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Stolínští hasiči 
slavili

Zahraniční okénko: 
Černá Hora

České dorostenecké reprezentaci se na mistrovství v ruském Saratově velmi dařilo.

Den první
Ve dnech 8. až 14. září se v ji-

hovýchodní části Ruska, ve městě 
Saratov, konalo mistrovství světa 
mužů, žen, dorostenců a doros-
tenek v požárním sportu. Jak si 
vedly naše týmy? Soutěže začaly 
ve středu 11. září disciplínou vý-
stupem na cvičnou věž. Týmy 
dorostenek a žen skončily shodně 
na 3. místě v souboji družstev za 
druhými Běloruskami a zatím prv-
ními Ruskami. Do semifinálových 
ani finálových bojů se žádná česká 
reprezentantka neprobojovala. 
Nejlepší byla Markéta Marková 
s časem 7,47 s. Zlatou medaili si 
odnesla ruská závodnice Lyudmila 
Eremina s časem 6,96 s. Dorostenci 
si vedli o něco lépe, do finálového 
rozběhu se dostal český reprezen-
tant Maxim Rokosz, který vybo-
joval bronzovou medaili s časem 
11,20 s. Dorostenci rovněž jsou 
v souboji družstev třetí, za výbě-
rem Běloruska a Ruska. V kategorii 
mužů se nejlépe vedlo Martinu 
Lidmilovi s časem 13,96 s. 

Den druhý
V sobotu mistrovství pokra-

čovalo během na 100m s překáž-
kami. Česká reprezentace byla 
úspěšnější než tomu bylo ve stře-
du, po náročném dni měla na kontě 
už pět medailí. Hned první me-
daile byla dokonce zlatá a získala 
ji Tereza Chovancová v kategorii 
mladších dorostenek v disciplíně 
v běhu na 100 m s překážkami 
s časem 18,12 s. Na vedlejší dráze 
se statečně s rozdělovačem, barié-
rou a proudnicí prala kategorie do-
rostenců. Z nich byl nejlepší Petr 
Bělíček s časem 16,88s, který si 
doběhl pro bronzovou medaili 
v kategorii středních dorostenců. 
Mezi ženami se naděje obrátily 
ke Karolíně Vyvialové a Daně 

Butulové, které se obě dostaly 
do semifinálových rozběhů. Do 
finále postoupila už jenom Dana 
Butulová, která si s časem 15,87 
doběhla pro bronzovou medaili. 
Největší boj se strhnul v katego-
rii mužů, kde na zlatou medaili 
aspirovalo hned několik favoritů. 
Nejprve všechny o své formě 
přesvědčil Daniel Klvaňa když 

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska vyhlašuje již 46. roč-
ník literárně-výtvarné soutěže Po-
žární ochrana očima dětí a mládeže 
2020. Soutěže se mohou zúčastnit 
děti, žáci a mládež věku do 18 let 
v rámci činnosti školní i mimoškol-
ní (Domy dětí a mládeže – DDM, 
družstva mladých hasičů – MH, 
skautské organizace apod.), b) no-
sitelem úkolu je Ústřední odborná 
rada prevence SH ČMS, respektive 
Okresní a Krajské odborné rady 
prevence SH ČMS ve spolupráci 
s Ústřední odbornou radou mláde-
že, respektive s okresními a kraj-
skými radami mládeže. Spolupráce 
ostatních odborných rad se tímto 
nevylučuje. Podmínky soutěže: 
Soutěž je organizována pro zaří-
zení: – školská – mateřské školy, 
základní školy, základní umělecké 
školy, školy pro děti, žáky a stu-
denty se speciálními vzdělávacími 
potřebami (zákon č. 561/2004 Sb. 
ze dne 24. září 2004 o předškolním, 
základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon) ve znění pozdějších 
předpisů), gymnázia, střední školy, 
učiliště, – mimoškolská – DDM, 
sbory dobrovolných hasičů (SDH), 
skautské oddíly apod. Soutěž má tři 
části a probíhá v několika věkových 
kategoriích: 1. literární 2. výtvar-
nou 3. zpracovanou s pomocí digi-
tálních technologií (DT).

Detailní propozice soutěže 
najdete na www.dh.cz

svým druhým pokusem posunul 
světový rekord na 14,70s.. Bez 
problémů zvládl i semifinálový 
pokus a ve finále nakonec skončil 
druhý s časem 14,81s za Vladi-
mirem Sidorenkem, který zaběhl 
finálový čas za 14,76 s. Světový 
rekord Dana Klvani ale ve finále 
už nepřekonal.

Den třetí
Třetí soutěžní den se odehrál 

ve znamení kolektivních disciplín  
– štafet jednotlivých družstev na 
4× 100 m s překážkami. Do závodu 
vstoupila jako první reprezenta-
ce dorostenek, která se hned od 
začátku pustila do těžkého boje 
s reprezentací ruského týmu. Těm 
se ale nakonec podařilo vylepšit 
světový rekord na čas 59,85 s. 
Češky se dostaly s časem 62,49 
s na druhé místo, třetí se umístila 
reprezentace Běloruska s časem 
63,35 s. Dorostencům se bohužel 
příliš nedařilo a oba jejich pokusy 
zůstaly neplatné a obsadili sedmé 
místo. Reprezentantky v kategorii 

žen pomýšlely na medaili, nakonec 
obě jejich štafety skončily pod hra-
nicí 62 s (61,67 s a 61,78 s) a obsadi-
ly čtvrté a šesté místo. V kategorii 
mužů nebyl dopředu vůbec jasný 
favorit, všechny soutěžní družstva 
měly šanci na umístění. První 
české štafetě se bohužel pokus ne-
vydařil a skončil neplatný, druhým 
pokusem si zapsala čas 59,92 s. Na 
prvním místě skončila ruská štafeta 
s časem 53,66 s.

Den čtvrtý
Sobotní den byl ve znamení 

poslední královské disciplíny  
– požárních útoků. Jednotlivé ka-
tegorie opět odběhaly své pokusy 
ve stejném pořadí, tedy dorosten-
ky, dorostenci, následně ženy a vše 
zakončila kategorie mužů. Hned 
první útok celého dne měl hod-
notu 21,81 s a znamenal pro české 
dorostenky první místo a zlatou 
medaili. Dorostencům se ale už 
tak nedařilo, v prvním pokuse si 
zapsali čas 27,32 s, v druhém po-
kusu nestačili připravit základnu 

Harmonogram
přípravy a konání 

VI. sjezdu SH ČMS

Saratov – den po dni… Požární ochrana 
očima dětí 

a mládeže 2020

v předepsaném čase a v útocích 
skončili na šestém místě. Repre-
zentantky v kategorii žen dlouho 
držely stříbrnou pozici, nakonec 
po posledním opakovaném po-
kusu ruských závodnic skončily 
na bronzové pozici s časem 32,79 
s. První skončilo Rusko (27,10), 
druhé družstvo závodnic z Ka-
zachstánu (29,97). Muži na útocích 
skončili mimo medailové pozice, 
na čtvrtém místě s časem 28,53s. 
Jako první skončilo družstvo 
Ruska (25,45 s), druhé Sloven-
sko (26,64 s) a třetí Kazachstán 
(28,14 s).

Celkové pořadí družstev po 
součtech všech bodů skončilo 
následovně: dorostenky 2. místo 
(první Rusko, třetí Bělorusko), 
dorostenci 6. místo (první Rusko, 
druhé Bělorusko, třetí Kazach-
stán), ženy 2. místo (první Rusko, 
třetí Bělorusko), a muži 3. místo 
(první Rusko, druhý Kazachstán). 

Text: Irena Špačková, tisková 
mluvčí SH ČMS, foto Ondra 

Vojta (SH ČMS)

VI. sjezd SH ČMS se usku-
teční 11. července 2020 
v Brně.  Z jednání výkonného 
výboru SH ČMS ze dne 19. 
9. 2019 lze z webu www.
dh.cz  stáhnout harmonogram 
přípravy a konání sjezdu 
(formát pdf).  
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„Slyšeli jsme onen zdrcující 
rachot, který se rozléhal, když 
obrovské těleso železného pří-
střeší se řítilo, když stropy se 
bořily a vnitřek krásné a nákladné 
budovy našeho znovuzrození mě-
nil se v děsnou zříceninu, viděli 
jsme na vlastní oči pláč a nářek 
tisícův“ psaly České noviny v roce 
1881 o požáru Národního divadla. 
Zvolili jsme tuto historickou citaci 
i pro náš tradiční úvod k požá-
rům a technickým zásahům za 
uplynulé období. Právě začátkem 
října 1881 finišovala  celonárodní 
sbírka, ve které se na opravu di-
vadla vybralo (za neuvěřitelných 
47 dní) milion zlatých. Do sbírky 
přispěl každý druhý Pražan. Byl Požár traktoru 

19. září vyjeli hasiči k požáru 
traktoru v městě Morkovice-Slí-
žany v okresu Kroměříž.  Požární 
poplach byl vyhlášen jednotce 
profesionálních hasičů z požární 
stanice Morkovice-Slížany. Ha-
siči po příjezdu zjistili, že majitel 
t raktoru požár uhasil hasicím 
přístrojem. Hasiči traktor ochladili 
jedním vodním proudem a termo-
kamerou zkontrolovali teploty. Na 
místo požáru se dostavila Policie 
České republiky a vyšetřovatel 
hasičů. Vyšetřovatel hasičů ohle-
dáním zjistil, že se na kardanovou 
hřídel namotaly části rostlin, které 
se působením tření a sálavého 
tepla vznítily. Výše škody způ-
sobená požárem byla stanovena 
v předběžné výši 30.000 korun. 
Při požáru nedošlo k zranění osob. 

nprap. Roman Žemlička, 
HZS Zlínského kraje

Dopravní nehody 
Jednotka HZS ÚK ze stanice 

Děčín vyjela 20. září k dopravní 
nehodě dvou osobních aut v  Dě-
číně-Václavově. Jedno z aut bylo 
převrácené na střechu. Hasiči 
vyprostili zraněného člověka a pře-
dali jej Zdravotnické záchranné 
službě, které pomohli s jeho zajiště-
ním. Jednotka HZS ÚK ze stanice 
Žatec vyjela tentýž den k dopravní 
nehodě dvou osobních aut u obce 
Milčeves, okres Louny. Auta byla 
mimo vozovku v poli. Jeden člověk 
byl zraněn. Vzala jej do péče Zdra-
votnická záchranná služba.   

