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Hasiči kmotry 
novým občánkůmKuriózní zásahy hasičů

„Hasiči byli, jsou a budou,“
říká nový starosta SH ČMS Jan Slámečka
Jsou mezi politiky i dobrovolní 

hasiči? 
Určitě. Osobně jsem byl ne-

dávno na jedné akci jihomorav-
ských a slovenských dobrovolných 
hasičů k výročí sto let vzniku 
Československa. Byl tam rovněž 
hostem bývalý hejtman Jihomo-
ravského kraje Michal Hašek. 

(pokračování rozhovoru z HN č. 01/2019)

(dokončení na straně 4)

A ten je u hasičů. Působí i ve 
Výkonném výboru Jihomorav-
ského kraje. U nás na Vysočině se 
před nedávnem, a zdůrazňuji, že 
nikoli ze zištných důvodů, k dob-
rovolným hasičům přidal i radní 
Kraje Vysočina Martin Hyský.  

Jaká je, podle Vás, situa-
ce a pozice dobrovolných hasičů 

Město Boží Dar v Karlovar-
ském kraji se při lednové sněhové 
kalamitě dostalo opět do hlavních 
vysílacích časů a na přední strany 
periodik. Připojují se i Hasičské 
noviny, protože v tomto nejvýše 
položeném městě v České republice 
(1 028 metrů nad mořem) působí 
SDH a hasičská výjezdová jednot-
ka. V horách více než kde jinde 
platí, že lidé si musí pomáhat, a to 
na obě strany státní hranice. Město 
Boží Dar zrealizovalo s německou 
obcí Breitenbrunn společný projekt 
s názvem „Zlepšení přeshraničního 
odvracení nebezpečí s technickým 
zabezpečením ochrany před ka-
tastrofami na komunální úrovni 
v oblasti Centrálního Krušnohoří“. 
Evropské prostředky zde napo-
mohly získání kvalitní techniky, 
která je využívána při tréninku 
i v reálných situacích.

Cílem zmíněného projektu byla 
i společná místní integrace hasič-
ských sborů a Horské služby obou 
měst – Božího Daru a Breitenbrun-
nu, jakož i přímý zřetel na nemoc-
niční zařízení Klinikum Erlabrun 
a Nemocnici Ostrov. I ta největší 
zimní nadílka ovšem stejně na jaře 
roztaje. Dobrovolným hasičům 
z Božího Daru (hasičský sbor zde 
byl založen již v roce 1873) však 
práce neubude, protože z důvodu 
rozšíření volnočasových nabídek 
v regionu se změnily i pracovní 
úkoly všech ochranných složek 
– hasičských sborů i Horské služby. 
Samotné zimní záchranářství se 
z důvodu rozšíření sportovních 
a turistických možností na Klínovci 
a Rabenbergu, lezeckých skalách 
a nově otevřené štole na Božím 
Daru (štola Johannes) rozrostlo 
o nutnost zachraňovat i v letních 
měsících. Rovněž na obou stranách 
hranice přibylo mnoho přeshranič-
ních turistických, cyklistických 
a lyžařských tras. 

Foto FB SDH Boží Dar

v České republice v porovnání 
s ostatními sousedními  zeměmi: 
Polsko, Německo, Slovensko… 
například, co se týká materiálo-
vého zázemí  atd.?

Ještě před takovými dvaceti 
lety jsme možná vzhlíželi k někte-
rým sousedním zemím se závistí. 
Především se jednalo o technické 
vybavení. Domnívám se však, že 

zejména v poslední době zahra-
niční hosté při návštěvách našich 
hasičských stanic, našich krajských 
operačních středisek, závidí nám. 
Určitě k tomu napomáhá i úspěšné 
naplnění naší snahy při vytvoření 
fondu zábrany škod, do kterého 
přispívají pojišťovny. Výraznému 
kvalitativnímu posunu, co se týká 

Dle Statutu odborných rad SH 
ČMS Ústřední odborná rada ochra-
ny obyvatelstva (ÚOROO) mimo 
jiné zpracovává a předkládá VV 
SH ČMS jednotnou metodiku 
a zásady odborného vzdělávání 
členů SH ČMS, včetně zásad pro 
získávání odznaků odbornosti 
v ochraně obyvatelstva, naučné, 
vzdělávací a informační materiály 
pro sdružení i pro veřejnost, meto-
dický návod pro zapojování členů 
Sdružení k plnění úkolů v oblasti 
ochrany obyvatelstva. Pro rok 2019 
je plán činnosti ÚOROO již hotový. 

Mezi její hlavní úkoly patří 
spolupráce s HZS ČR v oblasti 
ochrany obyvatelstva při realizaci 
koncepce ochrany obyvatelstva 
do roku 2020 s výhledem do roku 
2030, vytváření podmínek pro za-
pojování instruktorů PVČ SH ČMS 
do preventivně výchovné činnosti 
s důrazem na obce i pro zapojení 
sborů dobrovolných hasičů do pl-
nění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Dalším z cílů je:

– využití zkušeností z realizace 
projektu „Zabezpečení přípravy 
lektorů dalšího vzdělávání v ob-
lasti ochrany obyvatelstva při 
mimořádných událostech v Morav-
skoslezském kraji“ a podpora spe-
cializovaných kurzů v této oblasti 
v rámci ČR včetně zabezpečení 
kursů odborností ochrany obyva-
telstva v ÚHŠ, CHH, popř. v rámci 
KSH. Dále je potřebné – v souladu 
se závěry semináře z 8.–9. 6. 2017 
v ÚHŠ Jánské Koupele – zaměřit 
se na další rozvoj oblasti ochrany 
obyvatelstva v SH ČMS,

– snahu po tomto rozvoji do 
praxe implementovat i pomocí 
internetu, kdy bude na webových 
stranách SH ČMS vytvořena a pl-
něna rubrika „Rady obyvatelstvu“. 

– v rámci odborného vzdělávání 
v ochraně obyvatelstva připravit 
a provést seminář k úloze SH ČMS 
v ochraně obyvatelstva, prodisku-
tovat aktuální potřeby plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva v rámci ČR 
a nabídku možností SH ČMS aktiv-
ně se zapojit do realizace úkolů a na 
základě přijatých závěrů přehod-
notit náplně přípravy jednotlivých 
odborností OO ve Sdružení, 

– v rámci vnitrospolkové disku-
ze pak zvážit zavedení kursů k se-
beochraně členů Sdružení, včetně 
poskytování první předlékařské 
pomoci apod. 

Těžištm práce je pak pro rok 
2019 i v preventivně výchovné 
činnosti, kdy budou ve spolupráci 
s ÚORP vytvářeny podmínky pro 
spolupráci mezi referenty prevence 
a proškolenými instruktory PVČ. 

Plán práce 
ÚOR ochrany 
obyvatelstva 
na rok 2019

Hasiči jsou odborně připraveni i vybaveni k záchraně osob z lanovek. Snímek Michala Fanty z cvičení hasičů-lezců z Královéhradeckého kraje. 

Hasiči ze „střechy republiky“
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 „Město jakoby zmizelo, jen 
holé návrší bylo viděti. Kde ná-
městí, kde ulice, nebylo znáti. Za 
tři hodiny bylo 112 domů s všemi 
hospodářskými staveními v prach 
a popel obráceno, i nebylo mís-
tečka, kde by se kdo byl mohl 
skrýti… Obyvatelé byli na zahra-
dách a měli tam u stromů dobytek 
uvázaný. Seděli na zříceninách 
svého statku vylévajíce saze na 
spáleniště. Pláč a nářek rozléhal 
se na všech stranách.“

Takto emotivně popsal po-
žár Miletína (okres Jičín) v roce 
1846 Jan Nepomuk Lhota. Chtěli 
jsme tímto literárním úvodem 
připomenout, že červený kohout 
si vykračoval po mapě naší re-
publiky i v prvním měsíci roku 
2019. Požáry jsou popsány, zdo-
kumentovány. Fyzikální, chemické 

a další veličiny je redukují na od 
omocí oprošťěný odborný pro-
blém. Z psaného zpravodajského 
textu a z běžných fotografií nejdou 
emoce dobře číst. Musíme si je 
dotvořit, představit… Emoce na 
straně zasahujících hasičů i emoce 
na straně obětí, kterým požár vzal 
majetek nebo dokonce život jejich 
blízkých. Potom budeme číst i ryze 
informativní zprávy jinou optikou, 
která zobrazí víc, než jen konsta-
tování, že zase někde hořelo, že 
tam proběhla redoxní exotermní 
reakce uvolňující světlo a teplo 
a že se ve špatný čas na špatném 
místě setkaly hořlavina, oxidační 
činidlo a zdroj iniciace. Oheň byl 
možná první velkou přírodní silou, 
se kterou se člověk setkal. A v set- 
kání člověka s ohněm jsou skryté 
i emoce. Jsou ukryté i mezi řádky 
na této stránce.                  redakce

Kuriózní zásahy hasičů
Hasiči zasahují každý rok u více jak 100 000 mimořádných událostí, z čehož přes 50 % tvoří 
technické zásahy. Mezi ně patří široká škála činností, od složitého zásahu v muničních skla-
dech ve Vrběticích, likvidací následků větrných smrští (popadané stromy a větve) až právě 
po různé kuriózní zásahy, kdy je potřeba vyprostit zvířata nebo lidi. Pro srovnání, pouze 
necelých 18 % výjezdů tvoří dopravní nehody a požáry se 13 % jsou až na třetím místě. Při 
své práci se hasiči často setkávají s neštěstím a bolestí. O to raději vzpomínají na úsměvné 
události z loňského roku, které měly šťastný konec. Zde jsou tři z nich. 

