem, že společné cíle 
existují. Škarohlídové byli, jsou 
a budou. „Mně je odporné to nízké 
jednání, ve kterém se módní svět 
teď zrovna předhání… V nenávisti 
mám všechny lidi…“ To říká v jed-
né replice hlavní postava Alcest 
z Molierovy komedie Misantrop 
(psal se rok 1666). Odpovídáme 
všem Alcestům současným, kteří 
tak marně hledají pro lidstvo 
společný pozitivní cíl hasičským: 
Bližnímu ku pomoci!       redakce 

Krátce před polednem ve středu 
4. září přijalo Operační a informač-
ní středisko HZS Jihočeského kraje 
zprávu o požáru autobusu v obci 
Vřesce na Táborsku. Operační stře-
disko na místo vyslalo profesionál-

Autobus shořel, nikdo nebyl zraněn

V Krkonoších hořela budova pro personál

Odpad z kafilerie uklízel 
i hasičský Bobcat

ní hasiče ze stanice Tábor se dvěma 
cisternami a zároveň vyhlásilo 
poplach jednotkám SDH obcí Rati-
bořské Hory, Tábor a Mladá Vožice.  
Hasiči na místě události průzku-
mem potvrdili a doplnili původní 

Osm jednotek hasičů z druhého 
poplachového stupně bylo zalar-
mováno 5. září 2019 na základě 
oznámení požáru budovy pro per-
sonál, která se nachází v blízkosti 
Špindlerovy boudy v Krkonoších. 
Podle oznamovatele se z budovy 
valil dým a prostory byly silně 
zakouřeny. Průzkumem bylo zjiš-
těno, že v objektu došlo k zahoření 
v jedné místnosti. Hasiči prováděli 
za použití dýchací techniky další 
průzkum budovy, zda se v ní 
nenachází lidé. Naštěstí nebyl 
při události nikdo zraněn. Požár 
se jednotkám podařilo dostat 
pod kontrolu po 10. hodině. Před 
12. hodinou provedly jednotky 
poslední kontrolu termokame-

Dopravní nehoda 

Při dopravní nehodě dvou osob-
ních automobilů u Ostrovačic se 
6. září zranili v odpoledních ho-
dinách dva lidé. Jednoho člověka 
hasiči vyprostili bez použití hyd-
raulického vyprošťovacího zaříze-
ní. Hasiči zajistili místo nehody, 
provedli protipožární opatření. 
Pomocí sorbentu zamezili úniku 
provozních kapalin. 

Petr Příkaský,
 HZS Jihomoravského kraje

Lis na slámu 
v plamenech 

Tři jednotky hasičů zasahovaly 
v neděli 1. září 2019 odpoledne 
u požáru balíkovače a balíku slá-
my v Brumovicích na Opavsku.  
Událost byla na tísňovou linku 
ohlášena před patnáctou hodinou 
odpoledne, na místo byli vyslá-
ni hasiči ze stanice HZS MSK 
v Krnově spolu s dobrovolnými 
jednotkami z Brumovic a Krnova. 
Požár se místním hasičům podařilo 
dostat velmi rychle pod kontrolu, 
zlikvidován byl pět minut po půl 
čtvrté. Hasiči provedli závěrečnou 
kontrolu termokamerou, vyšetřo-
vatel vyčíslil výši způsobené škody 
na 500 tisíc korun.
 HZS Moravskoslezského kraje 

Nepříjemnou práci přinesla 
v závěru prázdnin prostějovským 
hasičům dopravní nehoda náklad-
ního automobilu na D46 u Brodku 
u Prostějova ve směru na Vyškov.  
Z vozu na komunikaci při prudkém 
brzdění vypadl náklad z kafile-
rie. Biologický odpad vytvořil 
na silnici souvislou vrstvu přes 
jeden jízdní pruh v délce kolem 
50 metrů. Tři hasičské jednotky 
vozovku s pomocí hasičského 
Bobcatu očistily, odpad naložily 
zpět do nákladního automobilu. 
Hasiči komunikaci dezinfikovali 
roztokem s chlorovými tabletami. 

ohlášení, že hoří linkový autobus 
s pohonem na CNG. Autobus již 
hořel v plném rozsahu. Všech 18 
cestujících včetně řidiče stihlo 
bezpečně a bez zranění hořící au-
tobus opustit ještě před příjezdem 
hasičů. Kvůli hořícímu autobusu 
byla silnice č. 137 v místě zásahu 
zcela uzavřena, policisté zajistili 
odklon dopravy a objízdnou trasu. 
Na rozhodnutí velitele zásahu ha-
siči na lokalizaci požáru nasadili 
dopravní vedení z táborské cisterny 
končící dvěma útočnými vodními 
proudy, další proud pak vytvořila 
mladovožická dobrovolná jednot-
ka. V průběhu hašení byla hasební 
látka změněna z vody na pěnu, 
čímž se podařilo požár rychleji do-
stat pod kontrolu. Vodu do zasahu-
jících cisteren doplňovala cisterna 
dobrovolných hasičů města Tábor, 
ratibořská jednotka byla na místě 

Pět jednotek hasičů likvidovalo 
ve středu 4. září večer požár stodoly 
v Josefově na Žďársku. Při požáru 
ani samotném zásahu se nikdo ne-
zranil. Oznámení o požáru přijali 
hasiči na lince tísňového volání 
před desátou hodinou večer. Na 

Tři jednotky hasičů vyjely 2. 
září k odstranění stromu, který 
spadl na zahraniční kamion u obce 

Jednotky třetího stupně požár-
ního poplachu vyjížděly k požáru 
lesního porostu v obci Noviny pod 
Ralskem. Po příjezdu na místo 
bylo průzkumem zjištěno, že se 
jedná o plochu cca 20 × 30 m. Ha-
siči k likvidaci požáru nasadili je-
den vodní proud. Jelikož se místo 
zásahu nacházelo v nebezpečném 
místě – ve srázu na skalnatém 
terénu – a blížící se tma by ohro-
žovala zasahující jednotky, byl 
zásah z bezpečnostních důvodů 
přerušen a pokračovalo se v ran-
ních hodinách příštího dne. V tuto 
dobu byl již vyhlášen druhý stupeň 
požárního poplachu. Vzhledem 
k počtu zasahujících jednotek byl 
zvýšen stupeň požárního poplachu 
na třetí. Požár se rozšířil na plochu 
cca 70 × 40 m. Na místo zásahu 
se sjelo osmnáct jednotek hasičů. 
Hasiči nasadili celkem tři vodní 
proudy. Hasičská technika se jen 
velmi těžko dostávala až k místu 
zásahu, a proto byl z důvodu 
nepřístupného terénu (pod hra-
dem Ralsko), povolán na pomoc 
vrtulník Letecké služby PČR se 

zásahu ponechána v záloze. Ve 
12:25 hodin velitel zásahu nahlásil, 
že požár je pod kontrolou. Úplná 
likvidace požáru nastala v 13:08 
hodin. Dobrovolné jednotky pak 
zásah ukončily, táborští profesi-
onální hasiči provedli závěrečný 
průzkum za použití termokamery. 
Žádná další ohniska již nebyla 
nalezena. Po příjezdu odtahové 
služby jednotka asistovala při 
naložení vraku na vůz odtahové 
služby, zásah pak hasiči ukončili 
závěrečným úklidem komunika-
ce. Zde z důvodu zatavení částí 
autobusu do asfaltového povrchu 
vozovky si velitel zásahu na mís-
to prostřednictvím operačního 
střediska vyžádal SÚS. Vzniklou 
škodu vyšetřovatel HZS vyčíslil na 
500.000 Kč, příčina vzniku požáru 
je v šetření. 

HZS Jihočeského kraje 

místo události vyjela jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice 
Bystřice nad Pernštejnem společně 
s jednotkami sborů dobrovolných 
hasičů z Bystřice nad Pernštejnem, 
Strážku, Dolní Rožínky a Rožné. 
V době příjezdu prvních jednotek 
na místo události byla stodola 
v plamenech. Hasiči na likvidaci 
požáru nasadili několik vodních 
proudů. Úplně uhasit stodolu se 
jednotkám podařilo pár minut po 
půlnoci. Příčina vzniku požáru se 
nadále vyšetřuje. Škoda se vyšpl-
hala na 900 tisíc korun. 