HZS Ústeckého kraje

Jednotky třetího stupně požár-
ního poplachu vyjely 21. září k po-
žáru polního porostu v Železném 
Brodě na Jablonecku. Událost byla 
na Krajské operační a informační 
středisko ohlášena v sobotu krátce 
po 16. hodině. Na boj s požá-
rem hasiči nasadili sedm vodních 
proudů. Celkem byla zasažena 
plocha o rozloze jednoho hektaru. 
Hasiči svým zásahem uchránili 
další porost o rozloze čtyři hektary. 
V místě události se vystřídalo 14 
jednotek hasičů, které s požárem 

to opravdu zářný příklad národní 
soudržnosti vedený ušlechtilou 
ideou vlastního Národního di-
vadla. Pevně věříme, že požár 
současného Národního divadla ne-
budeme na stránkách Hasičských 
novin nikdy komentovat. Ostatně, 
chtěli jsme připomenout zejména 
schopnost soudržnosti českého ná-
roda v kritických chvílích. Taková 
soudržnost by si ale zasloužila 
občas opakování i nyní. Nemusí 
se hned jednat o celonárodní 
negativní událost, kterou provází 
pláč a nářek tisíců… I ve věcech 
menších lze ukázat solidaritu 
a soudržnost, vlastnosti, které si 
ostatně hasiči už dávno vzali za 
své.                                  redakce

    • Nízká hmotnost, snadná manipulace, malé rozměry
    • Efektivní čerpání vody i s větší mírou znečištění
    • Vhodné do všech typů automobilů záchranných a hasičských složek
    • Použití: sklepy, objekty zasažené povodněmi, vodní nádrže
    • Motor HONDA GXV 160
    • Více na: https://www.htb-po.cz

Plovoucí čerpadlo NIAGARA 2

Krátce

Rozvinutý požár dvoupodlažní-
ho rodinného domu v obci Voznice 
na Příbramsku byl středočeským 
hasičům nahlášen v sobotu 14. září 
po 19. hodině.  Operační důstojník 
vyhlásil poplach profesionálním 
hasičům ze stanic Dobříš a Pří-
bram a dobrovolným jednotkám 
z Dobříše, Mníšku pod Brdy a Sta-
ré Huti. K události tak vyjelo šest 
cisteren spolu s automobilovým 
žebříkem. Před příjezdem hasičů 
k požáru bylo upřesněno, že se 
uvnitř domu nacházejí dva psi. 
Hasiči na místě ihned rozvinuli 
dva C proudy a zahájili hasební 
práce ve druhém nadzemním 
podlaží a na střešní konstrukci. Po 
ustavení výškové techniky probí-
halo hašení také ze žebříku. Velitel 
zásahu zakázal vstup do objektu 
a požádal o další cisterny, neboť se 
uvnitř nacházela propanbutanová 
tlaková láhev. S ohledem na počet 
zasahujících jednotek byl vyhlášen 
druhý stupeň poplachu. Na místě 

Dvě stovky hostů musey 18. září 
opustit hotel v Mariánských Láz-
ních. Začalo zde hořet v sauně 
a požár a především kouř se šířil 
i mimo prostor sauny. Na místo 
bylo vysláno šest jednotek hasičů. 
Ti brzy po svém příjezdu na místo 
našli místo požáru a zabránili dal-
šímu šíření, celý prostor lázeňské 
části hotelu byl ale stále zakouřený. 
Bylo tak nutné důkladně odvětrat 
všechny zasažené prostory. V sau-
nách nebyly žádné osoby, požár je 
tak bez zranění. Evakuaci hostů 
si řídil personál hotelu ještě před 
příjezdem hasičů na místo, podle 
ředitele hotelu opustilo lázeňský 
objekt zhruba dvě stě osob. Ti se 
shromáždili před hotelem, nebylo 
nutné pro ně zajišťovat náhradní 
ubytování. Po kontrole pokojů, 
kam se kouř z požáru nedostal, se 
hosté mohli vrátit zpět. Zakouřený 
zůstával stále balneoprovoz, ha-
siči použili několik přetlakových 

K požáru rodinného domu 
a sousedních stavení vyjíždělo 
20. září čtrnáct jednotek hasičů. 
Vyšetřovatel odhadl předběžnou 
škodu na 3 miliony korun. Infor-
maci o požáru střechy rodinného 
domu v Černovicích na Blanensku 
přijalo operační středisko hasičů 
krátce po 13. hodině. Po příjez-
du prvních jednotek na místo si 
velitel zásahu z důvodu rychlého 
šíření požáru na další objekty 
vyžádal vyhlášení druhého stupně 
požárního poplachu. Hasiči proti 

Dne 19. září zasahovalo v Ne-
kvasovech deset hasičských jed-
notek u požáru skladu slámy. 
Uvnitř se nacházelo odhadem 
1 000 balíků z letošní sklizně. Byl 
vyhlášen druhý stupeň požárního 
poplachu. Hala již byla požárem 
kompletně zasažena. Hasiči se za-
měřili prioritně na ochranu okolí 
požářiště. Požár byl lokalizován 
lehce před sedmou hodinou ráno. 
Postupně došlo ke snížení počtu 
zasahujících jednotek na čtyři. 
Místní jednotka zřídila v průběhu 
zásahu čerpací stanoviště. Škoda 
byla předběžně vyčíslena na 750 
tis. Kč. Příčina požáru je v šetření.

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

Profesionální hasiči z Náchoda 
zasahovali dne 16. září na silnici 
č. 303 v části Běloves, kde došlo 
k dopravní nehodě dvou osobních 

HTB – Požární ochrana, a.s., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava, Czech Republic
Tel: +420 606 745 134 e-mail: obchod@htb-po.cz

zasahovali profesionální hasiči ze 
stanic Řevnice, Příbram a Dobříš 
a dobrovolní hasiči obcí Dobříš, 
Stará Huť, Mníšek pod Brdy, Či-
sovice, Nový Knín a Nová Ves pod 

ventilátorů, museli rozebrat i část 
konstrukcí ostatních saunových 
prostorů, kde hrozilo skryté šíření 
požáru. Po celou dobu museli hasiči 
v balneoprovozu zasahovat v dý-
chací technice, odvětrání trvalo až 
do večerních hodin. Místo požáru 
přes noc kontrolovali zaměstnanci 
hotelu, hasiči ještě provedli ve 
čtvrtek ráno důkladnou kontrolu 

plamenům nasadili celkem šest 
vodních proudů, přičemž hasební 
vodu dopravovali kyvadlově cis-
ternami z nedaleké vodní nádrže. 
Požár tak dostali pod kontrolu 
před patnáctou hodinou. Jednotky 
dále rozebíraly požárem zasažené 
střešní konstrukce a vyskladňo-
valy uložené seno a jiný požárem 
zasažený materiál. Průjezd obcí 
byl po dobu zásahu omezen. Po 
dvacáté hodině nahlásil velitel 
zásahu likvidaci požáru. Jednotky 
svým zásahem uchránily hodnoty 
ve výši 2 miliony korun. Příčina 
vzniku požáru zůstává v šetření. 
Na místě kromě požárních jedno-
tek pomáhali i místní obyvatelé, 
kteří se účastnili evakuace po-
žárem nezasaženého materiálu, 
úklidu a dále zasahujícím hasičům 
poskytli občerstvení.

Filip Venclovský 
filip.venclovsky@firebrno.cz

Požár rodinného domu

Příliš „horká“ sauna

Čtrnáct jednotek akci 

Pleší. V nedýchatelném prostředí 
hořícího domu oba psi zahynuli. 
Člen týmu posttraumatické péče 
poskytl obyvatelům domu psy-
chickou pomoc. Požár byl pod 

místa zásahu. Výše škody a příči-
na požáru je v šetření. Zasahující 
jednotky: HZS Mariánské Lázně 
(CAS 20 Scania, CAS 30 T815 
-7), HZS Cheb (CAS 20 Scania),  
HZS Sokolov (TEA PPL Iveco), 
JSDH Teplá (CAS 20 Man),  JSDH 
Drmoul (CAS 32 T815), JSDH Tři 
Sekery (CAS 24 L101).

HZS Karlovarského kraje 

kontrolou po dvou hodinách nároč-
ného zásahu v dýchací technice. 
Potřebné množství náhradních 
tlakových lahví se vzduchem 
přivezl protiplynový automobil. 
Územní řídící důstojník zajistil 
pro zasahující jednotky ochranné 
nápoje a před půlnocí také stravu. 
Hodinu po půlnoci byl požár defi-
nitivně uhašen a místní dobrovolné 
jednotce byla nařízena dohlídka 
do nedělního rána. Starosta obce 
zajistil poškozeným náhradní uby-
tování. Požár způsobil škodu za 
dva miliony korun, hasiči svým zá-
sahem uchránili hodnoty ve stejné 
výši. Žádná osoba nebyla zraněna. 
V průběhu nedělního dopoledne 
probíhalo došetření příčiny vzniku 
požáru za spolupráce hasičského 
vyšetřovatele, specialistů z Tech-
nického ústavu požární ochrany 
Praha a Policie ČR. 

kpt. Ing. Jaroslav Gabriel, 
HZS Středočeského kraje

Boj s ohněm na zemi i ze vzduchu
bojovaly přes tři hodiny. Vzhle-
dem k rozsahu zasažené plochy 
byl na místo povolán také vrtulník 
Letecké služby PČR se speciálním 
bambivakem, který hasičům pomá-
hal s hasebními pracemi z vrchu. 
Vrtulník provedl celkem 19 shozů. 
Čerpací stanoviště pro vrtulník 
bylo zřízeno předurčenými dobro-
volnými jednotkami, které plnily 
bambivak hasební látkou. 

por. Bc. Lucie Hložková
HZS Libereckého kraje 

Hořel sklad slámy

Vyproštění osoby při nehodě
automobilů. Jednu zaklíněnou 
osobu museli hasiči z automobilu 
vyprostit, použili k tomu hydraulic-
ké vyprošťovací zařízení. Následně 
byl zraněný člověk předán do péče 
zdravotnických záchranářů. Hasiči 
dále zajistili místo nehody a pro-
vedli opatření proti vzniku požáru. 
Jedno z havarovaných vozidel pak 
jednotka odtáhla mimo komunika-
ci a postarala se o úklid vozovky. 