Záchrana z mostu 
aneb „visuté lůžko“

V neděli 17. června přijala tís-
ňová linka středočeských hasičů 
žádost Policie ČR o spolupráci při 
záchraně osoby, která ležela na 
jednom z oblouků štěchovického 
mostu v okrese Praha-západ. Po 
příjezdu na místo se potvrdilo, 
že na mostním oblouku ve výšce 
přibližně 12 metrů nad vozovkou 
a 20 metrů nad hladinou Vltavy 
leží osoba, která se nehýbe. Pro 
její bezpečné zajištění a sundání 
rozhodl velitel zásahu o povolání 

K požáru bytu do Sakařovy 
ulice v Pardubicích vyjížděli hasiči 
ve čtvrtek 3. ledna v 19:12 hodin. 
Na místě zasahovaly tři jednotky 
požární ochrany. Hasiči provedli 
evakuaci 20 osob z bytů, které se 
nacházely v blízkosti požárem za-
saženého bytu. Hasiči požár dostali 
pod kontrolu v 19:24 hodin Zasa-
hovat museli v dýchací technice. 
Dále byl proveden průzkum bytu 
a odvětrání zakouřených prostor 
pomocí přetlakové ventilace. Na 
místě byla zdravotnická záchranná 
služba, která provedla kontrolu 
evakuovaných osob. Evakuované 
osoby se postupně vrátily zpět do 
svých bytů. Někteří obyvatelé si 
našli náhradní ubytování. V domě 
byl uzavřen plyn a technik RWE 
provedl kontrolu plynových pří-
pojek. V bytě, kde hořelo, plyn 

Před osmou hodinou večerní 
dne 2. ledna 2019 došlo k požáru 
v části domu ve Zlíně v místní části 
Kudlov. V 19:58 hodin přijali hasiči 
oznámení o požáru v rodinném 
domě na ulici Václavská. Požární 
poplach byl vyhlášen jednotce 
profesionálních hasičů z centrální 
požární stanice Zlín a jednotkám 
dobrovolných hasičů Statutárního 
města Zlína-Prštné a obce Březů-
vky. Hasiči vyjeli s celkem čtyřmi 
automobilovými cisternami. K uha-
šení požáru použili dva proudy 

Územní odbor Ústí nad Labem 
– požár zahradní chatky: 9. 1. 2019 
2:00. Tři hasičské jednotky vyjely 
k požáru v Dolních Zálezlech, okres 
Ústí nad Labem. Hořela jednopod-
lažní zahradní chatka o rozměrech 
3 × 4 m. Požár ji zasáhl celou. Hasiči 
nasadili dva vodní proudy, požár 
lokalizovali v 2:40 a zlikvidovali 
v 3:37.

Územní odbor Děčín – Požár per-
goly a fasády domu: 9. 1. 2019 1:53. 
Jednotka HZS ÚK ze stanice Děčín 
vyjela k požáru v Dobkovicích, 
okres Děčín (viz foto). Hořela per-

výškové techniky, žebříku opatře-
ného košem. S jeho pomocí se lezci 
dostali až na vrchol jen něco málo 
přes metr a půl širokého oblouku 
k spícímu muži, kterého nejdříve 
zajistili a pak probudili. Následně 
ho přesunuli do koše a snesli do 
bezpečí na pevnou zem. Vlastní 
záchrannou akci, která trvala asi 
deset minut, zabezpečovala ze člu-
nu na vodě štěchovická dobrovolná 
jednotka. Muž byl bez zjevného 
zranění předán policii, které se 
přiznal, že nad ránem při cestě ze 
zábavy posilněn alkoholem zvolil 
svoji oblíbenou trasu po mostním 
oblouku, kde ho však přepadla 
únava, a tak si lehl a usnul.

Hasiči u dinosaurů 
aneb „Jurský park“

V červnu zavedl kuriózní zásah 
vyškovské hasiče do dinoparku. 
Na visuté dráze mezi dinosaury 
totiž vlivem technické závady 
uvízl jeden návštěvník. Správce 
atrakce se k němu dopravil, ale 

nedokázal ihned závadu odstranit. 
Počkal proto s návštěvníkem do 
příjezdu hasičů. Jednotka ustavila 
automobilový žebřík a návštěvníka 
parku dostala do bezpečí. Správce 
následně uvolnil zaseknutý vozík 
a odtáhl jej po lanové dráze zpět 
do stanice.

Ježek v kleci aneb 
„záhada hlavolamu“

Poslední květnovou neděli před 
šestou hodinou ranní přijal ope-
rátor tísňové linky HZS Středo-
českého kraje informaci o ježkovi 
uvězněném v kleci v obci Světice 
nedaleko Říčan v okrese Praha-

-východ. K události byla vyslána 
říčanská jednotka profesionálních 
hasičů, která po příjezdu na místo 
našla ježka uvízlého v gabionu, 
tedy v drátěné kleci, která se po 
vyplnění kameny využívá napří-
klad pro výstavbu opěrných zdí. 
Hasiči za použití štípacích kleští 
nezraněného ježka opatrně vy-
stříhali a pustili do volné přírody. 
Záchranná akce trvala od ohlášení 
pouhých dvanáct minut. Tak rych-
le by to jistě nezvládli ani hoši 
z Rychlých šípů.

Zdroj textu: kpt. Mgr. Nicole 
Zaoralová, tisková mluvčí  

MV-GŘ HZS ČR
Zdroj foto: HZS krajů

Požár bytu provázelo explozivní hoření

zaveden nebyl. Požár byl zcela 
zlikvidován ve 22:13 hodin. Místo 
požáru do ranních hodin kont-
rolovala Policie ČR. Na místo se 
dostavil vyšetřovatel hasičů, který 
se do požárem postiženého bytu 
vrátil i v pátek 4. ledna v ranních 
hodinách, aby zjistil příčinu vzniku 
požáru. Na místo byli povoláni 
i specialisté z oboru elektro z Insti-
tutu ochrany obyvatelstva HZS ČR 
Lázně Bohdaneč. Požáry, a zvláště 
požáry v uzavřených prostorech, 
patří mezi komplikované zásahy. 

vody. Třetí útočný proud byl zřízen 
jako záloha, protože v blízkosti 
hořícího domu byla zástavba ro-
dinných domů. Hasiči zasahovali 
v dýchacích přístrojích. V průběhu 
hasebních prací nalezli uvnitř ob-
jektu dvě mrtvé osoby. Na místo 
požáru se dostavila Policie České 
republiky a vyšetřovatel hasičů. 
Zjištění příčiny požáru a dalších 
souvisejících skutečnosti zůstává 
v společném šetření Policie České 
republiky a hasičů. nprap. Roman 
Žemlička – HZS Zlínského kraje

gola a sedačka, požár zasáhl fasádu 
domu. Hasiči nasadili vysokotlaký 
vodní proud a požár zlikvidovali 
ve 2:12. Hasičské jednotky v Ús-
teckém kraji ve stejný den řešily na 
devíti místech i stromy spadlé pod 
náporem sněhu. Šest zásahů bylo 
v okresu Chomutov, kde spadly 
stromy na vozovku u Českých Ha-
mrů, Černého Potoka, Hory svatého 
Šebestiána a Petler. V okresu Děčín 
odstraňovali hasiči strom z vozovky 
u Blankratic a v okresu Litoměřice 
u Ostrého.

Zdroj: HZS Ústeckého kraje

Jsou charakteristické intenzivním 
hořením, je zde velké množství 
hořlavých látek a výborné sdílení 
tepla. Při těchto požárech se prosto-
ry vyznačují silným zakouřením, 
nesnadnou orientací v prostoru, 
vysokou teplotou, nesnadným 
přístupem a složitým odvětrává-
ním. Při těchto požárech mohou 
vzniknout specifické jevy, které 
jsou značně nebezpečné. Majitelka 
bytu popsala, že s dcerou seděly 
v obývacím pokoji a dívaly se na 
pohádku. V tom najednou vzplá-
lo něco u vánočního stromečku. 
Dcera utekla do svého pokoje a jak 
otevřela dveře, dostalo se větší 
množství vzduchu do obývacího 
pokoje a došlo ke specifickému 
jevu, kterému se říká backdraft. 
Naštěstí se podařilo majitelce 
bytu i dceři z bytu ihned dostat. 

Celkem 176 požárů zaměstnalo 
hasiče v České republice během 
silvestrovských oslav (od 20:00 
hodin 31. prosince 2018 do 6:00 
hodin 1. ledna 2019). To je o 27 víc 
než v loňském roce a o 63 víc než 
v roce předloňském. Za většinou 
těchto požárů stály dělobuchy, 
světlice a další pyrotechnické 
„radůstky“, kterými si lidé zpří-
jemňují příchod nového roku. 
Průměrně hasiči vyjíždějí ke 47 
požárům za den. Dne 31. prosince 
2018 byly jednotky hasičů vyslány 
k 71 požárům. Dvě osoby se při 
těchto požárech zranily. Jen od 
20:00 hodin do 24:00 evidovala 
krajská operační a informační 
střediska hasičů 38 požárů (loni 
to bylo ve stejném období jen 25 
požárů). Nejrušnější bývají první 
minuty a hodiny nového roku, co 
se počtu výjezdů jednotek týče. 
Během první hodiny ranní je 
evidováno 70 požárů (loni 52), 
ke druhé hodině ranní jich už 
bylo 117 (loni 99) a ke třetí hodině 
ranní 125 požárů (loni 110). Od 
půlnoci do 6:00 hodin zasahovali 
hasiči celkem u 188 mimořádných 
událostí, z čehož požáry tvořily 
větší část z nich – konkrétně 138 
(loni 124). Nejvíce požárů bylo 
v prvních šesti hodinách nového 
roku v Praze, St ředočeském, 
Ústeckém a Moravskoslezském 
kraji. Nejméně hasiči vyjížděli 
k požárům v tomto časové rozmezí 

Při požáru v uzavřeném prostoru 
se vlivem nedostatečného přívodu 
vzduchu vyvíjí velké množství 
hořlavých plynů. Pokud do této 
směsi hořlavých plynů přivedeme 
vzduch, například otevřením dveří, 
dochází k náhlému prudkému vzní-
cení. Rychlost šíření explozivního 
hoření je v takovém případě více 
než 20 m/s. Dochází k celkovému 
vzplanutí v místnosti. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 2,5 milionu 
korun. Příčina vzniku požáru je stá-
le vyšetřována. Buď došlo k závadě 
na prodlužovacím kabelu nebo na 
jednom ze spotřebičů – na televi-
zi, HI-FI soupravě či notebooku. 
Odebrány byly vzorky, které přesně 
stanoví příčinu vzniku požáru.

Zdroj textu: por. Bc. Vendula 
Horáková, tisková mluvčí, 

foto HZS Pardubického kraje

v kraji Zlínském a v Kraji Vysoči-
na. V případě novoročních požárů 
se nejčastěji jedná o požáry košů 
na odpadky, plastových kontejne-
rů, travních porostů a keřů. Od 
zábavní pyrotechniky dochází 
také k zapálení věcí na balkonech 
či odstavených automobilech na 
parkovištích. Příčinou požárů je 
ve většině případů lidská neopatr-
nost a zanedbání bezpečnostních 
předpisů při manipulaci se zábavní 
pyrotechnikou. Nárůst požárů pře-
devším od zábavní pyrotechniky 
zaznamenalo i Brno. K prvnímu 
letošnímu požáru vyjeli brněnští 
hasiči již tři minuty po půlnoci, 
jednalo se o požár túje v Brně-Ži-
denicích. Zajímavostí je, že během 
prvních 30 minut roku 2019 vyjely 
jednotky HZS Jihomoravského 
kraje hned ke čtyřem požárům 
tújí, a to nejen v Brně, ale také na 
Blanensku a Hodonínsku. První 
událost roku 2019 zaznamenali 
operátoři na tísňové lince HZS 
Středočeského kraje sedm minut 
po půlnoci, kdy byl oznámen 
požár tújí v obci Krychnov. Po 
půlnoci pak hasiči vyjížděli ke 
zvýšenému počtu zásahů při požá-
rech odpadkových košů, popelnic 
a k  dohašování krabic od zábavní 
pyrotechniky.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, 
tisková mluvčí MV-GŘ 
HZS ČR, foto hzscr.cz

Rušná silvestrovská noc

Dvě mrtvé osoby v hořícím 
rodinném domě

V Ústí nad Labem a v Děčíně 
hořelo i padaly stromy 
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Stranu připravil Mirek Brát

Požár Lešna připravil Jana Amose 
Komenského o celoživotní dílo

Kdo zapálil starověkou Alexandrijskou knihovnu?