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

speciálním bambivakem, který 
hasičům pomáhal s hasebními 
pracemi z vrchu. Vrtulník provedl 
15 shozů. Čerpací stanoviště pro 
bambivak bylo zřízeno předurče-
nými dobrovolnými jednotkami, 
které plnily bambivak hasební 
látkou.

 por. Bc. Lucie Hložková
 Foto: HZS LK

rou, další ohniska však objevena 
nebyla a velitel zásahu ohlásil 
likvidaci požáru. Při ohledání 
místa události vyšetřovatelem ha-
sičů bylo zjištěno, že vlivem tepla 
došlo k popraskání hurdiskového 
stropu v jedné místnosti, proto byl 
na místo vyžádán příjezd statika. 
Na základě jeho vyjádření bez-
prostřední zřícení stropu nehrozí.
Škoda, kterou plameny napáchaly, 
byla vyčíslena asi na 200 tisíc 
korun, hodnoty ve výši 5 milionů 
se podařilo jednotkám požární 
ochrany ubránit. Příčina vzniku 
požáru je předmětem vyšetřování. 
Na místě zasahovali profesionální 
hasiči z Vrchlabí a Trutnova, 
JSDH Hostinné, Špindlerův Mlýn, 

Dezinfekcí prošla také veškerá 
technika, nářadí, boty i hasičský 
Bobcat. Na místo nehody dorazil 
kropicí vůz, který úklid vozovky 
dokončil. Nehoda se obešla bez 
zranění. Během úklidu vozovky 
musela být s ohledem na bezpeč-
nost zasahujících hasičů na ne-
zbytně nutnou dobu D46 uzavřena. 
Na místě zasahovali profesionální 
hasiči z Prostějova a z Olomouce 
i jednotka dobrovolných hasičů 
z Brodku u Prostějova. 

por. Mgr. Lucie Balážová, 
HZS Olomouckého kraje 

Vrchlabí 3 – Podhůří, Černý Důl 
– Čistá, Dolní Branná a HZS Li-
bereckého kraje vyslal na pomoc 
profesionální hasiče z Jilemnice.

Martina Götzová, HZS KHK,  
Foto: JPO Špindlerův Mlýn

Požár stodoly na Žďársku 

Na kabinu kamionu spadl strom

Dvoudenní zásah v Ralsku

Nehoda hasičů 
Hasiči ze stanic Střed a Slovany 

vyjeli  3. 9. 2019 v 16:45 k dopravní 
nehodě jednoho osobního vozidla 
mezi obcemi Letkov a Starý Plze-
nec. Vozidlo se nacházelo mimo 
komunikaci na střeše. Posádku na 
místě prohlédla ZZS, ukázalo se, 
že posádka je v pořádku – a byla 
ponechána na místě. Při cestě 
k této nehodě došlo ke střetu zása-
hového vozidla HZS s kamionem, 
jenž nečekaně vybočil z kolony 
vozidel stojící u původní nehody. 
Poškozen byl pravý bok kabiny 
hasičského vozidla. Ke zraněním 
nedošlo. Jako viník nehody byl 
označen řidič kamionu a věc byla 
vyřízena blokovou pokutou.

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

  

Likvidace uniklé nafty 

Zástřizly v okresu Kroměříž.  Zprá-
vu o události, kdy strom spadl na 
kamion a že nebyly zraněny žádné 

osoby, přijali hasiči v 13:39 hodin. 
K místu nehody byla vyslána jed-
notka profesionálních hasičů z po-
žární stanice Morkovice-Slížany 
a jednotka dobrovolných hasičů 
města Koryčany. Řidič zahranič-
ního kamionu hasičům sdělil, že 
zastavil a vystupoval, když v tom 
na kabinu spadl strom. Řidič nebyl 
zraněný. Velitel zásahu si po prove-
deném průzkumu nechal přivolat 
vyprošťovací automobil z požární 
stanice Otrokovice. S pomocí 
nastavovacích žebříků, motorové 
pily a vyprošťovacího automobilu 
byl strom odstraněn.

nprap. Roman Žemlička,
 HZS Zlínského kraje

Krátce

Velké množství uniklých rop-
ných látek likvidovali ve středu 
4. září v 9:27 hod. hasiči ve Chvo-
jenci. Došlo zde ke střetu osobního 
vozu s kamionem. Z nádrže ka-
mionu uniklo cca 300 litrů nafty. 
U nehody byla zraněna jedna osoba, 
která byla předána do péče zdravot-
níků. Uniklé pohonné hmoty hasiči 
zasypávali sorpční látkou. Částečně 
unikly do půdy, ale hlavně na ko-
munikaci, která byla uzavřena. Na 
místě byl i zástupce odboru životní-
ho prostředí z Holic. Zasahovaly zde 
profesionální jednotky z Pardubic 
a Holic a dobrovolná z Holic. Udá-
lost ze strany hasičů byla ukončena 
krátce po 13. hodině.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje 
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Letecká požární ochrana
Využití letecké techniky v boji 
s požáry je reflexí technické-
ho pokroku, kterého lidstvo 
dosáhlo v rámci minulého 
století.  Naše dnešní tematická 
stránka Hasičských novin se 
však nechce zaměřit pouze 
například na letecké hlídko-
vání, ale detailněji popsat 
i úlohu speciálních jednotek 
hasičů–parašutistů. Těmi však 
disponují pouze čtyři země 
světa. První trojici byste mož-
ná odhadli či logicky odvodili: 
USA, Rusko, Kanada. Čtvrtou 
zemí, kde působí jednotky ha-
sičů–parašutistů, je překvapivě 
Mongolsko. Zde  je však jasná 
historická vazba na bývalý 
Sovětský svaz, do jehož sféry 
tato velká asijská země dlouhá 
desetiletí patřila. Nejpočetnější 
jednotky hasičů–parašutistů 
má Ruská federace, pojďme 
se na jejich historii i současnost 
detailněji podívat.  

Z oblak k požáru
Za historicky první angažmá 

letadla v boji s požáry je v Rusku 
považován 7. červenec roku 1931, 
kdy byl stroj Polikarpov Po-2 využi-
tý v oblasti Nižnij Novgorod. O rok 
později již probíhaly experimenty 
„s bombardováním“ požárů ze 
vzduchu pomocí vhodného hasiva. 
Konečně v roce 1934 se na území 
bývalého SSSR objevují i hasi-
či–parašutisté. Nebylo to zase tak 
překvapivé, protože parašutismus 
jako branný sport byl v Sovětském 
svazu velmi populární. Bylo tak jen 
otázkou času, než se najde propo-
jení parašutismu s problematikou 
lesních požárů. Nasazení hasičů 
–parašutistů od počátků využívalo 
extrémní mobility těchto jednotek 
a směřovalo je k činnostem spojek, 
které varovaly místní komunity 

a pomáhaly též mobilizo-

vat a posilovat místní hasičské 
služby. Zastaralá letadla Polikarpov 
P-2 či obojživelné Šavrov Š-2 byla 
v 50. letech 20. století nahrazována 
víceúčelovým strojem Antonov An-
2. Díky své jednoduchosti a praktič-
nosti tato letadla „dolétla“ v rukou 
ruských leteckých hasičů i do 21. 
století. Z jejich palub se dal usku-
tečnit výsadek hasičů–parašutistů, 
letadla sama mohla nést i účinnou 
hasicí látku. 

Výsadky do neznáma
V pionýrských počátcích půso-

bení leteckých hasičů byla rizika 
jejich práce ještě mnohem markant-
nější než dnes, kdy lze spoléhat na 
kvalitní komunikační prostředky 
i moderní výstroj. Hasiči byli k po-
žárům vysazování se skromnými 
zásobami jídla a vody. I tak by to 
byl klasický boj o přežití v divočině. 
Jejich cílem byl však boj s ohněm 
v oblastech, kam nevedly žádné sil-
nice, kde i malé zranění mohlo mít 
fatální důsledky. Tomu samozřejmě 
odpovídal i jejich výcvik, který byl 
zaměřen na vytrvalost, soběstačnost 
i schopnost práce v týmu. 

Od letadel k satelitům
Na nebi se začaly v 50. letech 

20. století prosazovat kromě kla-
sických konstrukcí letadel i vr-
tulníky. První experimenty s vr-
tulníkovou technikou pro hašení 
lesních požárů byly v Sovětském 
svazu podniknuty v srpnu roku 
1954. Celá letecká požární ochra-
na obrovských zalesněných ploch 
byla v SSSR podrobena důkladné-
mu administrativnímu rozdělení. 
Musíme si totiž uvědomit, že 
i současná Ruská federace vzniklá 
na základech Svazu sovětských 
socialistických republik má na 
svém území přes miliardu hektarů 
lesních porostů. V roce 1958 bylo 
tak území Sovětského svazu pro 
potřeby letecké požární ochrany 
lesa rozděleno na 7 základních 
oblastí: Dálný východ, Jakutskou, 
Uralskou, Severní, Přímořskou, 
Západosibiřskou, Centrální. Cel-
ková chráněná rozloha lesů měla 
547 milionů hektarů. Technolo-
gické vybavení leteckých hasičů 
se neustále vylepšovalo. Spoléhalo 
se hodně na vrtulníky. Ani takový 
výsadek z vrtulníků však nebyl bez 

Hasičská elita
To už jsme však trochu odbo-

čili od tématu ruských leteckých 
hasičů. I v rámci těchto jednotek 
jsou rozdíly, pokud se jedná 
„o způsob dopravy“ z nebe na 
zem. Kromě padáků je nejčas-
tějším způsobem výsadku hasičů 
metoda s použitím vrtulníku. 
V obou případech se však ocit-
nou na zemi, kde musí jednat 
samostatně a izolovaně. I proto 
se těmto speciálním hasičským 
jednotkám v ruském prostředí 
říká Specnaz mezi lesními hasiči 
– jasná narážka na elitní vojenské 
jednotky „specialnovo naznačeni-
ja – zvláštního určení“. Čeho se 
takový bojovník s lesními požáry 
na Sibiři bojí nejvíce? Prý dvojice 
hrozeb. To první je tzv. vrcholový 
oheň, kdy stromy v tajze hoří celé, 
včetně koruny. Druhá hrozba je 
možné setkání s medvědem. Jsou 
to „molodci“, tihle letečtí hasiči, 
ať už je na jejich cestě k požáru 
doprovází kupole padáku nebo 
rotory vrtulníku. 