Martina Götzová, 
tisková mluvčí, foto HZS KhK
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Historické vyobrazení tzv. hydraulického 
telegrafu

Oheň jako signál v Americké válce 
za nezávislost

aneb od louce k pochodnovému telegrafuˇ ˇ

Oheň 
jako 
signál 

„Na příkaz, který vydal Filip Makedonský, měly   
být sledovány všechny pohyby nepřátelských 
vojsk. Poslal své muže do Phocis, Euboea a na Pe-
parethus, aby vybrali nejvhodnější vysoké místo, 
odkud by byly signály ohněm viditelné. Pro sebe 
nechal zbudovat pozorovací věž na hoře Tisäon, 
jejíž vrchol stoupal do velké výšky, takže mohl vi-
dět všechny ohně z odlehlých kopců a mohl do-
stávat rychlé zprávy, kde přesně je jeho nepřítel 
aktivní.“

(zpráva Tita Livia, 1 stol. př. n.l.)

Přenést rychle text či obrázek 
na druhý konec světa, nám dnes 
nepřipadá nijak složité. Díky da-
tovému propojení se informace šíří 
„od pólu k pólu“ rychlostí světla. 
Zvykli jsme si na naše informačně 
vstřícné 21. století. Pravda, ani 
v předcházejícím 20. století už 
otázka komunikace nepředstavo-
vala zásadní problém. Fungovaly 
telefony, faxy, telegrafy. Lidský 
génius špendlil na klenbu vesmíru 
první telekomunikační družice. 
Jaké to však bylo v kolébce lidstva, 
když se rodila naše moderní civi-
lizace? Člověk měl pro signalizaci 
na větší vzdálenost v podstatě jen 
dvě možnosti: zvukový či optický 
signál. Mohl dát ruce k ústům 
a zakřičet varování před nepřátel-
ským vojskem z plných plic. Mohl 
také, především pak v noci, zapálit 
varovný oheň, zamávat zapálenou 
loučí. Eventualitou bylo i vyslání 
kouřového signálu. Ponechme stra-
nou halekání a křik. To je značně 
nespolehlivý způsob komunikace 
a všimněme si něčeho, o co se 
v Hasičských novinách tradičně za-

jímáme. Ostříme naši pozornost na 
oheň! Byl to právě signál v podobě 
rozdělaného ohně, který mohl být 
na správném místě a ve správných 
klimatických podmínkách viditel-
ný na vzdálenost mnoha kilometrů. 
Na straně druhé, co sdělíte pomocí 
zapáleného ohně? Jen to, co si pře-
dem domluvíte. Vaši starověkou 
vesnici by ohrožoval nepřítel, který 
byl známý tím, že se přesouval 
a útočil v noci. Dobrovolníci – sig-
nalizátoři, jeden krok vpřed! Nikdo 
se nehlásí, tak se chopíte louče, 
vezmete si nějaké to křesací náčiní 
na rozdělání ohně a vypravíte se 
na nejvyšší kopec v sousedství. 
Vaší jednotce starověké obecní 
policie necháte tento požadavek: 
Nechte jednoho muže sledovat 
kopec, na kterém budu. Pokud se 
objeví signál ohně, znamená to, že 
se už nepřítel šikuje… Oheň jako 
varování? Výborně! Mohlo by to 
fungovat. Váš signál ovšem bude 
informovat pouze v obecných ry-
sech o nepříteli. Neřekne nic o jeho 
síle, o jeho záměrech. 

Hydraulický telegraf
Trochu málo, řekli si už před 

tisícovkami let Řekové a vynalezli 
s důmyslností sobě vlastní tzv. 
hydraulický telegraf. První zprávy 
o těchto zařízeních se objevují již 
ve 4. století před naším letopoč-
tem. Jejich kořeny však najdeme 
už v době, kdy bohové pobývali 
mezi lidmi. Například Řekové 
u Tróje dali (podle Homéra) zprávu 
o vítězství nad obránci města do 
domovských Mykén právě pomocí 
ohnivé signalizace. Písemnou 
zprávu o zařízení měl zaznamenat 
řecký spisovatel Aeneas, který 
se zabýval vojenskou strategií. 

Kompletní zprávu o principu hyd-
raulického telegrafu však naší 
současnosti zanechal až antický 
historik Polybius, který žil v 2. 
století před naším letopočtem. 
Hydraulický telegraf byl tvořen 
dvojicí identických nádob naplně-
ných vodou. V každé nádobě byl 
na hladině korek, v jehož středu 
byla umístěna tyč, na které byly 
v jednotlivých vertikálních úsecích 
napsány krátké informace typu: 
pěší armáda, jízdní armáda, útočte 
zleva, útočte zprava, ustupujte. 
Fantazii se meze nekladly a dle 
charakteru zpráv je jasné, že se 
hydraulický telegraf uplatnil pře-
devším ve vojenství. Zprávy a in-
formace o starověkých celebritách 
a večírcích se jím opravdu nepředá-
valy. Každá z nádob byla umístěna 
na rozdílná stanoviště, která ovšem 
musela být v dohledu. Jednalo se 
o stejné nádoby, rovněž množství 
tekutiny v nádobách bylo totožné. 
Pozor, začínáme vysílat! Obsluha 
telegrafu v bodě A vztyčí zapále-
nou louči jako znamení, že chce 
vysílat. Obsluha telegrafu v bodě 
B potvrdí přijetí signálu rovněž 
vztyčením hořící louče. Obsluha 
v bodě A dá dolů (či do jiné pozice) 
zapálenou louči. Zároveň otevře 
kohoutek v dolní části nádoby. To-
též – otevření kohoutku – provede 
obsluha v bodě B. Voda vytéká, 
korek spolu s hladinou klesá, klesá 
i tyč s nadefinovanými zprávami. 
Obsluha v bodě A pozorně sleduje 
tyč se zprávami. 

Jakmile je zpráva: Ustupujte! 
rovnoběžná s okrajem nádoby, 
zavře kohoutek a současně vztyčí 
louči. Obsluha v bodě B okamžitě 
reaguje rovněž znamením loučí 
a zavřením kohoutku. Obsluha 

v bodě A samozřejmě ví, co vysílá. 
Obsluha v bodě B se podívá, která 
zpráva je právě rovnoběžná s okra-
jem nádoby…Pelášili a ustupovali 
tak, že prach zvířený jejich patami 
takřka zakryl slunce, napíše poz-
ději zlomyslný kronikář z nepřá-
telského tábora zprávu o této bitvě. 
Trochu složité, viďte? Odložte, 
vy pyšní, vaše mobilní telefony 
a představte si časy před dvěma 
tisíci lety! Na druhé straně, poně-
kud nespolehlivé a komplikované 
zařízení hydraulického telegrafu 
se nelíbilo ani některým jeho sou-
časníkům. Stačilo pozdě mách-
nout loučí, špatně přečíst zprávu 
rovnoběžnou s okrajem nádoby. 
Velkým kritikem hydraulického 
telegrafu byl i samotný spisova-
tel Polybius, díky němuž máme 
dochovaný popis celého signali-
začního systému. Přesto podobné 
zařízení, kterému sluší označení 
Aeneův telegraf stejně jako hyd-
raulický telegraf, používali nejen 

Řekové, ale i Římané během bojů 
s Kartágem v době tzv. punských 
válek. Zdá se to neuvěřitelné, ale 
na podobném, i když maximálně 
zdokonaleném principu, dokázaly 
mezi sebou římské legie komuni-
kovat na vzdálenost 150 kilometrů 
mezi pobřežím Severní Afriky 
a ostrova Sicílie. 

Pochodňový telegraf
Věk Aeneova hydraulického 

telegrafu však končil, ke slovu 
se dostávalo něco mnohem doko-
nalejšího – pochodňový telegraf. 
Jako jeho vynálezce historie za-
znamenala dvojici pánů Kleoxénés 
– Démokleitos. Na zdokonalení 
přístroje pracoval i již zmíněný 
Polybius. Pochodňový telegraf 
uměl to nejpodstatnější: převádět 
složité signály vícero pochodní 
do řecké abecedy. Celý proces 
signalizace byl pak sledován spe-
ciálními pozorovacími válci. To 
už zní hodně moderně. Také to 
dobře fungovalo! Přesvědčili se 
o tom sami Řekové, když se jejich 
vynálezu „ujal“ jejich nepřítel 
Filip Makedonský a s úspěchem 
jej užíval během vojenských 
operací. Ostatně, citace historika 
Tacita v úvodu našeho článku, je 
dokladem využití vyspělé signali-
zace ohněm během nastupujícího 
helénského období. Zakódováním 
signálu do abecedy se přenášená 
informace stala komplexním sdě-
lením, které mnohdy rozhodovalo 
o bytí či nebytí celých armád. Jak 
jsme již zmínili, tento telegraf dis-
ponoval „sledovacím zařízením“, 
které se skládalo ze dvou dutých 
válců. Válce nepřibližovaly, ale 
pouze vymezovaly úhel. Současně 
zvýšenou koncentrací na jedno 

místo, zabraňovaly rušení světlem 
z druhé části signálu a zvyšovaly 
přesnost čtení vysílaného signálu. 

Signalizátoři: 
Asterix a Obelix

Taková byla antika, která sig-
nalizaci ohněm posunula od pou-
hého máchání zapálenou loučí až 
ke skutečnému pochodňovému 
telegrafu, kterým bylo možno 
přenášet písmena i celá slova. 
Samozřejmě, velmi limitním byla 
neexistence dalekohledu, který 
lidstvo objevilo až později. Oheň 
byl tak prvním prostředkem, který 
umožnil lidem komunikovat na 
velké vzdálenosti. Kromě evropské 
antiky se signalizovalo ohněm i na 
ostatních kontinentech. O kouřo-
vých signálech severoamerických 
indiánů či původních obyvatel aus-
tralské buše zase až někdy příště. 
Jak to dopadlo s pochodňovým 
telegrafem po pádu antiky a ná-
stupu středověku? Nevalně. Na-
stal doba dlouhá „temna“, kterou 
sporadicky prozařovaly jen prosté 
signální ohně, třeba takové, které 
varovaly před postupem turecké 
armády na Vídeň v 16. století. Oh-
nivý telegraf a současnost? Možná 
tradice keltského telegrafu, kdy 
v Čechách ctitelé keltské kultury 
zapalují ohně i jako připomínku 
události, kdy měl systém varov-
ných keltských ohňů upozornit na 
přechod vojsk Gaia Julia Caesara 
přes řeku Rýn. Dost možná, že 
měli ohnivou abecedu v záloze, 
jako tajnou zbraň, i takový Asterix 
s Obelixem! 