„Oheň vyděsil v úterý chvíli 
před půlnocí obyvatele domů 
v Komenského ulici v Českých 
Budějovicích. Hořely tam 
plastové kontejnery a odpad. 
Příčinou požáru, který napá-
chal škodu za padesát tisíc 
korun, může být jak nedba-
lost, tak i úmyslné zapálení. 
Likvidace požáru jednotce 
zabrala dvacet minut.“

Zdroj:  
Budějovická drbna – krimi

Učitel národů
Každý den jsme konfrontováni 

s mnoha zprávami o požárech, 
doma i v zahraničí. Oheň si bere 
lidské životy, ničí majetek. Ob-
čas nás však taková zpráva vede 
k hlubším úvahám, je mostem, 
po kterém lze přejít do minulosti. 
I mně se to stalo. Zpráva o jednom 
drobném požáru v Komenského 
ulici v Českých Budějovicích – se 

škodou padesát tisíc Kč – mě do-
vedla k požáru, který kdysi osudo-
vě postihl muže, jenž dal této ulici 

jméno. Nebyl jím nikdo jiný, než 
Učitel národů Jan Amos Komen-
ský. Pojďme si ho krátce připome-
nout. Nepíši záměrně „představit“, 
protože by bylo k neuvěření, pokud 
by tohoto velikána nějaký Čech 
poznamenaný alespoň základní 
školní docházkou neznal. Narodil 
se v roce 1592 na Moravě (přesné 
místo jeho narození není známo). 
Zemřel roku 1670 v holandském 
Amsterdamu. Tento myslitel, fi-
lozof a pedagog byl posledním 
biskupem Jednoty bratrské. Už za 
jeho života si získaly velkou oblibu 
například jeho díla Brána jazyků či 
Svět v obrazech. Jan Amos Komen-
ský, ve světě známý jako „Comeni-
us“, psal svoje díla nejen latinsky, 
ale i česky. Pomalu  se začínáme 
blížit k dějové lince, kterou jsme 
naznačili v úvodním titulku. Ještě 
však není ten správný čas, ještě se 
musíme vydat s bratrem Janem na 

Byla to největší a nejznámější 
antická knihovna. Nacházela se 
na pobřeží Středozemního moře 
v egyptské Alexandrii, městě 
založeném Alexandrem Makedon-
ským během výbojů jeho armád do 
Severní Afriky. Pozdější heléni-
stický vládce Egypta Ptolemaios 
I. Soter velmi podporoval vědy 
a vzdělanost. Aby přilákal do 
Alexandrie učence z celého Stře-
domoří, vytvořil pro ně koncept 
honosné knihovny fungující jako 
vědecké centrum. Psal se rok 283 
před naším letopočtem. Police Ale-
xandrijské knihovny se začaly plnit 
vzácnými svitky. Státní pokladna 
knihovnu velkoryse podporovala. 
Podle rozšířeného a trvale živené-
ho mýtu Alexandrijská knihovna 
lehla popelem během útoku vojska 
Julia Caesara na město ve čtvrtém 
desetiletí našeho letopočtu. Cílem 

cesty. Do porážky českého stavov-
ského povstání žil Komenský ve 
Fulneku, kde působil jako rektor 
školy a kazatel Jednoty bratrské. Po 
porážce stavovského vojska na Bílé 
hoře opustil Fulnek a skrýval se na 
různých místech Čech a Moravy. 
Důvodem byla jeho neochota pře-
stoupit na katolickou víru. Nakonec 
se rozhodl pro exil v polském městě 
Lešno. Z Lešna se Komenský vydal 
na přednáškové turné po Anglii. 
V roce 1642 odchází do Švédska. 
O šest let později se vrací opět 
do Polska, aby v roce 1651 přijal 
pozvání sedmihradského knížete 
Rákocziho na pedagogickou misi 
do Uher. V letech 1654–1656 
bychom jej opět potkali v Lešně, 
městě v západním Polsku na linii 
Poznaň–Vratislav. 

Ztráta rukopisů
Dne 27. dubna 1656 začalo deset 

tisíc polských vlastenců obléhat 
město Lešno, které rok předtím ob-
sadila švédská vojska. Město Lešno 
se nakonec vrátilo do polských 
rukou. Bohužel součástí rabování 
a „práva“ vítězů na pomstu za 
měsíce švédské okupace bylo i za-
ložení požáru na celkem dvanácti 
místech. Oheň způsobil velké škody. 
Českému učenci Johannu Amosovi 
Comeniovi při požáru shořely 
jeho rukopisy, na kterých pracoval 
celý dosavadní život; například se 
jednalo o Česko-latinský slovník. 
Vědec přišel také o podstatné části 
Pansofie a Metafyziky a další díla. 
Samotný Comenius musel z Lešna 
uprchnout před hněvem Poláků, 
protože udržoval dobré kontakty se 
Švédy. Tolik naše fiktivní zpráva 
z černé kroniky 17. století. Ko-
menský se nikdy ze ztráty svých 
stěžejních rukopisů při požáru 
Lešna nevzpamatoval. Zkuste si 
i vy, kterým třeba porucha počítače 

smazala data za uplynulý týden, kte-
rým někdo omylem vyhodil starou 
krabici s rodinnými fotografiemi do 
odpadu, zkusme si mi všichni, kte-
rým někdy zmizela nějaká důležitá 
data, vynásobit tuto ztrátu tisícem, 
a pocítíte tu bolest a zmar moudré-
ho muže, jemuž oheň v okamžiku 
strávil část jeho celoživotního díla. 

Epilog
Pojďme se krátce podívat na 

Komenského ztrátu „po hasičsku“. 
Jaké technické prostředky mohly 
velký požár Lešna v roce 1656 

Jan Amos Komenský, velký Moravan, který si vydobyl uznání ve světě zejména jako 
pedagog a filosof. 

Podobná hasičská technika se mohla 
podílet i na boji s požárem Lešna. 

Centrální historické náměstí v Lešně s budovou radnice, která ovšem byla postavena 
až po velkém  požáru v roce 1656.

V roce 2016 byla v Londýně k vidění 120 metrů dlouhá "replika" velkého požáru, který 
postihl toto město v 17. století. 

Pohled do předpokládaného interiéru slavné knihovny.  

Požár Alexandrijské knihovny byl opakovaně námětem výtvarného umění

zastavit a  zachránit tím Komen-
ského rukopisy? Z našeho pohledu 
byly tehdejší možnosti nepatrné,, 
i když nějaké primitivní stříkačky 
již mohly se řáděním „červeného 
kohouta“ v 17. století bojovat. 
Šance na záchranu rukopisů J. A. 
Komenského ovšem byla velmi 
malá. Stačí se podívat na dobře 
zdokumentovaný tzv. Velký požár 
Londýna z roku 1666 (deset let po 
požáru polského Lešna). Jedna 
z největších katastrof v dějinách 
britského hlavního města tehdy 
zničila 13 200 domů, 87 chrámů, 
6 kaplí. Připravila o domov 100 000 
lidí. V 17. století měl „červený ko-
hout“ nad lidmi ještě dominantní 
převahu. Ulic či náměstí nazvaných 
„Komenského“ je v Česku hojnost. 
Až nějakou takovou ulicí projdete 
nebo si sednete na lavičku na Ko-
menského náměstí, vzpomeňte, že 
právě jemu dokázal oheň v podobě 
ničivého požáru hodně vzít. 

Text Mirek Brát (foto flickr)

útoku byla podpora mocenských 
ambicí královny Kleopatry. Pravda 
však je, že velkých požárů bylo 
v historii Alexandrijské knihovny 
více. Ten, který je přičítán na vrub 
Caesarovi, nebyl pro knihovnu 
fatální katastrofou. I když pravdě-
podobně během tohoto požáru byly 
zničeny desítky tisíc spisů, nebyla 
to celková devastace knihovnic-
kého fondu, který v této době čítal 
okolo 700 000 tisíc pergamenových 
svitků shrnujících lidské vědění 
historie, lékařství, astronomie, 
matematiky či fyziky. Kvetl zde 
úspěšně i obchod s informacemi, 
kvalifikovaní opisovači v knihovně 
svitky kopírovali za účelem další-
ho prodeje. V knihovně studovali 
největší filozofové a učenci antiky, 
mezi nimi i Archimedes či Eras-
totenes.

Spalte ty knihy!
Prameny hovoř í o požár u 

knihovny také v roce 272 našeho 
letopočtu, o plenění knihovny 
v letech 391 a 415 našeho letopočtu. 
Knihovna byla samozřejmě těmito 
událostmi postižena, její budovy a 
sbírky poničeny. Navzdory tomu 
knihovna pokračovala v další 
činnosti. Alexandrijskou knihovnu 
nezničil požár, nebyla místem sme-
teným z povrchu žhavým kataklyz-
matem. Její úpadek byl dlouhodobý 
a méně romantický. Jak již bylo 
řečeno, její činnost byla dotována 
ze státního rozpočtu. V době vlády 
římského císaře Marka Aurelia 
Antonia došlo ke zrušení vyplácení 
stipendií a k celkovému drastické-
mu omezení podpory knihovny. 

Středomoří této doby také již 
nebylo tím mnohovrstevnatým, 
ale pevným celkem ovládaným 
legiemi z věčného města Říma. 
Války, náboženské třenice, lokální 
zájmy – to všechno mařilo plnění 
poslání knihovny. I zde totiž pla-
tilo okřídlené rčení o tom, že když 
mluví zbraně, mlčí múzy. Závěrečné 
zprávy o Alexandrijské knihovně 
pocházejí z roku 639 našeho leto-
počtu. Tehdy arabské vojsko vedené 
chalífou Omarem dobylo Alexan-
drii. Jemu je připisován nelichotivý 
imperativ: „Spalte ty knihy. Buď 
obsahují totéž co Korán, pak jsou 
zbytečné, nebo obsahují něco jiného 
a pak jsou škodlivé.“ Tradovalo se, 
že v 7. století používali Arabové 
svitky z knihovny jako palivo při 
vytápění lázní. 