Připravil Mirek Brát, 
Zdroje foto: aviales.ru, wiki,  

flickr   

rizik. Většinou používané starší 
typy vrtulníků Milov mohly „viset“ 
ve vzduchu nad místem výsadku 
optimálně kolem šesti minut. Při 
delší době docházelo k přílišnému 
zahřátí turbín. Za těch několik 
málo minut tak museli všichni hasi-
či bezpečně opustit stroj a nezapo-
menout na jeho palubě ani vybavení 
potřebné k zásahu. Zajímavé je, že 
letecké hasičské jednotky včetně 
hasičských výsadkářů úspěšně 
přestály všechny politické a další 
otřesy v historii Ruska. Jejich roz-
voj neovlivnila ani druhá světová 
válka (v roce 1944 byly naopak 
tyto jednotky výrazně posíleny) 
ani rozpad Sovětského svazu v 90. 
letech 20. století. Nově hasičským 
letadlům a hasičským výsadkářům 
v Rusku pomáhají satelity a GPS 
lokátory. Mají stále hodně práce.

Umělý déšť
Vzpomeňme na rozsáhlé lesní 

požáry, které decimovaly nedáv-
no ruské lesy. V letošním srpnu 
zasahovala hasičská letadla a vý-

sadkáři v hasičských uniformách 
například v Krasnojarském kraji, 
kde hořelo v chráněné oblasti Tu-
nguzský. Znalci katastrof a milov-
níci záhad jistě zbystřili pozornost. 
Jedná se o lokalitu, která byla 
na počátku 20. století dějištěm 
tzv. Tunguzské události, která 
stále není uspokojivě vysvětlena 
(mělo se pravděpodobně jednat 
o dopad obřího meteoritu – pozn. 
red.). I v dnešní době jde o těžko 
přístupnou oblast, kde letecká 
technika představuje nejrychlejší 
a nejefektivnější možnost hasičské 
reakce. 

V Irkutsku se v srpnu zase leta-
dla lesních hasičů pustila do aranž-
má nejistých fyzikálně–chemických 
procesů, jejichž cílem bylo vyvolání 
umělého deště. Ten měl napomoci 
uhasit tamní velký požár. Letadlo 
An-26 rozprašovalo do mraků jodid 
stříbrný. Krystalky této látky působí 
jako kondenzační jádra, na kterých 
se vytvářejí kapky deště. 

Nutno podotknout, že existují 
i studie o škodlivém vlivu tohoto 
stříbrného prachu na lidské zdraví. 

Leteckým ochránců lesa v Rusku stále slouží osvědčené vrtulníky Mi-8.

Po přístání na zem se z výsadkářů musejí stát během několika málo okamžiků hasiči. 

Mongolští hasiči–výsadkáři těžili vždy 
ze zkušeností svého většího souseda.  

U leteckých ochránců lesů v Rusku se prosazuje i technika zá-
padní provenience. 

Obojživelný Šavrov Š-2 pro-
kazoval dlouhá léta leteckým 
hasičům v bývalém Sovět-
ském svazu dobré služby. 

Pro vojenské i hasičské operace – sloužil univerzální Polikarpov P2.  Letadlo Antonov An-2 při letu nad hořící tajgou 

lesů v Ruské federaci
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Po roce 1970 dochází na základě 
nařízení vlády k vzestupu profesio-
nální požární ochrany. V okresních 
a dalších městech vznikají veřejné 
požární útvary z povolání, které 
významným způsobem ovlivnily 
i činnost dobrovolných hasičů. 
O obměnu zastaralé požární tech-
niky, věcných a technických pro-
středků se převážně stará stát. 
Sbory jsou vybavovány postupně 
motorovými přenosnými stříkačka-
mi, cisternovými automobilovými 
stříkačkami, dýchací technikou 
a dalšími technickými prostředky, 
včetně nového druhu spojení kapes-
ními a přenosnými radiostanicemi 
české výroby. Okresní a národní 
výbory se finančně podílí na tzv. 
„Akci Z“, která přispěla i velkou 
pracovní aktivitou požárníků a ob-
čanů k výstavbě nových požárních 
zbrojnic a požárních nádrží nebo 
k jejich rekonstrukci. Tyto akce 
byly spolufinancovány a podporo-
vány z programu „Zábrany škod“ 
i Českou státní pojišťovnou. Ve 
dnech 25.–26. června 1988 se ve 
společenském sále Paláce kultury 
v Praze konal VII. sjezd Svazu 
požární ochrany. Kromě jiného 
byl zajímavým momentem jakýsi 
návrat k tradičním hasičským 
hodnotám, v rámci 125. výročí 
založení prvního dobrovolného 

Hasičstvo zemí Koruny české

Listování stránkami hasičské historie VII.

hasičského sboru ve Velvarech bylo 
připomenuto dávné heslo „Bližnímu 
k ochraně, vlasti k obraně“. Tato 
reminiscence předznamenala bu-
doucí změny, které se v návaznosti 
na události ve státě přenesly také 
do požárnického světa. Přišel rok 
1989. Hasičské sbory jsou odpoliti-
zovány, z požárníků se opět stávají 
hasiči. Zásahová činnost jednotek 
požární ochrany se stále více mění. 
Přibývá technických zásahů: pomoc 
při dopravních nehodách, vyproš-
ťování osob, likvidace ropných 
a chemických havárií, pomoc při 
úniku nebezpečných látek, pomoc 
při povodních apod. Stát i obce si 
uvědomují větší odpovědnost za stav 
a vybavenost sboru dobrovolných 
hasičů obce. Postupně se zvyšuje 
i finanční podpora státu pro jed-
notky sboru dobrovolných hasičů 
(granty a dotační tituly). V roce 
1991 vzniklo Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska jako nástupnická 
organizace ČSPO. Základní jednot-
kou jsou Sbory dobrovolných hasičů 
sdružených v 77 okresních sdružení 
hasičů a v 14 krajských sdružení 
hasičů. Hasičské sbory a jejich 
akceschopné jednotky se stávají 
základním pilířem nově vytvoře-
ného Integrovaného záchranného 
systému ČR.              Josef Bidmon

Foto: dh.cz

Hasičské noviny nabízí závěr  seriálu z pera Josefa Bidmona, vedoucího 
komise historie OSH Nymburk. V minulém díle jsme se věnovali 50.–70. 
létům 20. století. Pojďme v závěrečném díle přiblížit historii co nejblíže 
naší současnosti. 

Dobrovolní hasiči na slavnostní přehlídce ke 100. výročí vzniku Československa. 

Sbor dobrovolných hasičů ze 
Sokolnic na okrese Brno-venkov 
zorganizoval v srpnu druhý ročník 
akce Den s hasiči. V rámci toho 
letošního podpořili projekt Stop 
šikaně. Cílem tohoto nadačního 
fondu je informovat, vzdělávat a po-
máhat s problémem šikanování dětí 
i dospělých. Hasiči připravili ve své 
zbrojnici a jejím okolí odpoledne pro 
děti i dospělé. Pro děti bylo zřízeno 
několik stanovišť, kde malí účast-
níci plnili zadané úkoly a sportovní 
disciplíny. Kreslení, kopání míčem 
do branky, střelba ze vzduchovky, 
hašení hořícího domečku a jiné 
akční a zábavné hrátky plnily děti 
s chutí a elánem. Každá splněná 
disciplína byla odměněna drobným 
dárkem a sladkostmi. Po celé odpo-

Od 5. do 8. listopadu 2019 
se bude v Düsseldorfu všechno 
točit kolem témat osobní ochrana, 
provozní bezpečnost a bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci. Více jak 
67 tisíc odborných návštěvníků z při-
bližně 130 zemí se přijede podívat na 
düsseldorfské výstaviště na letošní 
veletrh A+A, mezinárodní odborný 
veletrh s kongresem zaměřený na 
bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a na pracovní lékařství. 

Veletrhu se zúčastní okolo 1 900 
vystavovatelů z více jak 60 zemí, 
mezi nimi mnoho předních firem na 
trhu. Tento odborný veletrh zve na 

Veletrh A+A 2019 
– v popředí zájmu je člověk

nejrůznější fóra, tematické diskuse 
s odborníky a zvláštní prezentace 
s nabídkou živých ukázek. Dále se 
na veletrhu představí napříč všemi 
pavilony poslední novinky ve formě 
inovativních řešení vystavovatelů 
k nosným tématům: chytré ochranné 
oděvy a pomůcky, digitalizace práce 
a digitální aplikace a řešení. 