Připravil Mirek Brát, 
zdroje foto via wiki, 

flickr, pinterest
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Poslední srpnovou sobotu 31. 8.  
2019 slavili hasiči ze Stolína 130 
let od založení sboru. Za doprovo-
du Červenokostelecké dechovky  
předal František Kraus z VV 
OSH Náchod hasičům ze Stolína 
Čestné uznání za dlouhotrvající 
práci v požární ochraně, a to za pří-
tomnosti starosty města p. Petráka 
a místostarosty p. Regnera. Pro 
diváky byl připraven bohatý do-
provodný program tak, aby zaujal 
opravdu každého. Velká část byla 
věnována historii, k vidění byly 
kroniky a fotografie zachycující 
celých 130 let, včetně informací 
o jednotlivých důležitých jménech 
sboru. Prvním velitelem a staros-
tou se stal 16. 10. 1889 Norbert 
Fajge. V těchto funkcích byl až 
do roku 1940, tedy 51 let. Do roku 
1952 se na velitelských místech 
vystřídalo velké množství hasičů, 
až v roce 1953 se stal velitelem Vl. 
Ježek, který stál ve vedení dalších 
22 let. Současným starostou sboru 
je Josef Vondra st. a velitelem Aleš 
Pelc. Během oslav si na své přišly 
hlavně děti. Pro ně byl připraven 
skákací hrad, tvořivé dílničky, 

SDH v Českých Budějovicích 
v říjnu oslaví již 145 let od zalo-
žení.  Sbor dobrovolných hasičů 
v Českých Budějovicích byl založen 
18. 10. 1874. Zakládací listina je 
uložena v makovici radniční věže 
našeho města. Prvním velitelem 
SDH byl Jan Weniwurm a kroniká-
řem František E. Vollguber. Členové 
sboru již od počátku vedle hašení 
požárů a zajišťování služeb při růz-
ných výročích a oslavách drželi též 
požární dozor v městském divadle, 
kterému je letos 100 let a samotná 
budova divadla letos oslaví již 200 
let. Dne 18. 6. 1937 byla slavnostně 
vysvěcena standarta sboru, kterou 
vyšily řádové sestry Nejsvatějšího 
srdce Páně. Prapor tehdy stál 7 328 
Kč, včetně žerdě a její kovové 
ozdobné špice. Při vysvěcení stan-
darty bylo 38 kmotrů, významných 
občanů města a každý z nich zarazil 
stříbrný hřeb do žerdě. Nynější pra-
por je replika toho původního, který 
bude uložen v Jihočeském muzeu. 

V sobotu 7. 9. 2019 se do Krás-
ného Dvora sjela družstva dobro-
volných hasičů, aby tu změřila své 
síly v požárním sportu. Konala se 
zde soutěž o pohár starostky obce 
Krásný Dvůr a putovní pohár OSH. 
Soutěžní klání začalo nástupem 
soutěžících. Starostka obce Mgr. 
Lea Jandová soutěžící přivítala 
a popřála jim hodně štěstí v sou-
těži. K uvítání se připojili také 
místostarosta obce Pavel Vaňourek 
a starosta SDH Krásného Dvora 
Miloš Vaňourek. Po nezbytném  
seznámení s propozicemi závodu 
si velitelé družstev vylosovali po-
řadí startu. Každé družstvo mělo 

Letošní Den požární bezpečnos-
ti (13. září) byl věnován tématům 
souvisejícím s problémem příjez-
dových komunikací a nástupních 
ploch pro hasiče. To je pro zásah 
hasičů Achillovou patou všech 
velkých měst v souvislosti s na-
růstajícím množstvím automobilů 
v lokalitách sídlišť nebo čtvrtí s ro-
dinnými a bytovými domy. Úzké 
komunikace jsou blokovány množ-
stvím zaparkovaných vozidel, 
zablokovány jsou často i nástupní 
plochy.

 

Stolínští hasiči slavili

jednotce. Jak muži doma zanechá-
vají své rozdělané práce, sbíhají se 
do zbrojnice, kde se co nejrychleji 
převlékají a vyjíždí na pomoc. Co 
vše je třeba po příjezdu na místo 
udělat, jak se musí během okamži-
ku rozhodnout o ideálním způsobu 
likvidace požáru a objekt uhasit. 
Posledním bodem programu byl 
závod TFA, tedy dráha, která má 
za úkol prověřit fyzickou odolnost 
hasiče. Dobrovolníci z řad mužů 
i žen se v těžkém hasičském vyba-

vení, včetně dýchacího přístroje na 
zádech, úspěšně poprali s nelehkou 
překážkovou dráhou a úkoly, které 
si pro ně naši hasiči připravili.  Celý 
den se nesl v pohodové hasičské at-
mosféře a my jsme moc rádi, kolik 
příznivců se zde ve Stolíně sešlo. 
Rádi bychom poděkovali všem 
sponzorům, partnerům, i vystu-
pujícím, bez jejichž podpory by se 
akce nemohla uskutečnit. 

SDH Stolín 
(Červenokostelecko)

pestrý výběr soutěží i zábava s vo-
dou a hašením. Jasným vítězem se 
však stalo dovádění v pěně.  Oslavy 
byly z největší části věnovány prá-
vě hasičům a jejich práci. Cílem 
bylo ukázat práci hasičů v reálné 
podobě a předat informace, které 
může každý snadno aplikovat 
v běžném životě. K vidění byly 
dynamické ukázky, jak správně 
hasit požár v domácnosti, jak se 
zachovat, pokud při vaření začne 
hořet olej a jak ho určitě nikdy 
nehasit. Ukázali, jaké jsou druhy 
hasících přístrojů a co se jimi hasí. 
Připomenuli jsme si a oživili tra-
diční a známou Stolínskou zatáčku, 
tedy jak už z názvu vyplývá, závod 
v požárním útoku do zatáčky.  Vel-
mi efektivní bylo hašení cvičného 
ohně v kádi práškovým hasícím 
přístrojem. Tváří v tvář ohni se 
mohli postavit i samotní diváci, 
a k našemu milému překvapení 
byl největší zájem z řad těch nej-
menších.  Třešničkou na dortu pak 
byla ukázka opravdového zásahu 
na hořícím domečku. Diváci mohli 
sledovat, jak probíhá prvotní ohlá-
šení požáru a vyhlášení poplachu 

Žerď praporu je původní i se stříbr-
nými hřeby. Místo požárního sboru 
bylo několikrát změněno. Od roku 
1969  současný SDH sídlí v Resslo-
vě ulici, kde má vybavené zázemí 
včetně dvou garáží. Zde garážujeme 
požární vůz AVIA, motorovou stří-
kačku a veškerý potřebný materiál 
nutný pro naši činnost. Naši členové 
zajišťují požární asistenční hlídky 
ve čtyřech objektech Jihočeského 

za úkol provést dva útoky. Jeden 
klasický s roztahováním hadic, 
druhý byl složitější. Soutěžící byli 
již na startu  vybaveni potřebným 
nářadím. Dopravní vedení mu-
seli protáhnout tunelem a změna 
čekala na soutěžící i na útočných 
proudech. Ty byly celkem tři, jeden 
proud byl klasický na terč, druhý 
proud byl veden z valníku, na 
který musel proudař vylézt pomocí 
rampy sestavené z palet. Ani třetí 
proudař to neměl jednoduché, mu-
sel vylézt aspoň do půlky kolového 
žebříku a z něj stříkat. Družstva se 
svého úkolu zhostila na jedničku. 
O veselé i adrenalinové chvilky 

Zakládací listina v makovici věže

Měření sil v požárním sportu 

divadla a v Jihočeské filharmonii. 
To činní roční průměr 850 služeb 
v trvání 3 200 hodin. Dále zajiš-
ťujeme požární hlídky při různých 
slavnostech a sportovních soutěžích 
(Běh od pramene Vltavy do Prahy, 
cyklistické závody Okolo Třeboně 
a požární soutěže SDH v rámci kraje 
a okresu). 

Jana Šejharová, 
foto SDH Č. Budějovice   

nebyla nouze a jak to už tak bývá, 
někomu se pokusy povedly lépe, 
někomu hůře. Travnatý povrch pod 
vytrvalým deštěm klouzal, zrovna 
tak výstup na žebřík a valník nebyl 
zrovna jednoduchý. Soutěžící vše 
zvládli na jedničku a ve zdraví! 
Soutěž byla zakončena slavnost-
ním nástupem všech družstev, kde 
došlo i na ocenění soutěžících dle 
jejich výkonu. Ocenění předali  
Mgr. Lea Jandová – starostka 
obce Krásný Dvůr, starosta OSH 
a KSH v jedné osobě p. Jiří Henc 
a starosta SDH obce Krásný Dvůr 
p. Miloš Vaňourek. A jak to vše 
dopadlo? Na 1. místě se umístilo 
družstvo domácích – Krásného 
Dvora, na 2. místě družstvo SDH 
Kryry – starší, 3. místo obsadilo 
družstvo SDH Podlesice, 4. místo 
obsadilo družstvo SDH Pertohrad 
a páté místo vybojovalo družstvo 
SDH Kryry – mladší. Závěrem 
bych chtěl poděkovat jménem po-
řádajících všem závodníkům, roz-
hodčím a divákům za jejich účast. 
Poděkování patří také OSH Louny, 
které se spolupodílelo na financo-
vání soutěže. Velké poděkování 
patří pořádajícímu SDH Krásný 
Dvůr za uspořádání soutěže a za 
zajištění občerstvení pro všechny 
zúčastněné.                         