Bibliotheca 
Alexandrina 

Alexandrijská knihovna byla 
nově otevřena až v roce 2002. 
Jednalo se o projekt egyptské vlády 
s podporou organizace UNESCO. 
Našlo v ní domov 8 milionů knih. 
Novodobá knihovna usiluje o kom-
pletní digitalizaci egyptských 
a jiných arabských knih a periodik. 
Zajímavostí je, že její budovu navr-
hl český architekt Martin Roubík. 
Stavba na nábřeží Středozemního 
moře připomíná obrovský disk. 
Bibliotheca Alexandrina odkazuje 
na svůj slavný antický předobraz 
a je největší podobnou institucí 
na Blízkém východě. Knihovna je 
financovaná ze státního rozpočtu, 
tam spadají i platy zaměstnanců. 
Doufejme, že toky ze státního roz-

počtu pro knihovnu nevyschnou. 
Jak svědčí příklad její starověké 
předchůdkyně, bylo by to pro její 
osud větší riziko než požár. Ostat-
ně, jeden požár postihl novodobou 
Alexandrijskou knihovnu jen něko-
lik měsíců po jejím otevření, a fun-
guje dál… Současně také probíhají 
archeologické vykopávky původní 
antické knihovny. Archeologický 
tým odhalil třináct rozlehlých 
čítáren, které prý mohly pojmout 
až pět tisíc studentů. Kdo tedy 
zapálil starověkou Alexandrijskou 
knihovnu? Odpověď na otázku 
v našem titulku není snadná a už 
vůbec ne jednoznačná. Navzdory 
hollywoodským filmům i působi-
vým výtvarným dílům je jisté, že 
pouze Gaius Julius Caesar to nebyl.

Zpracoval Mirek Brát, 
foto flickr 
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V září 2016 byla slavnostně 
pokřtěna první knížka ryze ha-
sičských pohádek, kterou sepsali 
sami hasiči. Kniha s názvem 
Hasičské pohádky vznikla z nej-
hezčích příspěvků profesionálních 
i dobrovolných hasičů, kteří svá 
dílka zaslali v roce 2015 do literár-
ní soutěže „Bylo, nebylo u hasičů“. 
Ve čtrnácti klasických pohádkách 
děti potkají draky, čerty, skřítky, 
statečné kohouty i kapry záchra-
náře.  Knížka není volně prodejná, 
používána je jako propagační 
předmět Hasičského záchranného 
sboru ČR, děti i dospělí mohou 
Hasičské pohádky získat jako 
odměnu za účast v nejrůznějších 
soutěžích a na akcích pořádaných 
Hasičským záchranným sborem 
ČR. Jedna z těchto soutěží je nyní 

Ze života SDH

technického vybavení hasičů, 
pomohly určitě i evropské pení-
ze. V mnoha případech nyní při 
zásahu podle oblečení, techniky 
a celkového vybavení a výstroje 
nerozeznáte hasiče profesionálního 
od dobrovolného. 

Na vynikající úrovni je i ko-
munikační technika. Hasiči mají 
tablety, které jim pomáhají určit 
cestu k zásahu. Moderní technika 
jim ještě po cestě určí charakte-
ristiku objektu, ve kterém budou 
zasahovat. Po absolvování cest 
do zahraničí jsem dokonce pevně 
přesvědčen, že nejlepší systém, 
který jsem poznal, máme v České 
republice, kdy vedle sebe fungují 
profesionální i dobrovolní hasiči. 
Podíváme-li se do zemí od nás na 
západ – Německo, Rakousko – mají 
systém orientovaný především na 
dobrovolné hasiče. Na východ je 
zase těžiště práce především na 
bedrech profesionálních jednotek. 
Náš systém je více vyvážený a jeví 
se mi jako nejlepší. Samozřejmě, 
stále je nutné věci zlepšovat a tech-
niku obnovovat. Nedávno jsem 
s panem ministrem vnitra během 
jeho návštěvy Vysočiny hovořil 
o tom, že je nutné vytvořit program 
na obnovu přenosných stříkaček. 
Ve sborech je nyní obrovský počet 
stříkaček, které jsou staré i čtyřicet 
let. Již na ně nejsou náhradní díly, 
protože je nikdo nevyrábí. Tento 
stav, pokud nebude řešen, může být 
do budoucna velkým problémem. 

Udělali jsme však opravdu velký 
kvalitativní a kvantitativní posun. 
Vezměte si jen ten obrovský počet 
dopravních automobilů pro dob-
rovolné hasiče, které financoval 
poslední dotační titul. Nemám 
nyní po ruce celorepubliková čís-
la. Budu tak argumentovat pouze 
údaji z Kraje Vysočina. Za čtyři 
roky se jednalo téměř o 220 no-
vých dopravních prostředků. To je 
úžasné číslo.

„Hasiči byli, jsou a budou,“ 
říká nový starosta SH ČMS Jan Slámečka

se jednat o novou techniku a nikoli 
o techniku, která již v našich pod-
mínkách dosloužila, jak by se někdo 
mohl mylně domnívat. Velmi se tam 
například osvědčila naše plovoucí 
čerpadla. Potěšilo mě, že hasiči ze 
Zakarpatské Ukrajiny byli jedněmi 
z prvních gratulantů, kteří mi bla-
hopřáli po mém zvolení starostou 
SH ČMS. Musím se přiznat, že jsem 
„onemocněl Zakarpatím“ a mám 
tento region velmi rád. Ale to by 
bylo na samostatné vyprávění. 

Můžete krátce ohodnotit ak-
tuální míru spolupráce dobro-
volných hasičů se složkami IZS 
a profesionálními hasiči?  

Nedovedu si představit, že by-
chom se jako dobrovolní hasiči 
nyní nepodíleli na činnosti Inte-
grovaného záchranného systému. 
Máme obrovskou výhodu v tom, 
že systém IZS u nás vznikl. Často 
se mě ptají, čeho si nejvíce vážím 
v práci dobrovolných hasičů. Jsou 
to tři věci: Dobrovolnost, která není 
v současné zase až tak obvyklá+ 
většinou totiž lidé, když mají něco 
udělat, natahují ruku a ptají se, 
za kolik to bude. Za druhé je to 
mládež, ve které si vychováváme 
následovníky. Je úžasné, když 
k nám někdo přijede ze zahraničí 
a my ho vezmeme na závody, kde 
je 600–700 dětí. Třetí věc je, že 
dobrovolní hasiči jsou plnohod-
notnou součástí Integrovaného 
záchranného systému. Řada jedno-

tek je nyní dokonce předurčena ke 
specializovaným činnostem. 

Jaké přání byste – prostřed-
nictvím Hasičských novin – ad-
resoval dobrovolným hasičům do 
roku 2019?

Dobrovolným hasičům, a ve 
své podstatě všem hasičům, přeji, 
aby se jim v roce 2019 dařilo, aby 
se členové jednotek ze zásahů 
a výjezdů všichni v pořádku vrátili 
na základny. Přeji zdraví, což je 
nutný předpoklad k tomu, aby měli 
přirozenou chuť pracovat v rámci 
dobrovolné činnosti, kterou náš 
spolek vykonává. Chci poděkovat 
všem, kteří s námi spolupracují, 
a obzvláště chci poděkovat našim 
rodinám, protože vytvářejí pod-
mínky, že dobrovolný hasič může 
být dobrovolným hasičem. 

Co vám podle vašeho názoru 
dá (a co naopak vezme) funkce 
starosty SH ČMS?

Myslím, že mi to určitě přinese 
novou zkušenost. Říkal jsem to 
i před samotnou volbou, že jsem 
ten, který si ten funkcionářský post 
vyšlapal od nižších funkcí ve sboru, 
přes okrsky, okres, kraj i ústředí. 
Pokud mám šanci a možnost vy-
konávat ten nejvyšší post, bude to 
pro mě obrovská zkušenost. A co 
mi to vezme? Doufám, že mi nová 
funkce nevezme zdraví. Určitě mi 
to vezme kousek rodinného života. 
Funkce starosty pro mě znamená, že 
musím odejít z Vysočiny do Prahy. 
Rozhodnutí padlo pochopitelně po 
uvážlivém projednání tohoto tématu 
i s mojí ženou. 

Jaké jsou další perspektivy 
rozvoje jednotek SDH?

Hasiči byli, jsou a budou. Sa-
mozřejmě se bude měnit technické 
a materiálové vybavení jednotek 
dobrovolných hasičů. Ještě před 
dvaceti lety jsme si nedovedli 
představit technické vymoženosti 
typu tabletů, dronů a různých 
pokročilých komunikačních pro-
středků. Vývojem společnosti se 
budou měnit i rysy spolkového 
života. Svět bude stále více pře-
technizovaný. Pevně však věřím, že 
i v tomto přetechnizovaném světě 
si hasiči dokáží posedět, pobavit 
se. Hasiči budou stále, ale obrazně 
řečeno, budou možná jen trochu 
jinak vypadat. 

Děkuji pane starosto za roz-
hovor.

Zaznamenal Mirek Brát

Můžete uvést nějaký konkrét-
ní příklad ze zahraničí? 

 Pro zajímavost mohu uvést jako 
příklad spolupráci se Zakarpatskou 
Ukrajinou, kam mě přivedla moje 
činnost na kraji. Před jedenácti lety 
uzavřel Kraj Vysočina se svým pro-
tějškem na Zakarpatské Ukrajině 
smlouvu o spolupráci. Od té doby 
bylo realizováno přes sto padesát 
projektů, které byly postaveny na 
principu paritního financování, 
kdy polovinu prostředků uvolnil 
Kraj Vysočina, druhou polovinu 
naši partneři ze Zakarpatské Ukra-
jiny. Do těchto projektů se zapojili 
i hasiči. Již sedm let s hasiči ze 
Zakarpatské Ukrajiny spolupra-
cujeme. Tam potom získáte ten 
opačný pohled. Oni jsou jen pro-
fesionální hasiči a jen velmi, velmi 
špatně vybavení. My tam vozíme 
za krajské peníze techniku. Jedná 
se o novou techniku, protože jsem 
slíbil, že pokud budu mít vliv, bude 

(dokončení ze strany 1)

Napsat krátce o hasičích z Heř-
manic na Liberecku je takřka 
nemožné. Mají nesmírně pestrou 
škálu činnosti. 

Začněme mladými hasiči. Ve-
doucí Ivana Frankelová společně 
s instruktory Honzou Štěpánem 
a Jakubem Hrnčířem připravují pro 
děti zajímavé schůzky, na kterých 
pilují disciplíny Plamenu a připra-
vují je na starty v dalších soutěžích. 
„Líbí se starty v Krásnoleském 
víceboji, do Frýdlantu jezdíme na 
Předvánočního kapra nebo Štít měs-
ta Frýdlantu, na Floriánkův dvojboj, 
Pertoltický předbraňák nebo ,šede-
sátkování‘ u nás v Heřmanicích,“ 
uvedla Ivana Frankelová. Mladí 
hasiči v posledních dvou letech 
mají kvalitní úspěchy, téměř z kaž-
dých závodů přivážejí medaile. Jak 
říkají vedoucí, touha po vítězství 
je veliká a pro děti je obrovským 
prožitkem mít na krku medaili. Děti 
se pečlivě starají o svou nástěnku 

u zbrojnice, malují tulipány na 
akci centra Amélie, zapojují se do 
Dne proti rakovině, zdobí májku, 
vytváří vlastní modely pro pálení 
čarodějnic a zdobí barevnými va-
jíčky velikonoční strom. „S dětmi 
jezdíme do bazénu, udělali jsme 
si skvělou vycházku po strašidel-
ném lese, zvládli jsme Putování za 
Rumcajsem. V parcích jsme sázeli 
stromky, keříky, kytičky. A abych 
nezapomněla, jsou zapojeny do 
akce Ježíškova vnoučata,“ doplnila 
vedoucí.