Pro všechny odborníky z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnostního manage-
mentu ve firmách, pro odpovědný 

personál a provozní zaměstnan-
ce, specializované obchodníky, 
nákupčí průmyslových firem, zá-
vodní lékaře, hasiče, pracovníky 
technických sítí a policii, pracov-
níky různých profesních sdružení 
a zdravotních pojišťoven, jakož 
i majitele malých a středních firem 
je veletrh A+A nejdůležitější akcí 
letošního podzimu.

 Další informace online:  
www.AplusA.de    

Sokolničtí hasiči pomohli bojovat proti šikaně
ledne byla vystavena před zbrojnicí 
soudobá i historická technika hasičů 
ze Sokolnic, Moutnic, Těšan a pro-
fesionálů ze stanice Židlochovice, 
kterou si mohli všichni prohlédnout 
a důkladně osahat. Nadšení vzbuzo-
vala motorka Policie ČR a ukázka, 
jak policejní zásahová jednotka 
zadržela nebezpečného zločince. 
Malým příspěvkem tohoto vyda-
řeného odpoledne byla výstavka 
historických hasičských uniforem 
a prostředků požární ochrany ha-
sičského sběratele Zdeňka Mourala. 
O dobrou náladu se starala cim-
bálová muzika Donava a zvláště 
dámy a dívky přivítaly vystoupení 
zpěváka Mariana Vojtka.

Text a  foto: Zdeněk Moural, 
David Dvořáček

Na příkladu letošního července 
a srpna bylo krásně vidět, jak se 
na nárůstu počtu požárů (hlavně 
v přírodním prostředí) podepi-
suje počasí. Díky proměnlivému 
srpnovému počasí a občasnému 
dešti klesly požáry v přírodním 
prostředí oproti červenci téměř 
na třetinu. Zatímco v červenci 
jich bylo 1 117, v srpnu pouze 411. 
I přes to je ale nárůst letních požárů 
patrný. Hasiči vyjeli během dvou 
letních měsíců k 3 977 požárům, 
což je průměrně 64 požárů denně. 
Přitom dlouhodobý denní průměr 
činí 49 požárů. Letos v létě (1. 7. 
– 31. 8. 2019) vyjeli hasiči celkem 
ke 25 404 událostem, což znamená, 
že vyjížděli průměrně 410× denně. 
Dlouhodobý denní průměr přitom 
činí 311 výjezdů. Dnem s nejvíce 
požáry se stal 6. červenec 2019, kdy 

Malá obec Karlovice se 139 
obyvateli je součástí obce Kostelec 
u Holešova a místní sbor je zde od 
roku 1927. Systematicky se s dětmi 
a mládeží pracuje 23 let.  Podmínky 
pro nácvik všech hasičských disci-
plín jsou v obci omezené. V roce 
2017 se podařilo v dorostenecké  
kategorii jednotlivců získat 4. mís-
to v krajském kole. V letošním 
roce soutěžili v krajském kole 
jednotlivců již tři mladší dorostenci 
a mezi dorostenkami jsme obsadili  
4. místo. Sbor se proto rozhodl 
uspořádat soustředění pro zvýšení 
výkonnosti v disciplínách hry 
Plamen a disciplínách jednotlivců 
ve dnech 4.–7. 7. 2019 v hasičském 
areálu v Horní Lidči. Soustředění 
se zúčastnilo 11 mladých hasičů. 
V průběhu třech dní probíhal vý-
cvik správného běhu a testování 
rychlosti  na 60 a 100 m. Jeden den 
byl věnován nácviku překážkové 
dráhy na 60 a 100 metrů. V průbě-
hu tohoto tréninku se měli mladí 
hasiči možnost seznámit s Petrou 
Chovancovou, reprezentantkou ČR 
v požárním sportu, která zde trénuje 
a je členkou SDH Horní Lideč. Petra 
ochotně a nezištně přispěla radou 
a rovněž dětem ukázala, jak se pře-
konává domeček pomocí žebříku. 
Na závěr setkání popřála dětem 
hodně úspěchů do dalších soutěží 
a dodala, že sport, který si vybraly, 
je jedním z nejvíc náročných, ale 
i krásných. Děti poděkovaly za rady 

Výjezdy hasičů během letních prázdnin

Soustředění pro zvýšení výkonnosti 
v disciplínách hry Plamen

hasiči vyjížděli ke 145 požárům. 
Tento den tak překonal nejbohatší 
den na požáry loňského roku, kdy 
hasiči vyjeli ke 143 požárům dne 
31. července 2018. A ještě jedno 
srovnání, tentokrát s létem 2015, 
které bylo také velmi horké a suché. 
Tehdy hasiči vyjeli k nejvíc epožá-
rům dne 14. srpna 2015, kdy se po-
čet požárů vyšplhal až k číslu 201. 
V létě 2015 ale období nejhorších 
požárů bylo pouze mezi 31. červen-
cem a 15. srpnem, zatímco letos 
hasiči vyjížděli ke zvýšenému po-
čtu požárů prakticky již od dubna. 
Červenci ještě dominovaly velké 
požáry v přírodním prostředí (vý-
čet níže), srpen byl po této stránce 
klidnější, pokračovala ale série 
požárů techniky, která pracovala 
na polích, hořely rodinné domy, vý-
robní haly, skládky nebo zpovědni-

Již 20 let pořádá Institut ochra-
ny obyvatelstva HZS ČR v Láz-
ních Bohdaneč kurzy pod hlavič-
kou OPCW (Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weapons 
– Organizace pro zákaz chemic-
kých zbraní). Školení zahranič-
ních specialistů v oblasti ochrany 
před účinky chemických zbraní 
tvoří tradiční pilíř výcvikových 
akcí Institutu ochrany obyvatel-
stva, kam každoročně přijíždí na 
kurz OPCW odborníci z celého 
světa. Od roku 2016 čeští odbor-
níci každoročně školí své kolegy 
i přímo v jejich domovině, kon-
krétně v Paraguayi v Jižní Ame-
rice a v africké Ugandě. Letošního  
kurzu se účastnilo 18 respondentů 
a zastoupena byla Argentina, 
Ázerbájdžán, Bangladéš, Burundi, 
Kostarika, Indie, Keňa, Maroko, 
Paraguay, Filipíny, Rumunsko, 
Jižní Afrika, Srí Lanka, Tanza-
nie, Uganda a Uruguay. Institut 
ochrany obyvatelstva je zařízením 
MV-generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru České 
republiky.  Již dvakrát byl oceněn 
nejvyšším oceněním Národní ceny 
kvality ČR, konkrétně v roce 2016 
a 2018. 

Zdroj: HZS ČR

a popřály Petře hodně úspěchů na 
mistrovství ČR v požárním sportu 
a v reprezentačním družstvu. Jedno 
odpoledne bylo věnováno turistic-
kému výšlapu na Pulčínské skály 
a skalní hrad. Další den byl věnován 
nácviku štafety CTIF a překonávání 
jednotlivých úseků. Proběhly také 
testy na 60 a 100 metrů překážek. 
Zbytek dopoledne a část odpoledne 
se zdokonalovalo v překonávání 
překážek. Část druhého odpoledne 
patřila návštěvě hasičského centra 
a zbrojnice v Horní Lidči. Velitel 
sboru Miroslav Pinka provedl mladé 
hasiče i s jejich rodiči celou zbrojnicí 
s jejím zázemím a školicím stře-
diskem a klubovnou, kterou zdobí 
slavnostní prapor, řada pohárů ze 
soutěží. Po absolvování této návště-

ce kostela. Například 2. srpna hořel 
traktor na poli v okrese Mělník, 
3. srpna pak 6 jednotek hasičů li-
kvidovalo požár čelního nakladače 
v okrese Beroun. 5. srpna v okrese 
Chrudim způsobil škodu přes 3 
miliony požár kombajnu a pole. 
Den poté 6. srpna v Hněvotíně, 
okrese Olomouc, likvidovali hasiči 
požár traktoru a pole. Lis na slámu 
a traktor na poli hořely 9. srpna 
v okrese Tábor. 27. srpna došlo 
k požáru kombajnu a pole o rozloze 
100 × 100 m v okrese Rakovník 
a ve stejný den hořel také traktor 
s lisem na slámu a pole na Vysočině 
na Havlíčkobrodsku.

anotace ze zprávy 
pplk. Mgr. Nicol Studené,  

tiskové mluvčí 
MV-GŘ HZS ČR

vy proběhl ve sportovním areálu 
na tartanovém oválu nácvik štafety 
dvojic. Odpoledne bylo ukončeno 
malým závodem hasičské zdatnosti 
a testem znalostí z požární ochrany, 
zdravovědy, historie a hasičských 
značek. Podvečer byl věnován 
bowlingu, kde si děti vyzkoušely 
přesnou mušku.  Třetí dopolední tré-
nink byl věnován nácviku předávky 
štafetové proudnice a testu běhu 
na 60 a 100 m. Na závěr proběhlo 
za přítomnosti rodičů hodnocení 
celého soustředění s předáním ma-
lých dárků a cen za branný závod. 
Akce se uskutečnila za podpory 
Zlínského kraje.