Za OSH Louny 
Miloslav Hofmann

V srpnu se uskutečnila v pol-
ském městečku RACOT region 
Košcian v pořadí již XVI. Evropská 
a XIX. národní soutěž historických 
stříkaček s koňským potahem. Na 
start hlavního nedělního závodu 
se v atraktivní více úkolové dis-
ciplíně, jejíž finálním cílem bylo 
srazit proudem vody za ručního 
pumpování sedmi členné posádky 
terčového kohouta v hořící maketě 
domu, 4 zahraniční družstva (1 
z ČR a 3 z Maďarska), 6 družstev 
žen a 18 týmů v kategorii mužů 
z Polska. Opět po devíti letech 
reprezentoval Kraj Vysočina a SH 
ČMS okresu Žďár nad Sázavou 
tým dobrovolných hasičů ze sboru 
Žďár nad Sázavou 2 – Zámek, kteří 
do Polska přivezli i svojí koněspře-
žnou stříkačku vyrobenou na konci 
19. století, na jejíž pořízení se 
tehdy podílela i hraběnka Clotylda 
Gllam-Galasová, zakládající člen-
ka zámeckého hasičského sboru. 
Družstvo složené jak z mužů, 
tak i žen, si vedlo velmi dobře 

a kategorii zahraničních delegací 
vyhrálo, což jim umožnilo start 
ve finále Grand Prix, kde se vzá-
jemně na dvou drahách současně 
utkali o celkového vítěze závodu 
s vítězem kategorie polských posá-
dek. V této části soutěže zámecký 
tým vytvořil útok v delším čase, 
než polští závodníci a získali tak 
2. celkové místo. Mimo soutěž 
se početnému publiku předsta-
vili i dobrovolní hasiči z Klatov 
a Roztok u Prahy s téměř unikát-
ními historickými stroji – plně 
funkčními parními stříkačkami. 
V zajímavém doprovodném pro-
gramu, který se konal o den dříve 
v kulturním a zábavném areálu 
obce Stare Oborzyska, se zámečtí 
hasiči přihlásili i do dovednostní 
soutěže bez hasičských stříkaček 
a ve společné kategorii bez rozdílu 
zahraniční příslušnosti vybojovali 
z 9 týmů 2. místo. Za vzornou 
reprezentaci města Žďáru nad 
Sázavou, okresu, kraje i ČR dě-
kujeme.                                     LZ                         

Ohlédnutí za letním úspěchem 
žďárských hasičů v Polsku

XC70-CSSK-A

XC100-CSSK-A

XC100D-CSSK-A

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

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!)

•  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 a signalizace chyby
•  Možnost  bezdrátového propojení více  detektorů   zásuvným  modulem  XW100-CS
•  Mobilní  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, f unkce 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   

Tyto výrobky zakoupíte, a další informace získáte, u našeho  autorizovaného prodejce : 
Új
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Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Palačinky se sladkou nebo slanou náplní“

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 pre-
vence.  Než se dáme do přípravy pokrmu, zopakujme si  informace na 
téma: Když se požár zmocní cesty do bezpečí. Pokud vás požár uvězní 
uvnitř bytu či domu, jednejte s rozvahou a udělejte vše pro záchranu 
života a zdraví. Uzavřete hlavní přívod plynu a elektřiny. Chraňte si 
navlhčenou látkou dýchací cesty. Držte se při zemi (kouř se hromadí 
v horní části místnosti). Upozorněte na sebe voláním „Hoří“ u poo-
tevřeného okna. Vyvěste prostěradlo, ubrus nebo ručník – upozorníte 
záchranáře, kde jste. Neschovávejte se (do skříně, pod postel), hasiči 
by vás nemuseli v zakouřeném bytě najít. Nevětrejte, přístup vzduchu 
zvyšuje intenzitu hoření!   

Dnes servírujeme: Palačinky se sladkou nebo slanou náplní dle 
receptu por. Bc. Kateřiny Kohoutové

Na 12 palačinek budeme potřebovat 1 litr mléka, 4 vejce, 200 g hladké 
a 200 g polohrubé mouky, špetku soli a špetku jedlé  sody, olej na smaže-
ní, zavařeninu nebo čerstvé ovoce. V míse nebo v robotu smícháme obě 
mouky, přidáme sůl, jedlou sodu, vejce a mléko. Promícháme a necháme 
v lednici cca půl hodiny odstát. Rozpálíme na pánvi olej. Naběračkou 
nalijeme těsto na pánev (vytváříme asi 3 mm vysoké palačinky). Ope-
čeme z obou stran dozlatova. Servírujeme se zavařeninou nebo ovocem. 
Zdobíme šlehačkou a čokoládou. Při slané variantě použijeme špenát 
či masovou směs. Posypeme strouhaným sýrem. 

Dobrou chuť.
Foto: Hasičská kuchařka

Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako 
sbírání nových zkušeností  a poznatků. S Hasičskými novinami cestujeme 
po mapě evropského hasičského dobrovolnictví. V minulém čísle novin 
jsme se podívali na sever do Estonska. Nyní zamíříme na jih. Naším cílem 
je malá balkánská země Černá Hora. 

Nakoukání k černohorským „sousedům“
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I zde existují, kromě profesio-
nálních hasičských jednotek,  dob-
rovolní hasiči. Musíme si uvědomit, 
že navzdory již větší geografické 
vzdálenosti z Čech do Černé Hory, 
sdílíme s touto balkánskou zemí 
i kus historie z časů rakousko  
– uherského monarchie. Nemusíme 
se tak příliš divit, když zjistíme, 
že první dobrovolný hasičský sbor 
vznikl v tamním přístavním městě 
Kotor již v roce 1867. Jednalo se 
o spolek Hasor Kotor, který se po 
druhé světové válce (v roce 1947) 
již transformoval v poloprofesio-
nální  jednotku, byť se skromným 
vybavením. Hasor Kotor tehdy 
disponoval  jedním hasičským au-
tomobilem značky FIAT a jedním 
přenosným  motorovým čerpadlem 
značky BALILA, které obsluhovali 
4 profesionální hasiči a více než 20 
dobrovolníků V současnosti fun-
guje v Černé Hoře 21 hasičských 
jednotek. Většinou je najdeme  ve 
větších sídlech typu již zmiňované-

ho Kotoru: městech Ulcinj, Budva, 
Tivat, Cetinje či Bar. Největší 
sbor pak působí  v hlavním městě 
Podgorici. Pokud hovoříme o dob-
rovolných hasičích, fungují v Černé 
Hoře zejména dva velké dobrovolné 
sbory DVD Perast a DVD Tubers. 
Výraz DVD si ovšem nespojujte 
s distribucí oblíbených datových 
nosičů „dévédéček“. Zkratka  DVD 
neznamená nic jiného, než Dobro-
voljno vatrogasno društvo (Dob-
rovolné hasičské družstvo). Stejně 
jako našim hasičům, i těm černo-
horským přibývá v poslední době 
tzv. technických zásahů a záchran-
ných asistencí. Navíc, hasiči v Čer-
né Hoře fungují v rámci složek 
civilní ochrany a musí plnit široké 
portfolio úkolů. Černá Hora je též 
přímořským státem. V kompetenci 
hasičů je tak odstraňování případ-
ných ropných havárií na moři stejně 
jako i povinný podíl při záchraně 
trosečníků.  

Zdroj foto: via flickr

Před 140 lety byl L.P. 1879 –  po 
tragickém požáru – založen Sbor 
dobrovolných hasičů v Novém 
Městě na Moravě. Oheň tehdy 
vznikl na Žďárské ulici v domě 
čp. 84 „U Prášilů“ a záhy zachvátil 
i řadu sousedních stavení. Padlo 
mu za oběť devět sousedních domů 
s celým hospodářským zařízením 
a na protější straně ulice dalších pět 
stavení a přinesl i ztráty na životech. 
V domě čp. 89 uhořel vyměňkář J. 
Zich a jeho dcera Marie, dále 85letá 
žena a kovářský učeň K. Padalík ze 
Slavkovic. JUDr. Valerián Kalláb 
sepsal „Stanovy sboru dobrovol-
ných hasičů,“ které byly 20. červen-
ce 1879 schváleny městskou radou. 
Po jejich potvrzení 8. srpna 1879 
místodržitelstvím v Brně byl usta-
noven na schůzi konané 27. srpna 
1879 první výbor sboru. Velitelem 
byl zvolen JUDr. Valerián Kalláb, 
jeho náměstkem Alois Trčka, jed-
natelem Josef Svítil, pokladníkem 
Jan Zelený a členy výboru Jan Šír, 
František Jelínek a dále měšťané 

140 let SDH Nové Město na Moravě

techniku HZSP SŽDC JPO Brno 
a Havlíčkův Brod. Hodinu po 
obědě probíhalo před hasičskou 
zbrojnicí za doprovodu dechové 
hudby Jásalka vítání jednotlivých 
zúčastněných sborů. Odsud se vydal 
průvod vedený četou praporečníků 
a dechovky na náměstí, kde po státní 
hymně následovaly slavnostní zdra-
vice hostů. Pro četné diváky byla 
připravena řada ukázek. Vystou-
pení mažoretek, ukázky z činnosti 

hasičů a policie, hašení historickou 
stříkačkou, správného a špatného 
postupu hašení hořícího oleje při 
vaření, vystoupení mladých hasičů, 
záchrana zraněné osoby pomocí 
výškové techniky z věže farního 
kostela sv. Kunhuty. BESIP kraj-
ské pracoviště Vysočina připravil 
otočný simulátor. O pitný režim se 
starali hasiči z Maršovic. 