Dospěláci pomáhají stejně jako 
mládež při Dnu proti rakovině, za-
jišťují občerstvení na Sletu čaroděj-
nic, na fotbalovém turnaji o pohár 
starosty obce a dalších soutěžích 
pro děti, připravují dětský maškarní 
maškarní rej. „Nelze vyjmenovat 
všechny akce, prostě jsme tady 
a pomáháme, kde je potřeba, my 
se angažujeme snad u všeho, jsme 
dokonce kmotry našim malým ob-

čánkům,“ doplnil velitel a starosta 
obce Vladimír Stříbrný. Muži stí-
hají starty na několika atraktivních 
soutěžích jako Povodňová lopata 
ve Višňové, několik pohárových 
soutěžích, v letošním roce dokonce 
startovali na Superpoháru.

„V dřívějších dobách jsme pomá-
hali při obnově místního hřbitova, 
zakládání parku pod celní správou 
a parku na začátku Heřmanic. 
V obou parcích jsme s dětmi sázeli 
stromky a keře. V letošním roce 
jsme pomohli při úklidu nádraží, 
odstraňovali jsme nálety mladých 
stromků a celkově čistili prostor 
kolem bývalého nádraží,“ upřesnil 
starosta sboru Pavel Zadák.

V roce 2009 se začalo s rozšiřo-
váním a ke staré požární zbrojnici 
byla připojena plechová hala s vraty. 
Požární zbrojnice zázrakem pře-
čkala ničivou povodeň v roce 2010, 
kdy hasiči s vypětím sil likvidovali 
škody na majetku obyvatel a obce. 

Hasičská zbrojnice po úklidu náno-
sů bahna sloužila jako sklad nářadí 
a dezinfekčních prostředků. Od té 
doby mají hasiči mnoho kamarádů 

Hasiči jsou i kmotry novým občánkům
a přátel z celé republiky, kteří zde-
vastované obci významně pomohli. 
V listopadu 2015 přibyla ke zbroj-
nici věž na sušení hadic obohacená 

o hodiny. Nová hala a věž byla 
vystavená brigádnickou svépomocí 
s typickou cibulovou kopulí, ve kte-
ré jsou uschované dokumenty pro 
budoucí generace. V současné době 
se pracuje na nové klubovně, která 
bude ve staré požární zbrojnici.

Jednotka kategorie JPO III má ve 
vybavení motorové stříkačky PPS 
12 a PPS 15, motorové pily, vysílač-
ky, požární automobily Avie 31 bus, 
CAS 32 T148, CAS 25 RTHP Škoda 
706, Toyota Hilux 2,5D, elektrocen-
trálu a osvětlovací techniku. „Od 
roku 2017 vlastníme defibrilátor. Od 
letošního roku máme ve vybavení 
,novo-starý‘ evakuační autobus. 
Jsme jediný sbor, který takový 
autobus na Frýdlantsku vlastní. Na 
opravě se podíleli nejen řemeslníci, 
největší práci odvedli naši chlapi, 
kteří na autobusu pracovali vždy po 
práci až do pozdních nočních hodin, 
připomněl velitel Vladimír Stříbrný.

Věra Nutilová

Do nového roku  
s Hasičskými pohádkami

na webu hzscr.cz. Je to ale „last 
„minute“– soutěžit můžete do 
31. ledna 2019. 

Anotace z profesního a osobního 
životopisu: 

Bez nadsázky lze říci, že Jan Au-
lický, pro něhož je rok 2019 i rokem 
jeho životního jubilea – 50 let, je 
spojen s hasičským hnutím již od 
narození. Pochází z rodiny s ha-
sičskou tradicí. Hasičský životopis 
Jana Aulického začíná v SDH Zbi-
roh. Profesionální hasičskou dráhu 
ukončil jako velitel Hasičského 
záchranného sboru Škoda Auto 
Mladá Boleslav. Jako dobrovolný 
hasič je nositelem řádu Sv. Flori-
ana a titulu Zasloužilý hasič. Ve 
volném čase se věnuje sběratelství 
hasičských přileb. Díky jeho umu 
byla zrekonstruována historická 
koněspřežná stříkačka, která dnes 
stojí vedle základních kamenů Ha-
sičského domu v Praze. V Kladně 
absolvoval dvě odborná učiliště: 
první se zaměřením na mechani-
ku a opravářství strojů a zařízení, 
v druhém získal výuční list v oboru 
zedník. Úplné středoškolské vzdě-

lání získal v oboru Technik požární 
ochrany na Střední odborné škole 
tradičních řemesel v Mladé Bole-
slavi. V roce 2003 získal odbornou 
způsobilost v požární ochraně na 
Vyšší odborné škole požární ochra-
ny ve Frýdku-Místku, v roce 2007 
vystudoval Vysokou školu finanční 
a správní, obor Veřejná správa, 
a získal titul bakaláře, v roce 2009 
ukončil studium Provozně ekono-
mické fakulty České zemědělské 
univerzity v Praze a dosáhl titulu 
inženýra. 

V roce 1997 nastupuje na pozici 
referent represe a prevence do 
Kanceláře SH ČMS. Ředitelem 
Kanceláře SH ČMS se Ing. Jan 
Aulický stal po zvolení Výkonným 
výborem SH ČMS v roce 2003. 
Stál v čele organizačního výboru 
akce Hradčany 2002, kde byl díky 
162 SDH získán světový rekord 
v dálkové dopravě vody na vzdá-
lenost 52 700 m. Opakovaně stál 
v čele největšího setkání požárních 
automobilů, jejich řidičů, strojníků 
a osádek Pyrocar v Přibyslavi. 
Každoročně se podílí na přípravách 
všech celostátních akcí organizo-
vaných Kanceláří SH ČMS. I ve 
volném čase se Ing. Jan Aulický 
věnuje hasičině. Je členem Sboru 
dobrovolných hasičů Škoda Auto, 
a. s. Mladá Boleslav, kde jako zdra-
votník a řidič autobusu pomáhá 
OSH při organizaci letních a zim-
ních táborů mladých hasičů. K jeho 
osobním zájmům patří cyklistika, 
lyžování, hokej a chalupaření.

Medailonek Ing. Jana Aulického, 
ředitele Ústřední kanceláře SH ČMS
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Dobrovolní hasiči v zahraničí

Většina z nás bere tankování 
pohonných hmot do například 
osobního automobilu jako běžnou 
rutinu. Rozumíme tomu, že jistě 
není vhodné škrtat sirkou a svítit 
si otevřeným ohněm, zda je nádrž 
už plná, či nikoli. Také je jasné, 
že před čerpáním pohonných 
hmot musí řidič zastavit motor a 

Izraelským hasičům již delší 
čas pomáhá s boji s požáry také 
speciální hasičská Tatra, dar české 
vlády Izraeli na pomoc proti lesním 
požárům. Česká hasičská Tatra se 
osvědčila i při likvidaci požárů 
na jihu Izraele. Ty způsobili pa-
lestinští radikálové pomocí draků 
a balónů s hořlavinami posílaných 
po větru. Speciál Tatra se dostal 
do Svaté země na základě česko-
-izraelského Memoranda v oblasti 
prevence a likvidace mimořád-
ných událostí. Obdoba hasičského 
speciálu Tatra CAS 30 – T 158 
4×4 vznikla na základě odborných 
konzultací izraelské strany s Ha-
sičským záchranným sborem ČR. 
Třímístný speciál je schopný pro-
vozu na všech typech komunikací 
i mimo ně, má velkokapacitní 
nádrž na vodu na 4 500 litrů vody, 
speciální podvozek s rozvody, které 
zvládnou tepelné účinky požáru, 

V zimní sezóně jede většina 
sedačkových lanovek naplno 
a bezproblémů (foto č. 1). Ha-
siči však musejí být připraveni 
i na eventualitu, kdy je provoz 
lanovky narušen technickou po-
ruchou. Včasná evakuace osob 
z lanovky je v zimním klimatu 
velmi důležitá, protože by mohlo 
hrozit podchlazení přepravova-
ných lyžařů. Hasiči jsou však na 
svoji roli zachránců ze sedačko-
vých lanovek dobře trénováni. 

Protipožární aspekty při tankování letadla

Šedesátka lezců z Královéhradeckého kraje
cvičila záchranu osob z lanovky

vypnout zapalování, nekouřit, ne-
používat mobilní telefon. Jde o to, 
že čistě teoreticky by mohlo dojít 
k tomu, že by akumulátor telefonu 
mohl vytvořit jiskření, které by 
v kombinaci s rozlitým palivem 
způsobilo explozi. Důležité je 
rovněž při tankování zasunout 
pistoli do hrdla nádrže na doraz. 

či dva „vysokotlaky“ pro vysoce 
efektivní hašení lesního porostu. 

Foto: Boj s lesními požáry 
v Izraeli probíhá na zemi – i ze 

vzduchu (hasičská Tatra, hasič-
ský letoun).  Foto: Israel Fire 

and Rescue Services, FB

Vracíme se tak ještě k výcviku 
hasičů-lezců, který se uskutečnil 
na sedačkové lanovce Marta II 
v Deštném v Orlických horách 
v závěru loňského roku (foto č. 2).   
Do Deštného v Orlických horách 
se sjela šedesátka hasičů z celého 
Královéhradeckého kraje, aby zde 
absolvovala výcvik záchrany osob 
ze sedačkové lanovky. Lezci speci-
álně proškoleni na záchranu osob 
ve výškách a nad volnou hloubkou 
obsadili většinu sloupů po celé 

Dnes servírujeme: Pikantní nakládaný sýr a únikové cesty
jako jediné cesty do bezpečí

V minulém vydání Hasičských novin jsme vás informovali o zajímavém 
kuchařsko-preventivním počinu: knižním projektu Hasičské kuchařky, 
která obsahuje nejen recepty od samotných hasičů, ale i užitečné preven-
tivní rady ze sféry protipožární ochrany. Kuchařka vyšla k 165. výročí 
vzniku HZS hl. m. Prahy. Po úvodním představení z minulého čísla jsou 
již vaše chuťové pohárky jistě v očekávání nějakého hasičského receptu. 