Za výbor SDH Karlovice 
Ladislav Pospíšilík

20 let výcviku 
OPCW



Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme:  „Kávový likér – Kahlúa“

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 přípravy pokrmu, zopakujme si informace o rizicích 
požáru v souvislosti s kouřením cigaret. Kuřáci by měli vždy cigaretu 
řádně „típnout“, neodhazovat nedopalek do odpadkového koše, z okna či 
balkonu. Velmi rizikové jsou situace, kdy kuřák usne s cigaretou v ruce.   

Dnes servírujeme: Kávový likér – Kahlúa 
dle receptu por. Bc. Kateřiny Kohoutové

Na přípravu tohoto původem mexického kávového likéru budeme 
potřebovat 4 hrnky vařící vody, 2 hrnky třtinového cukru, 2 hrnky 
krupicového cukru, půl hrnku instantní kávy (granulky), 1 vanilkový 
lusk, 3 hrnky vodky (1 hrnek = cca 250 ml). Připravíme si na hotový 
likér 3 lahve o objemu 0,75 l. Do větší mísy nasypeme oba cukry a za-
lijeme určeným množstvím vařící vody. Mícháme až do rozpuštění 
cukru. Do směsi přidáme kávu. Promícháme a necháme vychladnout. 
Do vychladlé směsi přidáme vanilková semínka a postupně přiléváme 
vodku. Hotový likér přelijeme do lahví a necháme odležet cca 6 týdnů 
pro umocnění skvělé chuti. Podáváme vychlazené s ledem. 

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. V minulém čísle novin jsme 
se podívali do Litevské republiky. V Pobaltí zůstaneme, naším dnešním 
cílem je Estonská republika.

Nakoukání k estonským „sousedům“
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V současné době je v Estonské 
republice aktivních více než 100 
dobrovolných hasičských zákla-
den. Za počátek moderního rozvo-
je požární ochrany je v Estonsku 
považováno datum 7. září 1919, 
kdy byla v hlavním městě Tallinu 
ustavena Národní požární asoci-
ace. Datum 7. září je v této zemi 
nyní slaveno jako Den estonských 
hasičů. V roce 2010 schvaluje es-
tonský parlament vznik Dobrovol-
nické záchranářské asociace, která 
nyní zastřešuje záchranářské or-
ganizace působící na souši i moři. 
Dobrovolní hasiči mají v Estonsku 
svoje pevné místo a jsou nedílnou 
součástí národního záchranář-
ského a krizového systému celé 
země. Estonsko je pro potřeby 
tohoto systému rozděleno na čtyři 
části: severní, východní, západní 
a jižní. Každý tento sektor má 
svoje záchranářské centrum, pod 
které patří i hasiči – profesionální 
a dobrovolní. Z posledních údajů, 
které jsou k dispozici, vyplývá, že 
v Estonsku působilo v nedávném 
období 72 státních – profesionál-

ních záchranářských jednotek, 
118 dobrovolných záchranářských 
jednotek a 3 dobrovolné rezervní 
záchranářské skupiny. Profesioná-
lové museli být schopni reakce do 
jedné minuty, dobrovolníci měli 
„na aktivaci“ čas od 1 do 15 minut.  
Pokud studujeme estonský systém 
požární ochrany, uvědomíme si, 
že jeho organizační struktura 
vyplývá z komplexního pojetí 
civilní ochrany, jejíž součástí 
jsou hasičské jednotky. Organi-
zované hasičské dobrovolnictví 
má v Estonsku opravdu dlouhou 
tradici. První dobrovolná hasičská 
jednotka zde vznikla již v roce 
1788, první profesionální požární 
stanice začíná fungovat po první 
světové válce v roce 1919. 

V Tallinu je od roku 1974 
otevřeno i velmi pěkné hasičské 
muzeum. Berte to jako tip při ná-
vštěvě této pobaltské země. A jak 
se na hasiče v Estonsku dovoláte? 
I zde platí evropské číslo nouzo-
vého volání 112. 

Foto: flickr

O Prvním setkání hasičů pod Řípem jsme vás už v Hasičských novi-
nách informovali. Nyní vám přinášíme celkový program této neobyčejné 
akce, která se koná 28. října 2019 v Krabčicích-Rovné.

11:00 soustředění zástupců delegací a sborů u sochy praotce 
Čecha v Krabčicích/Rovné, nástup čestné stráže SDH 
Velvary a praporů SDH Velvary a SDH Roudnice n. L. 
u sochy, 

11:15–11:20 zahrání písně „Ach synku, synku“, 
11:20–11:30 položení kytice u sochy praotce Čecha za doprovodu 

„Pochodu krále“ z opery Dalibor od Bedřicha Smetany,
11:30–11:55  průvod na místo setkání v pořadí česká vlajka, prapory 

SDH Velvary a SDH Roudnice, Velký dechový orchestr 
Mělník, hosté, prapory, hasiči a jejich příznivci, Laurinka 
z Libochovic s hosty-seniory, koňské zápřahovky,  

12:00 hasičské houkání poledne,
12:05–12:10  československá státní hymna, 
12:10–12:15  přivítání účastníků hl. organizátorem Josefem Pepou 

Nitrou, patronem akce Františkem Padělkem a za hasiče 
starostou OSH Ivo Šachem,

12:15–12:20  hudba zahraje „Intrádu k  českým dějinám“ Otakara 
Jeremiáše,

12:20–12:40  ukázka přípravky SDH Vědomice (10 dětí) pod vedením 
paní Cibulkové,

12:40–13:00  ukázka mladých hasičů SDH Tuhaň (7 dětí) pod vedením 
Františka Dvořáka, 

13:00–17:00  ukázky historické a současné techniky – koněspřežka SDH 
Libkovice a Cítov, požární automobil z r. 1926 Libochovice, 
CAS SDH Roudnice n. L., kontejner nouzového přežití HZS 
ÚK firmy STIMAX, možnost zkoušky dýchacích přístrojů 
firmy MEVA Roudnice n. L., pro děti příležitost hašení 
domečku malou džberovkou SDH Braník, prodej hasič-
ských a upomínkových předmětů, ochutnávka výrobků 
Fernet Stock,

16:00–16:15 dálková přeprava vody na vrchol Řípu zabezpečená 
okrskem Horní Beřkovice a zavěšení účastnických stuh 
od firmy Alerion na vybrané prapory sborů a předání 
účastnických a děkovných listů u rotundy.

Program 
Prvního setkání hasičů 
na Řípu 28. října 2019

První setkání ha
sičů pod Řípem – 
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Rozhovor s Mgr. Pavlem Morávkem
Závody záchranných psů SH ČMS

Tou nejviditelnější je každoročně 
připravovaný Závod záchranných 
psů SH ČMS. Z původně výběro-
vého závodu o několika účastnících 
se stala akce pořádaná jako taktické 
cvičení složek IZS s více jak dva-
cítkou psovodů ze všech koutů ČR. 
Původní smysl samozřejmě zůstal 
a vítězové reprezentují SH ČMS na 
zářijovém Mistrovství ČR psovodů 
IZS, ale závod se postupně stává 
také cvičením pro „nepsovody“. Do 
letošního ročníku se zapojilo osm 
JPO včetně dvou profesionálních 
stanic a pozváni byli i kolegové 
psovodi z HZS LK.

Jak vypadá příprava takového 
závodu? 

 Největším úskalím je udr-
žet nad celým závodem rouš-
ku tajemství, takže se základní 
organizační tým letos skládal 
pouze ze čtyř lidí. Pro zbytek 
bylo místo i náplň tajemstvím.  
Prvním úkolem je vytipování 
vhodné lokality, přičemž obtížnější 
je samozřejmě terén na sutinu. 
Mělo by se jednat o terén, který 
odpovídá práci psa v dané speci-
alizaci, pro tyto účely ještě nebyl 
použitý a nikdo ze závodníků ho 
nezná. Když už takový objevíte, 
stále ještě není vyhráno. Musíte 
přesvědčit jeho majitele, že váš 
záměr je jednak bezpečný, a také 
prospěšný. V obou ohledech jsme 
měli letos štěstí. Pískovna v Horní 
Řasnici našim požadavkům od-
povídala a majitel firma Eurovia, 
zastoupená Ing. Mikolášem, nám 
nejen vyšla vstříc, ale s organizací 
i pomohla. 

Připravit takovou akci, to jistě 
není otázka několika dní…

Příprava závodu jako takového 
pak zabrala asi měsíc. Začalo se 
vhodným vytipováním oblasti 

pískovny, jak pro psovody, tak pro 
zasahující JPO. V místě určeném 
pro psovody se pomocí těžké 
techniky vyhloubilo v různých 
hloubkách šest jam, do kterých 
byly následně zasypány pro tento 
účel vyrobené bedny. Odkryté 
zůstalo pouze místo pro vlez figu-
rantů. Úkryty byly před samotným 
cvičením testovány jak z pohledu 
bezpečnosti, tak z hlediska šíření 
pro psy tak důležitého pachu 
a pro figuranty důležitého vzdu-
chu. Pro jejich bezpečnost byl 
po celou dobu závody vyhrazen 
jeden komunikační kanál a osoba, 
která je v předem připravených 
intervalech a pořadí kontrolovala. 
Dalším krokem organizace tako-
véto akce je kontaktování okolních 
JPO a domluvení jejich případné 
účasti na závodu, který se pro ně 
stává taktickým cvičením a odbor-
nou přípravou. 