Text a foto: 
Mgr. David Dvořáček

Karel Gregor a Josef Jelínek. Tento 
první výbor předně zaměřil veške-
rou svou činnost k tomu, aby získal 
pevnou členskou základnu, což 
se mu záhy podařilo, neboť novo-
městští občané měli velký zájem 
a porozumění o tuto činnost a již 
v září 1879 měl sbor 116 činných, 
21 přispívajících členů (kromě za-
kládajících). Od města získal sbor 
následující vybavení: dvě stříkačky, 
jednu novější a druhou staršího typu 
a měl propůjčenou panskou stříkač-
ku, dále dvoukolový vůz na žebříky 
a háky, několik bodacích žebříků na 
šindelové střechy, lejty na vodu a na 
150 plátěných košů na nošení vody, 
kterých se nejvíc používalo. Toto 
významné výročí v životě sboru si 
připomněli slavnostní schůzí i osla-
vou pro veřejnost. Na Vratislavově 
náměstí byla připravena velká vý-
stava historické a současné hasičské 
techniky počínaje koněspřežnými, 
dvoukolovými motorovými a au-
tomobilovými stříkačkami, přes 
moderní CAS, DA až po těžkou 

Mladí hasiči SDH Luže se 7. září 
2019 zúčastnili Běhu pro Patrika, 
který pořádala skupina Rozběháme 
Luži a Spinalníček Lužský. Děti 
uběhly celou 5 km dlouhou trasu 
s úsměvem na rtech a podpořily 
svým úsilím Patrika Šimánka, který 
ve 14 letech ochrnul, ale je to velký 
bojovník, který se nevzdává.  Tímto 
charitativním během se podařilo 
pro Patrika vybrat nádherných 
17.200 Kč, které převzal od čle-
nů skupiny Rozběháme Luži na 
Plese spinální jednotky. Účastí na 
„Běhu“ jsme s dětmi chtěli ukázat, 
že se dá pomáhat mnoha způsoby. 
Členové sboru při běhu zajišťovali 
bezpečnost provozu při přebíhání 
vozovky. Děti si také pro tento běh 
vyrobily své vlastní dresy s nápi-
sem: „Mladí hasiči SDH Luže běží 
pro Patrika“ 

SDH Luže, Šárka Tererová

Již po třinácté přijeli ZH se 
svými partnery na rekreaci do 
Humpolce, kterou v letošním roce 
zajišťoval okres Pelhřimov. Třicet 
šest účastníků bylo ubytováno 
v hotelu Na Plovárně. Po obědě 
v den příjezdu byli přijati na radnici 
města starostou panem Karlem Kra-
tochvílem a tajemníkem Mgr. Jiřím 
Fialou. Starosta seznámil přítomné 
s historií i současností města. Poté se 
přesunuli do hasičské zbrojnice, kde 
po prohlídce následovala beseda, na 
kterou se dostavili hejtman kraje 
Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, 
starosta SH ČMS a starosta kraj-
ského sdružení pan Jan Slámečka, 
ředitel HZS kraje Vysočina plk. 
Mgr. Jiří Němec a ředitel územního 
odboru HZS na okrese Pelhřimov 
a náměstek starosty OSH plk. Ing. 
Jiří Hörner. Od druhého dne byl 
připraven pro účastníky rekreace 
program, který zahrnoval prohlídky 
hradu Kámen a zříceniny hradu 
Orlík, exkurzi do pivovaru Ber-
nard, návštěvy muzeí a zajímavostí 
města Humpolec. Večery pak trávili 
společně při harmonice. Zahrát jim 
přijeli hasiči z našeho okresu z Je-
třichovce a Maršova z okresu Žďár 
nad Sázavou. Večer před odjezdem 
proběhl večírek na rozloučenou, 
při které jim účinkovala kapela 
WAGA band z Humpolce. V pátek 
po snídani se rozjeli do svých do-
movů. Podle vyjádření účastníků 
se rekreace vydařila. Byli spokojeni, 
jak s ubytováním, stravováním i při-
praveným programem. Poděkování 
proto patří všem, kteří tuto rekreaci 
zajišťovali a podpořili.                                                                      

ORZH okresu Pelhřimov

Do příštích čísel Hasičských novin pro vás chystáme infor-
mace v kontextu požárů na území Krkonošského národního 
parku. Pro toto vydání přijměte tak jen jednu historickou 
fotografii z roku 1924, která se vztahuje k velkému požáru 
na svazích hory Kotel v Krkonoších. 

Josef Aleš-Lyžec psal o tomto požáru v novinách: „zdálo 
se, že oheň byl téměř udušen na skalním hřebeni mezi oběma 
jámami, ale zanedlouho zapraskaly plameny znova a oheň 
znovu přeskočil do Velké Kotelné jámy. Opět nastalo zdě-
šení – především u budařů. Lidé z Dvoraček plakali, strach 
zachvátil budaře na Mísečkách a nájemce Herčík z Vosecké 
boudy se připravoval na vystěhování…“ Zdroj foto KRNAP 

Běh pro Patrika

Poděkování 
za rekreaci ZH 
Kraje Vysočina

Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice

Chcete mít jistotu, že při zásahu nic nepřehlédne-
te? Investujte do kvalitního zobrazení u  hasičské  
termokamery. Zároveň Vás naučíme, jak co  
nejefektivněji používat termokaremu Dräger UCF 
druhé generace při zásahu.
Taktická termokamera Dräger UCF 6000  
za 116.628 Kč s DPH

Myslete na svoji bezpečnost, používejte ochranné 
prostředky, které jsou kompatibilní a navzájem se 
podporují. Tím si vytvoříte komfortní a bezpečný 
celek. Produkty značky Dräger se navzájem doplňují 
– například maska FPS 7000 a přilba HPS 7000.
Přilba Dräger HPS 7000 H1 signálně žlutá 
od 5.830 Kč s DPH

l prodej@draeger.com l www.draeger.com 
l servis@draeger.com l Tel. +420 272 011 851Dräger. Technika pro život

Dýchací přístroj PSS 4000 přináší spojení kvality, 
spolehlivosti, odolnosti, komfortu, bezpečí, snadné 
ovladatelnosti a údržby. Servisní podpora dýchací 
techniky po celé ČR.
Kompletní dýchací přístroj Dräger PSS 4000 
od 35.365 Kč s DPH
(nosič, maska, plicní automatika, tlaková lahev)

Ceny platné do 31. 12. 2019

Krkonoše versus požáry
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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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Hasiči v Houdkovicích v okrese 
Rychnov nad Kněžnou jsou velmi 
činným sborem, který doslova 
hýbe životem malé vesničky. Ka-
ždoročně pořádají velký počet 
akcí, například zahajovací soutěž 
Podorlické ligy v požárním sportu 
a soutěž mládeže, pořádají taneční 
zábavy, sbírají železný šrot, věnují 
se výchově mládeže a letos uspo-
řádali desátým rokem tradiční ze-
mědělskou výstavu. Všechny kul-
turní a společenské akce probíhají 
v krásném přírodním areálu, který 
si vybudovali vlastníma rukama. 
„Po ztrátě tanečního sálu jsme se 
rozhodli situaci řešit uspořádáním 
tanečních zábav na hřišti. V roce 
1995 v době příprav na oslavy 
sto let sboru padlo rozhodnutí 
vybudovat zastřešený betonový 
taneční parket na obecním pozem-
ku. Zakoupili jsme stavební buňku 
pro prodej občerstvení, postupem 
času byl areál stále vylepšován 
o další zařízení. V posledních 
letech byl zrekonstruován a roz-
šířen o zastřešení. Náklady byly 
financovány z našich vlastních 
prostředků, tedy z pořádaných akcí 
nebo ze vstupného na zemědělské 
výstavy,“ uvedl starosta okrsku 
číslo 11 Pavel Brandejs. Významně 
přispěl také Obecní úřad v Trnově 
poskytnutím dřeva na řezivo, 

SDH Studenec v Semily letos 
o prázdninách uspořádal pro děti 
týdenní putování dráčka s názvem 
Šmoulí kytičkový týden. „Akci 
pořádáme několik let pro děti od 
šesti do deseti roků, letos se zúčast-
nilo pětadvacet dětí včetně malých 
hasičů,“ uvedla hlavní vedoucí 
mladých hasičů Mirka Vanclová. 
Připomněla současně, že děti byly 
pod dozorem dalších hasičských 
vedoucích mládeže Pavlíny Ottové, 
Šárky Trejbalové, Moniky Esende-
rové, Bohdany Haškové a Vlaďky 
Buluškové. „Pro naše svěřence bylo 
zajištěno stravování v základní 
škole, děti přišly ráno a odcházely 
domů k večeru s diplomy, medai-
lemi a odměnami,“ dodala.  První 
den všechny přivítal Taťka Šmoula 
a odstartoval zajímavý program. 
Děti malovaly šmoulí domečky 
pro šmoulí vesničku a převzaly 
modré čepičky se jménem. Naučily 
se poznávat polní květiny, vytvo-
řily si herbář. Nechyběla návštěva 
Zoologické zahrady, pracovaly 
v Kutilově dílně. Protože byly děti 
nesmírně šikovné, dokázaly si 
s pomocí vedoucích namalovat na 
sklo obrázky a navlékat korálky 
na drátky. Nechyběly sportovní 
soutěže a zápolení při střelbě ze 
vzduchovky, chůze na chůdách, 
skákání v pytlích. Odměnou byla 
skvělá šmoulí zmrzlina. Doslova 
nadšené byly z večerní stezky od-
vahy a přespání v objektu mateřské 

Před 125 lety roku 1894 založili 
farář P. Karel Bobrovský, nadučitel 
Arnošt Šeha, starosta obce a rolník 
Josef Holánek, obchodník Josef 
Melichar a Eduard Caha sbor dob-
rovolných hasičů v Heřmanově. Při 
založení měl sbor pouze 7 členů. 
Do prvního výboru byli zvoleni 
za starostu sboru hraběcí revírník 
František Švéda, náčelníkem a jed-
natelem Josef Holánek čp. 26. Toto 
významné jubileum v životě obce si 
připomenuli v sobotu 24. 8. 2019 na 
soutěži historických hasičských stří-
kaček. Slavnost započala průvodem 
obcí od kostela sv. Mikuláše. V čele 
průvodu byla koňským spřežením 
tažená stříkačka od firmy R. A. 
Smekal r. v. 1898 domácího sboru, 
následovaná kapelou, četou prapo-
rečníků a četným zástupem hasičů 
ve slavnostních i replikách historic-
kých uniforem. Průvod se zastavil 
u obnoveného prvorepublikového 
pomníku věnovanému prezidentovi 
T. G. Masarykovi a někdejšímu mi-
nisterskému předsedovi Antonínu 
Švehlovi, kde položili květinový 
věnec. Při slavnostním nástupu na 
návsi proběhlo vítání hostů a zú-

Devítičlenná odborná porota 
Ankety Dobrovolní hasiči roku 
oznámila nominace 25 jednotek 
a 25 sborů dobrovolných hasičů 
z celé České republiky, kteří budou 
oceněni za profesionální provedení 
zásahu a preventivní a výchovnou 
činnost. Začalo tak finále 9. roční-
ku Ankety, ve kterém bude moci 
veřejnost až do 25. října hlasovat 
o nejlepším zásahu a činnosti roku 
2019.  Díky partnerům finalisté na 
prvních třech místech k ocenění 
také obdrží finanční a věcné ceny 
v minimální celkové výši 1.850.000 
Kč. V letošním roce se o titul Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů 
roku 2019 a Sbor dobrovolných ha-
sičů roku 2019 ucházelo celkem 135 
uchazečů.  Finalisté jsou oceňováni 
za profesionálně provedené zásahy 
v případě jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obcí (JSDHO) a v přípa-
dě sborů a hasičských sborů (SDH 
a HS) za akce zaměřené na preven-
tivní a výchovnou činnost. Hlasovat 
lze dvěma způsoby. Buď prostřed-
nictvím hlasovacího formuláře 
přímo na stránkách ankety www.
adhr.cz, anebo zasláním hlasovací 
SMS. Do hlasování se může zapojit 
široká veřejnost, nejen hasičská 
obec. Každý hlasující může hlasovat 
oběma způsoby a přidělit svůj hlas 
jedné jednotce i jednomu sboru, a to 
v každé z pěti soutěžních oblastí. 
Hlasující může tedy udělit maxi-
málně 5 hlasů jednotkám a 5 hlasů 
sborům prostřednictvím hlasovací-
ho formuláře, a jeden hlas jednotce 
a jeden hlas sboru zasláním SMS. 
Přesný postup hlasování je popsán 
na stránkách ankety.