Užitečné rady 
Nebude však od věci si ponejprv zopakovat i rady v z oblasti prevence, 

které jsou v kuchařce k tomuto tématu navázány. Jedná se o problematiku 
únikových cest (chráněných i nechráněných) v objektech. Jak o takové 
únikové cesty pečovat? V prvé řadě musí být na těchto únikových cestách 
zřetelně vyznačeny únikové východy i evakuační výtahy. Důležité je, 
aby rovněž ukazovaly směr úniku. Jejich značení se umisťuje tam, kde se 
mění směr úniku. Pokud jsou součástí únikových cest či komunikačních 
prostor v těchto cestách dveře, nezapomeňte na jejich odblokovací zaříze-
ní. Únikové cesty musí být dostatečně osvětlené a udržované v pořádku. 
Jistě by neměly být skladištěm! 

Dobrý recept
Dočetli jste až sem? Potom je vaší odměnou recept kpt. Ing. Ivany Svi-

tákové na pikantní nakládaný sýr. Co budete potřebovat na osm porcí této 
dobroty? 8 ks sýra (typu hermelín, camembert), 2 velké červené cibule, 2 
velké bílé cibule, 5 stroužků česneku, 1 polévkovou lžíci hořčice typu Di-
jon, jemné feferonky v nálevu (rohy). Na ochucení použijeme sůl, drcený 
i celý pepř (červený), tymián (drcený), jalovec, pálivou mletou papriku, 
sušenou chilli papričku, nové koření, bobkový list. A nezapomeňte na 
¾ litru oleje! Máte všechno připravené? Pojďme na to! Oloupaný česnek 
prolisujeme do misky, přidáme špetku soli, drceného pepře, polévkovou 
lžíci hořčice a promícháme. Rozkrojíme podélně sýry na půlky, vnitřky 
potřeme hořčično-česnekovou pastou a přiklopíme půlky sýra k sobě. 
Oloupeme cibuli a nakrájíme ji na kolečka. Do větší sklenice vložíme na 
dno kolečka cibule a bobkový list a postupně vkládáme sýry, prokládáme 
cibulí, jemnými feferonkami a všechny vrstvy kořeníme. Naplněnou 
sklenici zalijeme olejem až po okraj. Sklenici uzavřeme, lehce protřepeme 
a zase otevřeme, aby vyprchal zbytečný vzduch (dle potřeby přilijeme 
další olej, aby byla sklenice plná a sýry potopeny). Sýry necháme zrát 
při pokojové teplotě cca 3 dny. Podáváme s čerstvým pečivem a pivem. 
Dobrou chuť!                                                    (foto hasičská kuchařka)

Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako sbírání 
nových zkušeností a poznatků. Pojďte si s Hasičskými novinami procestovat 
mapu středoevropského hasičského dobrovolnictví. V minulém čísle Hasič-
ských novin jsme nakoukli pod pokličku rakouským dobrovolným hasičům. 
Dnes se vydáme do Maďarska, které sice nemá s naší republikou přímé 
státní hranice, ale do našeho středoevropského geograficko-sousedského 
prostoru určitě patří.

Sdružení maďarských hasičů
 Na území Maďarska začaly vznikat první dobrovolnické hasičské sbory 

již v polovině 19. století. Historicky první takový sbor vznikl v roce 1835 
v Aradu (dnes území Rumunska). Dobrovolnické hasičské sbory patří do 
Sdružení maďarských hasičů, jehož vznik inicioval v roce 1870 hrabě 
Szécseny. V době existence Maďarské lidové republiky ovšem toto sdružení 
nefungovalo – jeho činnost byla obnovena až po roce 1990. Nyní Sdružení 
maďarských hasičů zastřešuje více než 1 000 místních sborů. Ne všechny 
tyto sbory však mají vlastní výjezdové jednotky. Legislativně upravuje 
činnost maďarských dobrovolných hasičů zákon č. 33/2008 Sb. Co  se týká 
celkové struktury protipožární ochrany v Maďarsku, je relativně složitá 
a působí na národní, regionální a lokální úrovni. Hasiči-profesionálové patří 
pod Národní ředitelství pro zvládání katastrof s gescí pod Ministerstvem 
vnitra. Toto Národní ředitelství řídí dalších 20 krajských ředitelství. Pod 
krajská ředitelství poté spadá ještě 
65 místních velitelství v regionech. 
Lokální protipožární ochranu zajiš-
ťují dobrovolné požární jednotky. Ty 
působí v obvodu svého zřizovatele, 
ale nemají samostatný operační pro-
stor. Dále v Maďarsku ještě působí 
hasičské sbory podniků a místní 
vládní hasičské sbory.     Foto: flickr

… dobré recepty i dobré rady

Nakoukání k maďarským sousedům

Omezí se tím únik par a zvýší se 
tak požární bezpečnost. Jak je to 
však v případě, že palivo doplňuje 
velké dopravní letadlo, které má 
současně na palubě pasažéry? Tam 
je pochopitelně bezpečnostních 
opatření mnohem více. Až budete 
jednou takovým pasažérem, jehož 
letadlu při mezipřistání doplňují 
palivo, můžete si ukrátit dlouhou 
chvíli a některá bezpečnostní opat-
ření si i zkontrolovat. Dobrý hasič 
je stále ve službě. Vězte tedy, že 
cestující musí být vždy palubním 
rozhlasem upozorněni na prová-
děné plnění nádrží pohonnými 
hmotami, na zákaz kouření i ma-
nipulaci s otevřeným ohněm a na 
nutnost mít rozepnuté bezpečnostní 
pásy. Cestující jsou zároveň upo-
zorněni na výše uvedené vizuálně, 
a to rozsvícením těchto instrukcí: 
Signál „nekuřte“ musí být zapnut 
a signál „připoutejte se“ musí být 
vypnut. Musí být zajištěn přístup 
k nouzovým východům, vstupní 
dveře musí být otevřeny a k nim 
přistaveny schody nebo nástupní 
můstky. Prostranství vně letadla 

délce lanovky a nacvičovali zde, 
jak se dostat k osobám uvízlým 
na sedačce v několikametrové 
výšce. Figuranti byli následně 
spuštěni pomocí lana bezpečně 
na zem. Výcvik probíhal v ná-
ročných podmínkách, kdy teplota 
klesla na několik stupňů pod bod 
mrazu, foukal studený vítr a sjez-
dovku pod lanovkou zasypával 
sníh ze sněžných děl. Výcviku se 
zúčastnili příslušníci HZS Krá-
lovéhradeckého kraje z okresů 

u východů určených k evakuaci 
a prostor pro použití skluzů musí 
být volné, tzn. v daných místech 
se nesmí nacházet žádné předměty 
jako například nápojový vozík 
nebo zavazadla. Palubní průvodčí 
musí zůstat na palubě na takových 
místech, aby mohli dohlížet, zda 
cestující dodržují jejich pokyny, 
a v případě potřeby mohli zahájit 
postupy pro nouzovou evakuaci. 
V noci musí být navíc zajištěno 
dostatečné vnější osvětlení celého 
letadla včetně nejbližšího okolí. 
Cestující na palubě musí mít 
rozepnuty pásy, k čemuž musí 
být vyzváni ještě před zahájením 
procesu plnění paliva palubním 
personálem. Jestliže se provádí 
plnění paliva v noci, musí být 
zapnuto osvětlení v kabině cestují-
cích. Závěsy rozdělující jednotlivé 
části kabiny cestujících musí být 
odhrnuty/roztaženy. Jak vidno, 
tankování letadla se velmi dotýká 
i cestujících. Dobrou zprávou na 
závěr však je, že používání toalet 
je v průběhu tankování dovoleno.

 Foto: Airport Brno

Dvě jednotky hasičů se zapojily  
v Městě Albrechticích (okres Brun-
tál) do úspěšné záchrany krásné 
fenky plemena husky se jménem 
Maggie z koryta řeky Opavice. 
Hasiči se až dodatečně od vděčného 
majitele dozvěděli, že fenka je slepá, 
má diabetes a potřebuje dvakrát 
denně inzulín. Bezradného psa 
huskyho uprostřed vodního toku 
ohlásil svědek na tísňovou linku 
hasičů na Nový rok v osm hodin 
ráno. Zasahovaly zde jednotka HZS 
Moravskoslezského kraje ze stanice 
Krnov a také místní jednotka dobro-
volných hasičů (Město Albrechtice). 
Maggie při jejich příjezdu bezradně 
pobíhala po malém, suchou travou 
zarostlém ostrůvku uprostřed ledo-
vé vody. Zjistit majitele zachráněné 
fenky bylo naštěstí jednoduché: 
Maggie měla na obojku telefonní 
číslo.                            zdroj: HZS 

Moravskoslezského kraje

Hradec Králové, Jičín, Náchod, 
Rychnov nad Kněžnou i Trutnov 
a dále také hasiči podniku Škoda 
Kvasiny. Další výcvik zaměřený 
na záchranu osob z lanovky plánují 
hasiči v dubnu 2019. Uskuteční se 
na kabinkové lanovce na Sněžku 
a účastníky budou čeští i polští 
hasiči.

Martina Götzová, tisková 
mluvčí HZS Královéhradecké-
ho kraje, foto č. 1: Mirek Brát, 

foto č. 2: Michal Fanta

Hasičská technika na ranveji brněnského letiště. 

Hasičská Tatra ve Svaté zemi Záchrana nevidomé 
fenky z koryta řeky

2
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Motto: 
Lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen s sebou mzdu 
za lásku a almužny, které dali. (František z Assisi)

 
Do redakce nám přišel dopis z obce  Určice (okres Prostějov, Olomouc-

ký kraj). Žije tam 1 400 obyvatel, kterým není cizí účast v charitativních 
projektech. Dejme však slovo samotnému dopisu: 

Ráda bych touto cestou poděkovala aktivním členům Sboru dobrovol-
ných hasičů v Určicích. Již 5 let se aktivně věnujeme charitě.