Má závod nějaké pevné sché-
ma? 

Závod je organizován do dvou 
základních fází, které se opakují.  
V první fázi probíhají práce JPO, 
ve druhé jsou nasazeni psovodi. 
V letošním ročníku jsme si pro jed-
notky připravili zasypání osobního 
automobilu po sesuvu jednoho ze 
svahů pískovny s větším množství 
zraněných jak uvnitř automobilu, 
tak v jeho okolí. Zásah jednotek 
probíhal v jiné části, než která 
byla připravena pro psovody. Po 
ukončení činnosti JPO u závalu na 
hasiče čekal ještě jeden úkol, a to 
zabezpečení přístupu pro psovody 
do všech etáží pískovny pomocí 
žebříků.

Ve druhé části byli poté ak-
tivováni psovodi podle předem 
stanoveného časového plánu a na 
místo události přesouváni vozidly 
s právem přednosti v jízdě.  Toto 
mělo za úkol ověřit schopnost 

psa být přesunut jinak než v po-
hodlí automobilu svého majitele. 
Scénář se pak během dne opakoval, 
v rámci nasazení JPO dvakrát. 

Kolik jednotek se cvičení 
účastnilo? 

Celkem se cvičení účastnilo osm 
jednotek PO, z toho dvě stanice 
HZS. Psovodi pak byli nasazeni 
v pěti dvojicích. Druhý den cvičení 
byl věnován pátrání po pohřešo-
vaných osobách v terénu. Pátrání 
probíhalo v zarostlých a členitých 
terénech na okraji obce Horní Řas-
nice. Do vyhledání se celkem zapo-
jilo šestnáct kynologických týmů. 
Chtěli bychom poděkovat  firmě 
Eurovia za umožnění přístupu do 
pískovny, nezištnou pomoc při 
organizaci a Lesům ČR a vedení 
dotčených obcí za přístup do teré-
nů.  Dále bychom rádi poděkovali 
HZS LK za možnost pořádání této 
akce v režimu taktického cvičení 
a jablonecké firmě Atrea, s. r. o.,  
za dlouhodobou a velmi nadstan-
dardní podporu záchranných psů 
u dobrovolných hasičů.

Děkuji za rozhovor.

Mirek Brát
Výsledky závodu: 
Sutina: 
1. místo – Jana Martínková 
 (JSDHO Hejnice) 
2. místo – Marie Jirásková 
 (JSDHO Hejnice) 
3. místo – Eva Bazínková
              (SDH Petrov nad Desnou)
Plocha:
1. místo – Martin Brandner 
 (SDH Liteň) 
2. místo – Martina Taterová 
 (SDH Rynholec) 
3. místo – Jana Plívová 
 (JSDHO Hejnice)

(pokračování ze strany 1)

Zasahující složky:
HZS LK stanice Raspenava 
HZS LK stanice Turnov 
JSDHO Raspenava 
JSDHO Frýdlant, JSDHO Hejnice 
JSDHO Nové Město pod Smrkem 
JSDHO Nové Město pod Smrkem, 
     stanice Ludvíkov 
JSDHO Dolní Řasnice 
JSDHO Horní Řasnice 
SDH Bernartice nad Odrou 
SDH Liteň, SDH Rynholec
SDH Petrov nad Desnou 
SDH Svítkov-Popkovice 
SDH Všechlapy
SDH Želiv 2 

Hasiči se vody nebojí… 
To potvrdil i Josef Klinkovský z HZS Královéhradeckého kraje, stanice Velké Poříčí, 
a Malgorzata Anna Muzyka, kteří si snubní prsteny v jejich den svatební společně 
navlékli pod hladinou krytého plaveckého bazénu v Náchodě. Oddávajícím, který je 
do „hlubin“ bazénu následoval, byl náchodský starosta Jan Birke.    Foto: Mirek Brát 

V rámci oslav 130 let SDH Svinov (1889–2019) se návštěvníkům akce představila 
i historická Tatra 805 (valník) z roku 1956.                                     Foto: V. Kubeczka 
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Hasiči v Holíně v Královéhra-
deckém kraji pečují o unikátní 
historické auto. Jde o WW Wande-
rer z roku 1936. „Původně jej měli 
hasiči Pařezské Lhoty. Po zániku 
sboru jej převzal do majetku Obec-
ní úřad Holín. Bývalo tehdy, v roce 
1964, ve velice neutěšeném stavu,“ 
vzpomínal hasič a bývalý starosta 
hasičů Josef Barkman. Šlo původně 
o německé vojenské vozidlo, které 
bylo v minulosti přestavěno na 
hasičský vůz. Před téměř dvaceti 
lety začala jeho renovace, jejíž 
financování zajistila obec společně 
se sponzorem provozujícím lom. 
Opravy se protáhly na osm let 
a probíhaly v Automotoklubu Jičín. 
Poté bylo vozidlo, již upravené pro 
potřeby hasičů, předáno Obecnímu 
úřadu Holín, který jej poskytl 
SDH Holín k užívání. Pověřeným 
řidičem, tedy šéfem vozu, je Jaro-
slav Nosek. „Automobil vyžaduje 
průběžně údržbu, zejména kontrolu 
brzd, provozních kapalin a celko-
vého stavu tak, aby naše chlouba 
byla stále provozuschopná,“ uvedl. 

Na hasičských soutěžích jsou 
nepřehlédnutelní. Pokaždé sklízí 
sympatie a potlesk, protože jsou 
takzvaně „páni v nejlepších letech“. 
Pořídili si na soutěže nápadité dre-
sy s nápisem Rakváči a dodatkem 
„I když s dechem nestačí, Rakváči 
jsou nejlepší“. „Ani nevím, jak 
nápad s názvem vznikl, snad je 
to proto, že mnozí z nás již mají 
šediny, jsme starší a věk se nedá 
zastavit,“ sdělil s úsměvem jeden 

Sobota 10. 8. 2019 byl den, 
kdy si naši hasiči celodenní akcí 
připomněli 140. výročí svého vzni-
ku. V deset hodin se shromáždili 
u pomníku padlých, kde položením 
věnce uctili památku spoluobčanů, 
kteří zahynuli ve válkách. Přítomno 
bylo 22 hasičů ve vycházkových 
uniformách, ale i několik spolu-
občanů. Po projevu starosty sboru 
pana Bohuslava Mazánka se hasiči 
za doprovodu kapely Leškovanka 
přesunuli do areálu pod zbrojnicí. 
Slavnostní průvod zakončila ruční 
zápřahová stříkačka z roku 1906 
tažená koňmi pana Jiřího Šupity 
z Vrbice. Ve 12 hodin se provedl 
nástup všech přítomných hasičů. 

O letních prázdninách se usku-
tečnilo 1. Soptíkovo táboření na 
chatě Radost v Plasnici, poblíž 
Deštného v Orlických horách. Toto 
táboření má na svědomí Odborná 
rada prevence při Okresním sdru-
žení hasičů Rychnov nad Kněžnou 
a bez finanční podpory MŠMT 
a Královéhradeckého kraje by nešel 
tábor uskutečnit. Děti byly ubyto-
vány v chatkách a stravování zajiš-
ťovala chata Radost majitele pana 
Špuláka. Program se odvíjel od ce-
lotáborové hry Tajemství a kolektiv 
vedoucích si vzal za cíl zaujmout 
děti, seznámit je nejen zábavnou 
formou s preventivní činností, ale 
i dopřát jim všestrannou zábavu. 
Pohádkové postavy děti přivítaly, 
a jejich obrázky děti dostávaly za 
splněné úkoly – pohádka je pro-
vázela celým tábořením. Čekal je 
sportovní pětiboj, postřehová hra, 

V závěru srpna se v areálu 
stávající hasičské stanice v praž-
ských Holešovicích uskutečnilo 
slavnostní poklepání na základní 
kámen nové hasičské stanice v Ar-
gentinské ulici. Původní dřevěná 
budova na místě stojí od roku 1942 
jako provizorium. První etapa 
stavby, tedy garáže a zázemí pro 

Netradiční hasičský veterán 

S hasičskými Rakváči na startu

Oslavy hasičů v Habrech – soutěž TFA 

Prázdninová ozvěna – Soptíkovo táboření

Vozidlo je skutečným skvostem 
nejen pro hasiče a měl by být prav-
děpodobně jediným svého druhu 
v rámci republiky. Obdobné auto 
je až v muzeu v německém Chem-
nitz. Hasiči představují svého na-
blýskaného kamaráda na oslavách 
založení sborů v okolí, naposledy 
to bylo v Nové Pace, Železnici nebo 

z týmu Pavel Hynek s tím, že 
nejstaršímu závodníkovi Jiřímu 
Šepsovi je 68 roků. Družstvo tvoří 
rozhodčí požárního sportu a disci-
plín mladých hasičů z Trutnovska, 
každý z nich je odjinud, někdo od 
Vrchlabí, jiný z Kvasin nebo okolí 
Trutnova. Oficiálně startují za SDH 
Hřibojedy. Střídají se, z jejich cel-
kového počtu 42 na soutěže jedou 
ti, kteří mají zrovna čas. Jak se do-
zvídám, pravidelně netrénují, tvrdí 

Přivítali jsme také pana faráře 
Mgr. Josefa Ziaťko, kterýpožehnal 
novému dopravnímu automobilu 
Fiat. Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska ocenilo u příležitosti toho-
to výročí náš sbor Stuhou II. stupně 
k historickému praporu. Stuha 
byla předána samotným starostou 
sdružení Janem Slámečkou, který 
byl samozřejmě nejvýznamnějším 
hostem. V krátké zdravici ocenil 
činnost našeho sboru i starosta 
okresního sdružení Josef Stejskal. 
Za HZS poděkoval za činnost sboru 
a zejména výjezdové jednotky mjr. 
Ing. Jiří Prchal, zástupce ředitele 
územního odboru HZS Havlíčkův 
Brod. Bohužel ze všech pozvaných 
starostů okolních sborů se dostavil 
pouze Jiří Kubizňák z Golčova 
Jeníkova, Miroslav Homolka a Lud-
mila Turková z Vilémova, Ladislav 
Tuček z Frýdnavy a Petr Bárta 
z Miřátek. 