Hasiči v Houdkovicích 
pořádají úspěšné výstavy

stoly a lavice atd. Protože zařízení 
areálu je v naprosté většině vybu-
dováno prací členů a z prostředků 
sboru, rozhodl se sbor odkoupit 
od obce obecní pozemky, na kte-
rých je zařízení vybudováno a je 
tedy v současné době vlastníkem 
areálu. Za zakladatele zeměděl-
ských výstav v Houdkovicích lze 
považovat člena sboru Jaroslava 
Ježka st., šikovného řemeslníka, 
kováře a traktoristu , řidiče těžkých 
traktorů, jehož vášní je historická 
a současná zemědělská technika. 
Jednou po návštěvě výstavy trak-
torů veteránů v Bohousové u Žam-
berka přišel s nápadem uspořádat 
podobnou a mnohem větší výstavu 
a využít možnosti areálu na hřišti.  
„Neměli jsme tehdy žádnou zku-
šenost s pořádáním tak rozsáhlých 
akcí. Bez jakékoliv zkušenosti 
s pořádáním tak velké akce jsme 
se pustili do příprav, podařilo se 
a odměnou nám byla skutečnost, 
že lidem se výstava moc líbila. Tak 
vznikla tradice,“ připomněl Pavel 
Brandejs. Postupně byly každé 
dva roky připravovány výstavy 
na různá témata, např. na vývoj 
zemědělské techniky od veteránů 
po současnost, výstava velorexů 
a automobilových veteránů, závod-
ních speciálů, motorek a čtyřkolek, 
vojenské techniky. Mezi tím opět 

školy. „Týden utekl jako voda, 
nakonec jsme připravili poznáva-
cí soutěž zaměřenou na květiny. 
A pro pozvané rodiče jsme vyrobili 
Mlsounovy dobroty v podobě ori-
ginálních jednohubek a nacvičili 
krátký program na ukončení ne-
tradičního putování. Podle ohlasů 
dětí a rodičů soudíme, že se akce 
moc líbila,“ sdělila Mirka Vanclová 
s tím, že týden pro děti mohl být 
realizován díky vydatné podpoře 
sponzorů včetně rodičů. V SDH 
Studenec dlouhodobě pracují s mla-
dými hasiči. Mají na kontě nejeden 
úspěch v soutěžích hry Plamen, 
letos dorostenci startovali např. na 

častněných hasičů. Starosta SDH 
Heřmanov Josef Chromý seznámil 
s historií a současností sboru. Své 
zdravice pronesli starostka obce 
Pavla Chadimová, starosta SH 
ČMS Jan Slámečka a velitel požární 
stanice Velká Bíteš ppor. Miroslav 
Volf. Členové VV OSH Žďár nad 
Sázavou Miroslav Homola a Petr 
Šubert předali sboru jako oceně-
ní jejich dlouholeté práce čestné 
uznání KSH Kraje Vysočina. Ná-
sledovala soutěž koňských stříka-
ček, která se skládala z požárního 
útoku a recesistické štafety. Na start 
se postavilo 9 stříkaček ze sborů 
Heřmanov, Lavičky, Litava, Přiby-
slavice, Štěpánov, Osová Bitýška, 
Herálec, Radňoves a Jámy. Mimo 
soutěž se představil SDH Nová Ves 
s automobilovou stříkačkou Isota 
FRANCHINI AD 16. Se soutěžními 
disciplínami se nejlépe vypořádalo 
domácí družstvo následované hasiči 
z Herálce a Štěpánovic. Krásným 
letním dnem hudebně provázela 
Heřmanovská kapela. V podvečer 
byla oslava zakončena taneční zá-
bavou se skupinou Evis. 

Text a foto: David Dvořáček

výstavy zemědělské techniky, kte-
ré návštěvníky doslova přitahují. 
Největší a nejúspěšnější výstava, 
v pořadí sedmá, proběhla letos, na 
ploše bylo přes 200 vystavených 
exponátů, přes 3000 platících 
návštěvníků, 90 lidí v červených 
tričkách s logem SDH Houdkovi-
ce, kteří zajišťovali pořadatelskou 
a organizační službu. Ti všichni, 
s pomocí rodinných příslušníků 
a příznivců pracovali zdarma 
za občerstvení a zvládli akci na 
výtečnou.  „Za nejvýznamnějšího 
pomocníka při pořádání výstav 
můžeme považovat ZEAS Podor-
licko se sídlem v Trnově, který 
zapůjčil pozemky v okolí areálu 
pro výstavu a parkoviště návštěv-
níků, Další finanční prostředky 
jsme získali od sponzorů, míst-
ních a regionálních firem, kterým 
za tuto pomoc velmi děkujeme,“ 
upřesnil starosta. V programu pro 
letošní rok je výstava, která bude 
uspořádána ve spolupráci s SDH 
Houdkovice a bude mapovat průřez 
akcemi, které se za 25 let udály 
v letním areálu.  Hasiči vychovávají 
dlouhá desetiletí hasičskou mládež. 
Už v roce 1947 byla zřízena skupi-
na hasičského dorostu, v roce 1964 
bylo ustaveno družstvo žactva. 
Nejintenzivnější práce s mladými 
hasiči začala v roce 1988, od té 
doby se nepřetržitě účastní hry 
Plamen. Několikrát děti stanuly 
na stupních vítězů okresních kol, 
okusily rovněž start na krajských 
soutěžích. „Musíme konstatovat, 
že letošní rok byl velmi úspěšný,“ 
konstatovali vedoucí Jana Vaněč-
ková a Jan Šolín.“ Obě družstva 
mladších i starších žáků zvítězila 
v okresním kole Plamenu a oba 
týmy vybojovaly celkový triumf 
v desetidílném seriálu soutěžní ligy 
mládeže okresu Rychnov nad Kněž-
nou. SDH Houdkovice byl založen 
v roce 1896, v současné době má 103 
členy, z toho 28 mladých hasičů ve 
věku od pěti do patnácti let. 

Věra Nutilová
 Foto: archiv SDH Houdkovice

Hasičské šmoulí putování Soutěž historických koňských 
stříkaček v Heřmanově

významných závodech v běhu na 
stometrové trati v Pardubicích nebo 
na Jablonecké hale. Barbora Vanclo-
vá se účastnila letos Mistrovství ČR 
dorostu SH ČMS v požárním sportu 
ve Svitavách a obsadila ve velké 
konkurenci sedmé místo. Během 
roku jsou pro mladé hasiče připra-
vovány nejrůznější výlety, děti plní 
odznaky odborností, starší žáci 
se zúčastnili zimního soustředění 
s nočním hledáním pokladu, líbila 
se „cestovní besídka“, při které 
mladí hasiči hledali v lese ozdobený 
vánoční stromek s dárky. 

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH

Nominace v anketě 
Dobrovolní
hasiči roku



Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky dobyl svět. Film se stal 
i uměleckou formou, která doká-
zala  popsat sílu, mystérium ohně 
– i práci hasičů. Dnes se podrobněji 
podíváme na film Peklo ve městě 
(v americké distribuci se snímek 
jmenoval Ablaze)  Oficiální filmová 
distribuce popisuje snímek  takto: 
Výbuch rafinérie v hlavním městě, 
smrtící plameny, panika… Stojí za 
požárem politický skandál? Když 
se po výbuchu rafinérie vylije do 
ulic velké metropole tekuté peklo, 
hladové plameny začnou šlehat až 
do oblak. Záchrannou četu veterá-
nů, která se musí vyhýbat ohnivým 
koulím a zpětnému požáru, vede 
Jack Thomas do téměř nemožného boje s časem. V nové nemocnici na 
předměstí, která má nedostatek personálu na pohotovosti, se doktorka 
Jennifer Lewisová zoufale snaží zachránit oběti požáru. V této tísnivé si-
tuaci se jí podaří odhalit dvě strašné skutečnosti – požár mohl být úmyslně 
vyvolaný politickým skandálem a oheň teď uzavřel do svých neúprosných 
spárů celou nemocnici i s jejími pacienty. S příchodem noci Jack Thomas 
a jeho muži vedou svůj statečný boj, aby zachránili město, ale času je 
málo neboť plameny šlehají stále výš a výš… Plameny sice šlehaly stále 
výš, ale filmařské řemeslo tím do vyšší úrovně nedostaly. Snímek Peklo 
ve městě u diváků i kritiků propadl a řadí se nyní mezi nejhůře hodno-
cená filmová díla. Vytýkána mu jsou faktické chyby při zobrazení práce 
hasičů, nelogické scény, prachbídný scénář, nevěrohodné dialogy. Inu, 
i taková filmová díla existují. Dodejme, že film se natáčel v Pittsburghu 
a Los Angeles. Jeho hodnocení nezachránila ani účast – byť již trochu 
obstarožních – hvězd stříbrného plátna typu Michaela Dudikoffa.    