Během roku pořádáme asi 10 akcí pro děti i dospělé jak v sokolovně, 
tak na starém hřišti za vesnicí. Nevybíráme vstupné, ale dobrovolné 
příspěvky, které vždy koncem roku na akci pro děti, „Uspávání zvířátek“ 
s paní Zimou, rozdělujeme jako hezkou nadílku. Již jsme věnovali bez 
pár korun krásných 100.000 Kč. Zdravotně postiženým dětem Asociaci 
Radost v Prostějově 32.500 Kč na podporu jejich činnosti, dětskému 
domovu Plumlov 7.500 Kč na zakoupení programu pro školy do počíta-
če, 30.000 Kč na opravu věžních hodin v naší obci, na pomoc rodinám 
hasičů, kteří zemřeli nebo byli těžce zraněni při cestě k zásahu 12.000 
Kč, 2.500 Kč na konto Míša (mladá slečna, která si při hasičských noč-
ních závodech těžce zranila obě oči, tedy na její léčbu) a 15.000 Kč MŠ 
v naší obci, které jsme zakoupili povlečení a prostěradla. Rok 2018 jsme 
zakončili návštěvou zdravotně postižených dětí asociace Radost na jejich 
Mikulášské besídce, kde paní Zima a sněhulák předávají dětem balíčky 
se sladkostmi a ovocem a plyšové hračky. Bylo to krásné odpoledne mezi 
dětmi, k nimž osud nebyl zrovna příznivý, ale jejich rozzářené oči nám 
byly velkou odměnou. Dále jsme navštívili s naším panem farářem, který 
je také člen sboru, seniory v Ústavu sociálních služeb v Prostějově spolu 
se žáky naší základní školy, kteří pro dědečky a babičky měly připravené 
pásmo plné písniček a koled. I pro tyto děti jsme měli balíčky s plyšovými 
hračkami, krémy na ruce a mýdla ve tvaru andílků. Poslední návštěva byla 
v Azylovém domě v Prostějově pro matky s dětmi. Dětem jsme připravili 
přednášku, kdo jsou hasiči a co dělají. Naopak děti nám zazpívaly písničky 
a zarecitovaly básničky o hasičích, za což jim pak paní Zima a sněhulák 
rozdali balíčky s ovocem a sladkostmi. 

Udělali jsme během roku velký kus práce a poslední tři akce v nás 
zanechaly krásný pocit štěstí. 

Za Sbor dobrovolných hasičů Určice 
pokladní sboru Lenka Sosíková

Hasičský sbor v Liberci-Vrati-
slavicích patří k těm, které již mno-
ho let pracují s mládeží. Přestože 
děti v této městské části mají roz-
manité možnosti využití volného 
času, v oddílech je neuvěřitelných 
65 mladých hasičů. „Pracujeme 
s dětmi od tří do osmnácti let, 
hlavní vedoucí je Daniela Petrová, 
která má dalších šest obětavých 
pomocníků,“ uvedla Věra Neme-
šová, starostka sboru, která před 
šestnácti lety založila první oddíl.
Činnost mládeže je rozmanitá, díky 
dotacím krajského úřadu, okresní-
ho sdružení hasičů a ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
Nemalou pomoc hasičům po-
skytuje magistrát Liberce, který 
z pronájmu historické zbrojnice ve 
Vratislavicích poskytuje určitou 
částku na činnosti mládeže. S dět-
mi se scházejí vedoucí ve zbrojnici 
nebo venku od úterý až do pátku 
každý týden. „Máme rozdělené 
kolektivy podle věku, nejmenší 

Na dovolenou s mladými hasiči
oddíl Mimi jsou maličké děti do 
pěti roků. Učíme je dovednostem 
podle hry Plamen a jezdíme na sou-
těže. Ve zbrojnici jsou plné police 
pohárů a cen,“ připomněla Daniela 
Petrová. „Všechno je o volném čase 
těch, kteří se dětem věnují, vlastní 
dovolenou využíváme při letním 
táboře a dalších akcích. „Hasiči, 
kterých je ve sboru 77, pořádají ka-
ždoročně tradiční ples, ukázky své 
činnosti např. při Vratislavických 
slavnostech a dětském dni, zajiš-
ťují požární dozor při kulturních 
akcích, na Mikulášskou nadílku 
připravují coby ,pekelníci‘ krátký 
program. Aktivně pomáhají při 
několika soutěžích, mj. při silně 
obsazeném klání O předvánočního 
kapra.“ V roce 2019 oslaví sbor 150 
let a rádi by k tomuto výročí po-
řídili hasičský prapor. Výjezdová 
jednotka pečuje o tři cisterny, dva-
cetimetrovou plošinu, novou zbroj-
nici, členové absolvují celoročně 
náročný výcvik. Nevyhýbají se 

Právní předpisy  
pro problematiku 
JSDH obcí 

Stěžejním předpisem v oblasti 
požární ochrany je zákon 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů. Od roku 1985 
došlo k mnoha společenským i le-
gislativním změnám a zákon byl 
několikrát novelizován. Stanovuje 
povinnosti jak ministerstvům 
a dalším státním orgánům, tak fy-
zickým a právnickým osobám. Vel-
ká část zákona je věnována právě 
povinnostem veřejné správy, kon-
krétně jde o část druhou. Na úseku 
požární ochrany jsou správními 
orgány ministerstvo a hasičský 
záchranný sbor kraje. Úkoly státní 
správy stanovené na základě tohoto 
zákona na úseku požární ochra-
ny plní v přenesené působnosti 
také orgány krajů a obcí. Zákon 
133/1985 Sb. stanovuje ve vztahu 
k JSDH obcí povinnosti Vládě Čes-
ké republiky, Ministerstvu vnitra, 
HZS a hlavně samotným obcím. 
Povinnosti vlády ukládá v ustano-
vení § 30, vláda má nařízením sta-
novit druhy dokumentace požární 
ochrany krajů a obcí, jejich obsah 
a vedení, minimální podmínky 
a rozsah poskytování péče zasa-
hujícím příslušníkům JPO, jakož 
i osobám vyzvaným k poskytnutí 
osobní pomoci podle § 18. Vláda 
dále nařízením stanoví systém pra-
covní pohotovosti mimo pracoviště 
členů jednotek sboru dobrovolných 
hasičů vybraných obcí a odměnu 
za ni, způsob poskytování náhrady 
ušlého výdělku členům jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obce, 
kteří se zúčastní zásahu, nařízené-
ho cvičení anebo nařízené odborné 
přípravy v době, ze které jim ply-
nou příjmy ze samostatné činnosti, 
a podmínky akceschopnosti jed-
notek sborů dobrovolných hasičů 
vybraných obcí. 
Zdroj textu: Právnická fakulta 

Masarykovy univerzity Veřejná 
správa Katedra správní vědy 

a správního práva, diplomová 
práce Právní aspekty jednotek 

požární ochrany obcí, 
Tomáš Jelínek 2014.

Právní poradna
pro dobrovolné hasiče

Z redakční pošty 

společně se členy sboru startům na 
soutěžích. „Čtyři roky funguje tým 
žen, muži rovněž závodí a nechybí 
družstvo veteránů nad 40 let, které 
dokazuje svou šikovnost například 
na Memoriálu Luboše Petáka,“ 
upřesnila starostka sboru s tím, že 

nezapomínají ani na charitativní 
akce. „Dospělí předali peníze na 
akci „Medvídek pro Jiříka“, které 
vybrali mezi sebou, a přidali další 
z hasičské tomboly.“

Věra Nutilová
foto Vratislavice

V hasičském sboru v Pertolticích 
v Libereckém kraji působí mnoho 
let kolektiv mladých hasičů a do-
rostenců. Jsou zapojeni do celostátní 
hry Plamen. Vedoucími jsou Irena 
Zázvůrková, Olga Čepelíková, 
Markéta a Radek Valáškovi. „Pilně 
nacvičujeme se sedmadvaceti dět-
mi na soutěže, jezdíme na výlety, 
každoročně pořádáme týdenní sou-
středění, připravujeme vystoupení 
na oslavu mezinárodního dne žen 
a vítání občánků. O Velikonocích 
zdobíme náves a o Vánocích zpívá-
me koledy při rozsvěcení vánočního 
stromku,“ uvedla Olga Čepelíko-
vá, vedoucí mládeže a starostka 
sboru. Společně s dětmi a členy 
sboru pomáhají připravovat „Lou-
čení s prázdninami“ pro širokou 
veřejnost. „Díky činnosti mládeže 
získala naše obec před deseti lety 
bílou stuhu v krajském kole soutěže 
Vesnice roku,“ doplnila.

Pro hasičské děti z Frýdlantska 
pořádá sbor více jak deset let tzv. 
předbraňák, který je generální 
zkouškou na závod hasičské vše-
strannosti hry Plamen. Kolektiv se 
také účastní pohárových soutěží, 
např. Krásnoleského víceboje, 
soutěže O předvánočního kapra ve 
Frýdlantu nebo pohárové soutěže 
v Dolní Řasnici. Hasiči pořádají 

hasičské zábavy, pálení čarodějnic, 
stavění a kácení máje, každý druhý 
rok organizují oblíbený Masopustní 
průvod. 

Ve sboru působí soutěžní tým žen 
a mužů. Pravidelně se účastní např. 
mezinárodní soutěže v Habarticích, 
soutěže stříkaček PS8 v Předláncích 
nebo Povodňové lopaty ve Višňové. 
„Atraktivní jsou pro nás noční 
soutěže, startujeme v Novém Městě 
pod Smrkem nebo v německém Alt-
bernsdorfu. Muži kralují v útocích 
na okrskové soutěži, ženy několikrát 
postoupily do okresního kola. Jejich 
největším úspěchem je páté místo 
v krajském kole v požárním sportu 
v roce 2017,“ upřesnila starostka.

Výjezdovou jednotku tvoří 14 
členů a jsou mezi nimi i ženy, které 

K požáru jezdí také ženy
absolvují po boku mužů náročnou 
odbornou přípravu. Před čtyřmi 
roky získaly od HZS Libereckého 
kraje cisternu Liaz K101. Během 
roku vyjíždějí v průměru k patnácti 
případům. Členové čistí studny 
a propustky v obci. Při velkých 
povodních v roce 2008 týden po-
máhali v Hlásné Třebani a při 
povodních 2010 na Frýdlantsku. 
K nelehkým a náročným zásahům 
patřil obrovský požár zemědělské 
haly v Jindřichovicích pod Smrkem. 
S tímto výjezdem se dostali do fi-
nále celostátní ankety „Dobrovolní 
hasiči roku 2017“. V srpnu letošního 
roku hasili požár bývalé hasičské 
zbrojnice na Andělce. Hasiči pečují 
o dvě historické dvojkolové ruční 
stříkačky.                 Věra Nutilová

Letos podesáté proběhla v Bělé 
u Staré Paky předvánoční besídka 
pro děti z obce. Uspořádali ji hasiči 
a hasičky, kteří naučili děti vyrábět 
např. vánoční ozdoby, svícny, papí-
rové hvězdy, lampionky, dekorace 
na sváteční stůl. Hasičky vymysle-
ly, co se bude tvořit, a zajistily vše, 
co je k výrobě potřeba. Připravily 
vzorky dekorací, podle kterých bu-
dou ruce dětí pod jejich dohledem 
tvořit vánoční krásu.

Děti byly moc šikovné, pod 
jejich rukama vznikaly nádherné 
maličkosti z drátků, papírových 
ruliček, větviček, papíru nebo tex-
tilu. Pouštěly si ve vodě ořechové 
skořápky se svíčkami. Letos přišlo 
na besídku pětatřicet dětí. Žádné 
neodcházelo s prázdnou, nesly si 
domů milé dekorace, které ozdobí 
jejich vánoční stůl.