Hlavní náplní celé akce byla 
soutěž mladých hasičů v disciplí-
nách TFA, kterou jsme jako první 
na okrese pečlivě připravili. Dráha 
byla rozdělena na šest úseků a dis-
ciplín. Čas se měřil elektronickou 
časomírou. Hlavním rozhodčím 
byl Štěpán Kreuzmann. V mladší 

vaření v kotlíku a získání speciali-
zace Kuchař, ale též stezka odvahy 
a ochutnávka. Dále měly letní kino, 
zpívání u táboráku, show Soptík 
hledá talent, divadelní předsta-
vení vedoucích a každý oddíl si 
vyrobil svůj transparent. Tábor 
navštívila Policie ČR s psovody 
a s jednotkou z Dobrušky. Dále 
jsme měli možnost vidět techniku 
hasičů z Deštného v Orlických 
horách a zajímavou ukázku haše-
ní oleje od hasičů ze Slatiny nad 
Zdobnicí. Tábor dále navštívil 
i vedoucí Krajské odborné rady 
prevence Královéhradeckého 
kraje Jaroslav Vrba s ukázkou pou-
žití práškových hasicích přístrojů. 
Děti se měly možnost seznámit 
s přednáškou z útvaru Hasičského 
záchranného sboru v Rychnově 
nad Kněžnou Hasík a v rámci 
přednášky si vyzkoušet plynové 

výjezdové hasiče, by měla stát do 
dvou let. Celková investice se po-
hybuje kolem 353 milionů korun. 
Poklepání základního kamene 
se zúčastnili ministr vnitra Jan 
Hamáček, generální ředitel HZS 
ČR generálmajor Drahoslav Ryba, 
primátor Prahy Zdeněk Hřib, 
ředitel pražských hasičů brigádní 

v Mladějově, zúčastnili se s ním 
akce Veteránem Českým rájem. 
„Letos se ženil jeden z našich členů 
a náš více jak osmdesátiletý vete-
rán byl u toho, auto jsme patřičně 
nazdobili a novomanželům jsme 
udělali slavnostní doprovod v jejich 
velký den,“ dodal starosta sboru 
Jaromír Drahoňovský. Veterán ne-

shodně, že jejich hasičská průprava 
z mladších let, kdy závodili velmi 
často, má stále pozitivní dopady 
na jejich současnou formu. Během 
roku se v průměru objeví na pat-
nácti soutěžích a z umístění si příliš 
starostí nedělají. „Buď start vyjde, 
nebo ne, jde o to, že se proběhneme, 
připomeneme mladá léta, pobaví-
me se a někdy dokonce záříme na 
stupních vítězů,“ pokračoval Pavel 
Hynek. Letos zvítězili například na 
soutěži ve Vlčkovicích a ve Verde-
ku. Na soutěže jezdí rádi i proto, 
že mají známé a kamarády mezi 
mnoha mladými závodníky, kteří 
jim v soutěžení upřímně fandí. 
Soutěžní náčiní si nevozí, vždy se 
najde ochotný tým, který jim půjčí 
hadice, savice a další potřebné vy-
bavení přímo na soutěži. Klubovnu 
pro posezení a nutné porady mají 
ve Vlčicích, další možnost, kde 
posedět a probrat hasičský život 
se nabízí u hasičů v Třebihošti. 
Těší se, že se letos zcela jistě ještě 
postaví na star t soutěže např. 
v Lanžově, Chroustníkově Hradišti 
a Pilníkově. Jsou pozitivní partou, 
která má kladný vztah k životu. 
„Pokud zdraví slouží, snažíme se 
být aktivní i přesto, že nám dávno 
není pětadvacet,“ dodal Pavel Hy-
nek.                        Věra Nutilová

kategorii dívek docílila nejlepšího 
času Natálie Vavřičková z Vepří-
kova. Na druhém místě se umístila 
Natálie Šourková a třetí příčku ob-
sadila Aneta Čápová z Vepříkova. 
Z mladších chlapců byl nejrychlejší 
Marek Machota, druhý Vít Doležal 
z Vepříkova a třetí Jaromír Palán 
z Malčína.

V kategorii starších dívek nejlep-
šího času dosáhla Kristýna Šourko-
vá, druhá byla Veronika Beránková 
z Vepříkova a třetí místo obsadila 
Denisa Pospíšilová.

Kategorii starších chlapců vy-
hrál Tomáš Korel z Malčína, druhé 
místo obsadil Josef Palán z Malčína 
a jako třetí skončil Lukáš Culek 
z Vepříkova. Za účast a výkon byli 
všichni závodníci oceněni diplomy 
a hodnotnými cenami. Všem závod-
níkům se soutěž líbila, proto věříme 
ve větší účast ve druhém ročníku 
v  roce 2020. Až na nepřízeň počasí 
a malou účast závodníků i diváků 
se soutěž i celá akce zdařila. Všem 
zúčastněným patří poděkování, 
a zejména pak domácím hasičům 
za celotýdenní přípravu i vlastní 
průběh celé akce a zejména soutěže.

Jiří Rainiš, velitel SDH Habry, 
okresu Havlíčkův Brod

masky. Závěrečného vyhodnocení 
a předání cen se účastnil starosta 
SH ČMS Okresního sdružení 
hasičů Jiří Řeháček. Týden byl 
naplněný programem, a tak děti 
ve věkovém rozmezí 5 až 18 let 
nebyl problém zaujmout. Náš 
první tábor si dovolíme hodnotit 
velice pozitivně, s rozhodnutím 
příští rok opět navázat na získané 
zkušenosti.  Táboru se účastnilo 
46 dětí. O děti se staralo 6 ve-
doucích a zdravotnice, za pomocí 
instruktorů z SDH Rokytnice 
v Orlických horách. Zúčastněné 
děti byly členy kolektivu Mla-
dých hasičů, ale měli jsme i účast 
neorganizovaných dětí u SH ČMS. 
Věříme, že jsme všem připravili 
báječný týden.  

Jitka Martincová, 
SH ČMS Okresní sdružení 

hasičů Rychnov nad Kněžnou

generál Roman Hlinovský a další 
významní hosté. Součástí akce 
byla také prohlídka garáží z roku 
1942. Po dlouhých letech se tak 
pražští hasiči dočkají nové stanice 
na stávajícím pozemku současné 
základny, tedy na strategickém 
místě pro severní část Prahy. 

Foto: HZS ČR  

chyběl na letošních oslavách 130 let 
založení sboru v Holíně. S dalšími 
historickými stříkačkami z Díl-
ců, Kbelnice a Horního Lochova 
předvedli holínští hasiči požární 
útok. Nechyběla současná technika 
okolních sborů a soubor starých 
stříkaček ze soukromé sbírky Jana 
Zajíce. „Hasiči pomáhají podle 
svých sil a možností při pořádání 
obecních akcí, např. rozloučení se 
s prázdninami. Každoročně akce 
probíhá s jiným námětem, letos 
byla zaměřena na olympijské hry, 
vloni byla inspirována filmem 
„S čerty nejsou žerty“. Účastní se 
velký počet obyvatel a zejména 
dětí ze širokého okolí,“ pokračoval 
Jaromír Drahoňovský. „Letos se 
podařilo sestavit poprvé v historii 
soutěžní tým žen. Ty hasičský 
sport neuvěřitelně baví. A my se 
jim snažíme pomáhat, zejména 
technickým zázemím. A po jejich 
boku také my, chlapi, soutěžíme,“ 
uvedl Jaroslav Nosek. „Máme za 
sebou okrskovou soutěž a plánuje-
me starty na dalších kláních.“ VN

Nová stanice v Holešovicích 

Vizualizace nové stanice

Reprezentační družstvo HZS 
Královéhradeckého kraje, které 
získalo letos titul mistrů republiky 
v požárním sportu, přijalo gratulace 
ke svému úspěchu na setkání s hejt-
manem Královéhradeckého kraje 
Jiřím Štěpánem a také na setkání 
s primátorem města Hradec Králové 
Alexandrem Hrabálkem. Setkání se 
zúčastnilo nejen družstvo sportov-
ců, ale také ředitel HZS Královéhra-
deckého kraje brig. gen. František 