plakát filmu via flickr
Příště: World Trade Center, USA, 2006, režie Oliver Stone

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně XIX. 
Peklo ve městě (Ablaze), USA, 2001, 
režie Jim Wynorski

„A chci topení na elektřinu!“ křičí žena na mažela, stojícího u kamen. „Už mám dost toho, jak vždycky, když zatopím, cítíš ... (tajenka)“ 
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Hasičský slang 
Slang je nespisovný útvar jazyka, který je 
charakteristický pro mluvčí náležející k určité 
zájmové nebo profesní skupině. Zapátrali jsme 
v dostupných zdrojích po zajímavých výrazech 
hasičského slangu. Používáte je také? 
hašoun – hasič
veverka – variabilní ruční vyprošťovací nástroj
puťovka – příkaz k výjezdu
kýbl – výstražný maják 
madla – siréna
pudřenka – hořící popelnice
čučka – malý požár
koza – tísňová linka 150
plašák – planý poplach
hopguma – záchranné lano
tunelovka – záchranná skluzná plachta 
byťák – bytový požár
fajr – velký požár

Padesát českých dětí z Morav-
skoslezského kraje, pětadvacet 

Vesec u Sobotky v okrese Jičín 
je nesmírně malebná vesnička 
s roubenými chalupami a malou 
návsí se sochou Nejsvětější Tro-
jice. Mezi tím pečlivě udržovaná 
hasičská zbrojnice jako dlaň. Ma-
lebnou krásu zdejšího prostředí si 
několikrát vybrali filmaři ke své 
své práci. Zdejší hasičský sbor byl 
založen v roce 1899. Jak vyplývá 
z historických záznamů v obecní 
kronice, která je pečlivě a s láskou 
vedena paní Marií Šimůnkovou. 
Zdejší hasiči byli vždy skrom-
ně vybaveni. Například v roce 
1944 měli motorovou stříkačku, 
hadice a savice a ruční stříkačku 
„berlovku“, vlastnili dva žebříky, 
džbery na vodu, pracovní obleky 
pro hasiče, o nenáročné vybavení 
se ale vždy vzorně starali. Mnoho 
let také zdejší činnost hasičů stag-
novala, až na jaře 2009 z podnětu 
současného starosty sboru Fran-
tiška Najmana byla obnovena. Od 
té doby se každý rok scházejí ke 
společnému posezení. Letos osla-
vili 120. výročí založení sboru. 
„Pojali jsme oslavu jako soused-
skou slavnost. Představili jsme 

naší historickou koněspřežnou 
stříkačku a společně s hasiči ze 
Sobotky předvedli hasičský útok 
a zásah na fiktivní požár. Na návsi 
proběhla veřejná hasičská schůze. 
Více jak stovka účastníků včetně 
dětí se hezky pobavila, chválila 
doprovodný program zaměřený 
hlavně na děti – skákací hrad, 
dravci, kouzelník a výtečné ob-
čerstvení ve vlastní režii. To jsme 
pojali netradičně, bylo totiž zdar-
ma s tím, pokud bude grilovaná 
kýta nebo krajíce chleba se sádlem 
chutnat, aby dobrovolně přispěli 
symbolickou částkou,“ vzpomínal 
starosta sboru. Každoročně hasiči 
ve spolupráci s Obecním úřadem 
v Libošovicích tradičně připravují, 
krom zmíněných slavností SDH, 
například pálení čarodějnic nebo 
slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromku, který musí sehnat a po-
každé umístit na návsi, protože 
smrk z historického pohledu na 
návsi tohoto typu nemá co dělat. 
Lidé přijdou, pobaví se, popovída-
jí. „Jde o pospolitost, sounáležitost 
k vesnici, k místu, kde je nám 
dobře. Ve sboru máme sedm-

Mezinárodní hasičský tábor v Jánských Koupelích

Sousedská posezení s hasiči
advacet členů, z toho část jsou 
chalupáři. Nemáme hasičské auto 
ani uniformy. Pečujeme a snažíme 
se udržovat, kromě koněspřežné, 
další dvě stříkačky, jednou z nich 
je Stratílek z roku 1944 a druhou 
motorová stříkačka osmička, které 
je sedmapadesát let. Současná 
zbrojnice byla postavena roku 
1906 na místě původní dřevěné 

z roku 1890,“ upřesnil František 
Najman.  Hasiči společně s oby-
vateli obce fungují bez nadsázky 
jako rodina. Je tady doslova hma-
tatelná společná úcta k tradicím 
a historii doplněná o dobré mezi-
lidské vztahy.                               

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Vesec 

u Sobotky

slovenských ze Žilinského kraje, 
jedenáct polských ze Śląska a de-
set ukrajinských z Doněcké oblas-
ti. Takové bylo obsazení táborové 
základny v Jánských Koupelích ve 
dnech od 11. do 24. srpna. Meziná-
rodní tábor mladých hasičů již tra-
dičně pořádalo Krajské sdružení 
hasičů Moravskoslezského kraje.

Dorozumívacím jazykem se 
stala angličtina. Zejména tedy pro 
děti. My dospělí se mezi sebou 
nějak domluvíme česky, sloven-
sky, polsky a částečně ukrajinsky. 
Prázdninové dětské pobyty, ostat-
ně začali v areálu Ústřední hasič-
ské školy v Jánských Koupelích 
na Opavsku dělat před deseti lety 
právě členové SDH z Ostravska. 

Časem se jejich účastníky 
stávali malí hasiči z okolních 
zemí. Několikrát tu přijely i děti 
ze vzdálenějšího Ruska. Čtr-
náctidenní tábor se konal v režii 
ostravských hasičů. Hlavního ve-
doucího zastával Zdeněk Gvuzď 
z Muglinova a programového 
Rostislav Holec z Michálkovic. 

I zbytek výchovného, technic-
kého či zdravotnického perso-
nálu pocházel ze sborů z okresu 
Ostrava. A náplní nebyla pouze 
celotáborová hra na téma verne-
ovky „Cesta okolo světa za 80 
dní“ již museli účastníci zvlád-
nout v průběhu 14 dní. Děti se 
učily i dodržování zásad požární 
bezpečnosti, měly zdravovědu, 

vodácký a horolezecký výcvik. 
Pohybové a postřehové hry, sport 
a diskotéky byly nejoblíbenější 
zábavou. Tradičně jsme dětem 
připravili i tzv. „polní dny“, kdy 
všichni museli opustit prostory 
táborové základny a na dva dny 
si museli najít náhradní místo pro 
přespání v přírodě. 

Tábor splnil svůj účel – účastní-
ci navázali kamarádské a přátelské 
vztahy, nasbírali spoustu zážitků, 
něco se také naučili. Hosté ze 
zahraničních partnerských regi-
onů našeho sdružení si to užívali 
dvojnásobně. Doma totiž takové 
letní hravé tábory nemívají.

Ladislav Čabla

V Mimoni (Ralsko) proběhlo v září  Mistrovství republiky záchranných psů. Na 10 
týmů čekalo v průběhu dvou dnů sutinové i plošné vyhledávání a to jak ve dne, tak 
v noci. Foto HZS ČR



Pozvánka do hasičské 
muzejní expozice v Prešově
Dnes se s naší pravidelnou rubrikou, která je 

věnována muzejním expozicím hasičské historie, 
vypravíme k našim slovenským sousedům do 
Prešovského kraje. Právě v Prešově je v tamním 
krajském muzeu (v prostorách Rákociho paláce) 
umístěna zajímavá expozice hasičské techniky, 
která patří k nejvýznamnějším na Slovensku. 
Otevřena byla v roce 2013. Velký podíl měl na 
jejím vzniku Pavel Košík, dlouholetý náčelník 
prešovských hasičů a vášnivý sběratel v jedné 
osobě. K vidění jsou různé typy čerpadel, parní 
stříkačky i hasičské automobily značky Škoda.  
Mezi exponáty je i parní stříkačka, se kterou byl 
pravděpodobně hašen i velký požár Bojnického 
zámku v květnu 1950. Celá sbírka obsahuje více 
než 8 000 sbírkových předmětů  od 18. století po 
současnost. Dodejme, že i samotný dobrovolnický 
hasičský sbor v Prešove má velmi dlouhou  tradici. 
Jeho zakládací listina pochází z roku 1847. 

Foto Muzeum Prešov

V rámci velmi dobré spolupráce 
Klubu zasloužilých hasičů 7. okrsku 
Praha-západ se spolkem Vltavan 
Čechy, konkrétně s Vltavanem 
Davle, se 6. 9. 2019 uskutečnila 

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 je 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
•  Bez nároků na údržbu
•  Příznivé pořizovací náklady
• Mobilní aplikace AlarmScan pro odečet hlášených poplachů a stavu detektoru 
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Chcete být varováni kdekoliv v budově? Pomocí přídavného bezdrátového modulu 
XW100-CS  můžete spárovat až 32 požárních hlásičů nebo CO alarmů ve vašem domě.

Tyto výrobky zakoupíte, a další informace získáte, u našeho  autorizovaného prodejce : 

XW100-CS

Zasloužilí hasiči na šífu Vltava 2019
projížďka na replice šífu „Šenáku“ 
po hladině Vltavy v okolí Davle. 
Akce se zúčastnilo 8 zasloužilých 
hasičů ve vycházkových stejno-
krojích. Tato replika šífu byla za 

velkého úsilí Vltavanů spuštěna na 
vodu Vltavy na pražské Náplavce 
v loňském roce, jako příspěvek 
k oslavám 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Kromě 
samotné projížďky na šífu, kde 
nás přivítal předseda davelského 
Vltavanu bratr Josef Bílek, jsme se 
z jeho paluby přesunuli k prohlídce 
Ostrova u Davle, kde jsou zbytky 
bývalého benediktínského kláštera 
Stětí sv. Jana Křtitele z roku 999. 
Další poznávací akcí návštěvy 
v Davli byla prohlídka krásného 
místního vltavanského muzea a ná-
sledně i velmi starobylého kostela 
sv. Kiliána. Bratři Vltavané, velký 
dík! Městys Davle může být na Vaši 
spolkovou a propagační činnost 
městyse hrdý. Těšíme se na další 
spolupráci! 

za Klub ZH 7. okrsku Zdeněk 
Rychlý (redakčně kráceno)