Mistři u hejtmana
Mencl a celý realizační tým v čele 
s trenérem npor. Zdeňkem Šediv-
kou. Z vítězství měli sportovci 
velkou radost, protože naposledy 
zvedli hasiči z Královéhradeckého 
kraje pohár pro mistry republiky 
nad hlavu v roce 1992. Tehdy byl 
součástí týmu soutěžících právě 
i nynější trenér krajských hasičů 
Zdeněk Šedivka. Pohár se tak vrátil 
po 27 letech symbolicky do stejných 
rukou.                            HZS KHK



Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky dobyl svět. Film se stal 
i uměleckou formou, která dokázala  
popsat sílu, mystérium ohně i práci 
hasičů. Dnes se podíváme na ha-
sičské řemeslo poněkud vztahovou 
optikou. Oficiální filmová distri-
buce popisuje snímek V jednom 
ohni takto: Hrdinou romantického 
dramatu s náboženským podtextem 
je kapitán Caleb Holt (Kirk Came-
ron), odvážný hasič, který neváhá 
riskovat svůj život pro záchranu 
ostatních. Své manželství s Cathe-
rinou (Erin Bethea) však zřejmě 
zachránit nedokáže. Po sedmi 
letech se dvojice ocitla na pokraji 
rozvodu, a když už se zdá, že rozchodu nemůže nic zabránit, vloží se 
mezi ně Calebův otec John (Harris Malcolm). Požádá syna, aby ještě 
vyzkoušel čtyřicetidenní experiment, v němž se bude snažit proniknout 
k srdci své ženy. Caleb se zpočátku nesetkává s úspěchem, ale nakonec 
pochopí, že nejprve si musí dát do pořádku svůj vztah k Bohu, aby pak 
mohl zachránit své manželství. 

Některé recenze na tento film byly kladné, jiné odmítavé. Záleží, jak 
moc jste schopni se soustředit na duchovní hledání v srdcích mužů v ha-
sičských uniformách. Není to typický hasičský film, kterému dominuje 
žár takřka sálající z filmového plátna. Pokud by zde nebyl přítomen tak 
silný náboženský akcent, mohli bychom film označit přívlastkem civilní. 
Na straně druhé se jedná o romantické drama, na které mohou hasičští 
fandové vyrazit do kina klidně i se svými drahými polovičkami. Zajíma-
vostí je, že režisér Alex Kendrick film nejen režíroval, ale i produkoval. 
Zároveň si zahrál ve filmu i jednu z hlavních rolí. Byl i spoluautorem (se 
svým bratrem) knihy, o kterou se celý filmový příběh opírá. 

plakát filmu flickr
Příště: Peklo ve městě, USA, 2001, režie Jim Wynorski

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně XVIII. 
V jednom ohni, USA 2000, režie Alex Kendrick

„Chlapi, pohov!“ řve velitel, když se hasiči ženou do garáží. „Hasit (1. DÍL TAJENKY) nebudeme my na továrním komíně, ale (2., 3., 4. DÍL TAJENKY)!“

HASIČSKÉ NOVINY 18/2019 l www.facebook.com/hasisckenoviny strana 7

Ta
je

nk
a:

 „.
..Č

A
P

Í H
N

ÍZ
D

O
...

LO
B

IS
TA

 N
A 

M
IN

IS
TE

R
S

TV
U

 S
P

R
AV

E
D

LN
O

S
TI

.“

Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve vydavatelství HASIČI, s. r. o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. ISSN 2336–8721. Podání novinových zásilek řešeno smlouvou č. P. P. 50208/2002. Sazba iris@studio-iris.eu. 
Vedoucí redakce Miroslav Brát, tel.: 773 791 525, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: tel. 602 835 012; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem 
vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 27. 9. 2019, vyjde 4. 10. 2019.

PRO CHVÍLE ODDECHU

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.

Devátý ročník MČR v disciplí-
nách TFA je již minulostí. Na start 
se letos postavilo na plzeňském 
náměstí Republiky 78 závodníků 
z celé ČR. Slavnostní zahájení 
soutěže přišli podpořit senátoři 
a poslanci Parlamentu České repub-
liky v čele s předsedou Výboru pro 
bezpečnost Poslanecké sněmovny 
PČR Radkem Kotenem. Dále také 
představitelé Plzeňského kraje 
a města Plzně. Nesměli chybět 
ani hosté z řad IZS, bývalých 
příslušníků HZS Plzeňského kraje 
a zástupců HZS jednotlivých krajů 
České republiky.

Akce se konala pod záštitou 
hejtmana Plzeňského kraje Josefa 
Bernarda a primátora města Plzně 
a poslance parlamentu ČR Martina 
Baxy. Úvodní slovo patřilo gene-
rálnímu řediteli HZS ČR, generál-
majoru Drahoslavu Rybovi, který 
závodníkům popřál mnoho zdaru 
v soutěži a tím celé Mistrovství ČR 
v disciplínách TFA zahájil.

V kategorii A (18–34 let) zví-
tězil Michal Brousil z HZS Jiho-
českého Kraje, na druhé pozici se 
umístil Pavel Kouřík z HZS Plzeň-
ského kraje a třetím nejúspěšnějším 
závodníkem této kategorie byl Petr 
Plaček z HZS Pardubického kraje. 

Kategorii B (35–44 let) ovlá-
dl Jaroslav Hanzel z HZS Morav-
skoslezského kraje, na druhém 
místě skončil David Kubiš z HZS 
Jihočeského kraje a třetí příčku 
obsadil Martin Plšek z HZS Olo-
mouckého kraje. 

I kategorie C (45 a více let) zná 
své vítěze. Jako první se umís-
til Daniel Kouřil z HZS SŽDC 
Česká Třebová, druhé místo pa-
tří Zdeňku Vránovi z HZS Li-
bereckého kraje a třetím byl do-
mácí Martin Provazník z HZS 
Plzeňského kraje. 

Poslední kategorií byla druž-
stva. V této kategorii zvítězili 
závodníci HZS Jihočeského kraje, 
kteří svým výkonem dovršili „zlatý 
hattrick“, neboť jejich družstvo se 
stalo mistry České republiky již 
potřetí. Druhá příčka byla obsa-
zena týmem HZS Pardubického 
kraje a na třetí místo dosáhli zástup-
ci HZS Moravskoslezského kraje. 

HZS ČR

Na naší planetě se hovoří asi 7 000 jazyky. Jak 
se zachovat v cizině, když chcete slovní formou 
ve významu – Hoří! Oheň! – upoutat pozornost 
k ohnivému živlu? Připravili jsme pro vás mini-
slovníček několika málo jazyků:

Rusky  – Oгонь!
Maďarsky  – Tüzet!
Italsky  – Fuoco!
Německy  – Es brennt!
Sudánsky  – Ngaduruk!
Španělsky  – Quemando!
Finsky  – Tulta!
Jazykem Esperanto  – Brulanta!
Anglicky  – Fire!

Jen prosím pozor při vašem pobytu například na 
Srí Lance. Hovoří se zde sinhálštinou. 
Sinhálsky Oheň! Hoří! je දැවෙන!

Pěkný pobyt kdekoli ve světě – a hlavně bez 
požáru – vám přejí Hasičské noviny.

Oslavy výročí 140 let SDH Bohuslavice (Novoměstsko), o kterých jsme vás informo-
vali v Hasičských novinách, se vydařily. Návštěvníci mohli obdivovat i nejednu hasič-
skou historickou krásku.                                                                Foto: Petra Břenda FB

Mistrovství ČR 
v disciplínách TFA
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PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25 650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 12 500,- Kč bez DPH/ 15 125,- Kč vč. DPH

více informací na www.vezeko.cz

Celková hmotnost 750 kg  I  Zesílená nebrzděná náprava 1300 kg  I  Konstrukční rychlost 130 km/hod  I  Kola 185 R 14C

MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍM NA KLOUB ISO 50 NEBO OKO ISO 40 
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Věk se již posuzuje z jiného úhlu pohledu
Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroč-

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.seal-navijaky.cz

Provádíme montáž na hasičská vozidla,  

včetně schválení a zápisu do technických  

průkazů, záruční a pozáruční servis

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaroslav Vykoukal

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

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

Letošní mi-
strovství ČR se 

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

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

MČR v disciplínách CTIF

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

IV. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF

Dvůr Králové nad Labem
Stadion na nábřeží Jiřího Wolkera

28. září 2013
od 10 hodin

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

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

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

+ Nová soutěž!
o dva tablety SAMSUNG 
na našem webu

I malí mohou vypadat jako profesionálové

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

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

100% bavlna, 210 g
na zádech signální 

nápis HASIČI

větší velikost 
146, 152, 

158, 164, 170
blůza 

+ kalhoty pas 

kšiltovka 
s nápisem 

HASIČI

triko
dl. rukáv

Dětský stejnokroj PSII
blůza s nápisem HASIČI + kalhoty do pasu

899 Kč
959 Kč

150 Kč190 Kč

…a další v našem e-shopu