Nechyběla přítomnost vánoč-
ního dobrotivého skřítka, roli do-
konale ztvárnil místostarosta obce 
a hasič Michal Ježek. Každé z dětí 
mu ochotně zazpívalo písničku 
nebo básničku a on za odměnu 
naděloval sladké balíčky. Nikomu 
se domů nechtělo, nejen dětem, ale 
ani mnoha rodičům a prarodičům, 
kteří společně s dětmi a hasiči strá-

Hasičský skřítek naděloval
vili příjemné odpoledne. „Besídku 
jsme připravili s obecním úřadem 
letos podesáté, společně jsme se 
podíleli na rozsvěcení vánočního 
stromu na návsi. A hasiči nechy-
běli ani u vánočního koncertu 
v kostele a následném dozoru při 
ohňostroji,“ připomněla hasička 
Věra Bucharová.

Hasičský sbor v Bělé u Staré 
Paky má 70 členů. Pracuje s mla-
dými hasiči, kteří se účastní hry 
Plamen, Poháru dráčka Soptíka 
a dalších akcí. Letos oslavili v Bělé 
125 let od založení sboru.

Věra Nutilová

Návrat k tradicím znamená 
i stále častější připomínání sv. 
loriána jako patrona hasičů. Již 
ve středověku lidé uctívali tohoto 
světce jako ochránce před nebez-
pečím bouře či ohně. Svatý Florián 
je nejčastěji zpodobňován jako 
římský voják s přilbou, mečem 
a korouhví vylévající z vědra vodu 
na hořící dům, popř. chrám. Vedle 
hasičů považují sv. Floriána za své-
ho patrona také kominíci, zedníci, 
sládci, kováři, hrnčíři a mnoho dal-
ších profesí majících co do činění 
s ohněm. Dle dostupných pramenů 
muž jménem Florián (latinsky 
Florianus) sloužil na konci 3. a na 
počátku 4. století n. l. ve vojsku 
a následně v administrativní správě 
Římské říše na území dnešního 
Rakouska. Již od mládí byl vycho-
váván v křesťanské víře, což tehdy 
ještě v pohanské říši přinášelo 
značná rizika. Poznal to i Florián, 
který byl po přijetí protikřesťan-

Svatý Florián
patron hasičů i kominíků

ských opatření císaře Diokleciána 
(284–305) nucen opustit státní 
služby. Jako přesvědčený křesťan 
nesouhlasil s postupem státní 
moci potlačující křesťanskou víru 
a pokusil se pomoci několika svým 
souvěrcům, kteří byli vězněni. 
Byl přitom dopaden a strašlivým 
způsobem potrestán. Po krutém 
mučení, během něhož opakovaně 
odmítl zapřít svou víru, byl Florián 
utopen v řece Enns (v dnešním 
Rakousku). Na památku tohoto 
světce odkazuje i Řád sv. Floriána, 
jedno z nejvyšších vyznamenání 
udělované členům a organizačním 
jednotkám SH ČMS. 

Foto: matkasniezna.pl, flickr
Svatého Floriana velmi ctí hasiči i v sou-
sedním Polsku. 

Utopení sv. Floriána (obraz Albrechta 
Altdorfera, 1480–1538) Galerie Uffizi

Snímek z akce „Uspávání zvířátek“. Foto SDH Určice
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky dobyl svět. Film se stal 
i uměleckou formou, která mohla 
maximálně realisticky popsat niči-
vou sílu ohně. Americkému snímku 
Skleněné peklo se to podařilo mírou 
vrchovatou. Stále je považován za 
špičku svého žánru, i když od jeho 
premiéry v roce 1974 uběhlo již 45 
let. Scénář vznikl podle díla autor-
ské dvojice Scortia–Robinson, kte-
rou proslavily katastrofické romány. 
Děj filmu začíná v San Franciscu, 
kde se otevírá nový mrakodrap. 
V nejvyšším patře budovy se chystá 
opulentní večírek. Ve špatně di-
menzovaném elektrickém okruhu 
hluboko pod nimi však dojde ke 
zkratu. Stavební firma zde šetřila 
na opravdu špatném místě. V mra-
kodrapu se rozhoří požár. Zasažena 
je také výtahová šachta a schodiště, 
což znemožňuje evakuaci. Do zá-
chrany lidí uvězněných v budově 
se pouští její architekt Robertson 
(skvěle zahraný Paulem Newma-
nem), kterému zdatně sekunduje 
velitel městských hasičů Michael 
O'Hallorhan (ztvárněný Stevem 
McQueenem). V recenzích na tento 
film se často objevuje přirovnání, 
že je to jízda na horské dráze, která 
vám bere dech. Je to pravda, pro-
tože i v současnosti oplývajícími 
možnostmi trikové digitální tvorby 
je tento film velkolepou podívanou. 
Pro zajímavost uveďme, že pro 
záběry požáru exteriéru slavného 
„skleňáku“ zhotovili filmaři třicet 
metrů vysoký model budovy, který 
postupně zapalovali. Ve filmu se tak 

Oheň, plamen, požár… 
ve slavných citátech

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná. 
Seneca, římský filozof, 1. stol. n. l.

Hasiči nevědomosti: kdekoli spatří nějaký 
záblesk, hned pomýšlejí na požár.

 Valeriu Butulescu, rumunský básník

Čekání je vlastně požár času života.
 Miroslav Holub, český básník a lékař

Komenský po požáru v Lešně
jevil se možná lidem směšně
ne však mně, který v říši stínů
tajně se učím latinu“.

Ivan Martin Jirous, český básník  
 

díváte na skutečný oheň, byť na ma-
lém modelu. Kromě již zmíněných 
představitelů hlavních rolí se ve fil-
mu uplatnila celá plejáda tehdy slav-
ných jmen. Jmenujme za všechny 
například Richarda Chamberlaina či 
Freda Astaira. Film Skleněné peklo 
je zároveň varováním, které pouka-
zuje na požární rizika výškových 
budov, včetně snahy zlevnit stavbu 
mrakodrapů šizením norem a mate-
riálů. Emoce, hrdinství i ničivá síla 
ohně – to všechno je stále přítomno 
v tomto nestárnoucím klenotu žánru 
katastrofických filmů. Vzácně se na 
tom shodují kritici i diváci. 

Foto: Plakát filmu 
(via flickr)

Příště: film Bojovníci s pek-
lem, 1968 (režie A. V. McLaglen) 
s legendárním Johnem Waynem 
v hlavní roli

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně II: 
John Guillermin a Irwin Allen: 
Skleněné peklo (Towering Inferno), 1974

Zima pomalu, ale jistě řadí 
pomyslné vyšší rychlostní stupně. 
Nebude tak od věci zahřát se ales-
poň vzpomínkami na období, kdy 
se po hladině rybníků a dalších 
vodních ploch sice nedalo bruslit, 
mohli jste tam ale zase vidět mo-
dely hasičských lodí. S myšlenkou 
soutěže modelů hasičských lodí  
přišli již před lety lodní modeláři 
z MK Lány, kteří v rámci svých 
soutěží zařadili i klání modelů 
vybavených funkčním vodním 
dělem. Nejde totiž pouze o to, aby 
se konkrétní model lodi na hladině 
pohyboval dle pokynů, ale i o spl-
nění funkčnosti, které dělají hasič-
skou loď hasičskou lodí – bojovat 
proudem vody s požárem. Modelář 
tak musí se svým plavidlem projet 
vyznačeným kurzem a zasáhnout 
proudem vody ze vzdálenosti 
2–3 metry dva různě velké, nad 
hladinou umístěné terče. Další 

O zimních večerech mohou 
být pro malé i velké alternativou 
obrazovek deskové hry. Hasičské 
noviny zde nechtějí dělat reklamu 
konkrétním prodejcům takového 
zboží. Pouze upozorňujeme, že 
tyto hry existují a může být při nich 
velká zábava – pro celou rodinu 
i celou hasičárnu. První náš tip 
koresponduje s hasičskou filmovou 
rubrikou, kterou najdete rovněž na 
této stránce. Věnujeme se v ní ame-
rickému katastrofickém filmu Skle-

trojici upoutaných bójí. Trestné 
minuty se lodi i „kapitánovi“ 
počítají za kontakt s bójí, průpla-
vem, za minutí terče atd. Lodní 
modelářství je krásný koníček. 
V případě soutěží modelů hasič-
ských lodí propaguje i specifickou 
hasičskou techniku, a tak se určitě 
ještě k tomuto tématu na stránkách 
Hasičských novin vrátíme. Ostat-
ně, hasiči se obojživelných zásahů 
nebojí a jsou na ně i vybaveni. 
Tématu ve spojení hasiči–voda se 
budou věnovat i 27. Mezinárodní 
hasičské rozhovory (CTIF), které se 
uskuteční v tomto roce v rakouském 
městě Tulln an der Donau. Ale to 
už je opravdu jiné téma. Jak ale 
sami čtete, už jen pohled na model 
hasičské lodi vás dovede zase a jen 
k hasičským úvahám… 

Zdroje obrázku web lodních 
modelářů www.mo-na-ko.net, 

hzscr.cz

Soutěže modelů hasičských lodí

Deskové hry pro malé i velké hasiče

První hasičské čluny se začaly objevovat  již v 18. století. 

Modely jsou inspirované skutečnými hladinovými jednot-
kami hasičské flotily.  

Na pomoc hořící lodi již přispěchal hasičský člun. Modely lodí jsou vybavené funkčním vodním dělem.

„Popel vše srovná; … (tajenka).“ (Seneca, římský filozof)

disciplínou je postříkání na pevné 
zemi umístěného nepohyblivého 

ohniska požáru konkrétním množ-
stvím vody, případně i zasáhnout 

něné peklo. A je to právě desková 
hra Záchranáři: Boj s ohněm, která 
je občas recenzována jako „skleně-
né peklo“. Tato kooperativní hra 
je určena pro 1 až 6 hráčů. Vtělí 
se v ní do rolí záchranářů–hasičů, 
kteří byli přivoláni k požáru v bu-
dově. Cílem je zachránit z hořící 
budovy co nejvíce osob. Druhým 
tipem na deskovou hru s hasič-
skou tématikou je hra Lesní požár. 
Jedná se opět o kooperativní hru, 
ve které hráči spolupracují, aby 

porazili šířící se lesní požár. Jde 
o českou hru, autory jsou pánové 
Tomáš Mrkvička a Jan Hanousek. 
Tato hra uspěla v soutěží autorů, 
kterou pravidelně pořádá CBG 
– Česká deskoherní. Návod říká, 
že hra je určena pro 1–5 hasičů 
ve věku od 10 let a s požárem se 
budou potýkat okolo jedné hodiny. 
Deskové hry s hasičskou tématikou 
existují i jako didaktické pomůcky 
pro mateřské školy, přípravné 
třídy, první a druhé třídy, školní 

družiny či praktické a speciální 
školy. Například existuje sada 
šesti deskových her, díky kterým 
se děti naučí bezpečnému chování 
v případě požáru, prevenci před 
požáry, poznají zásady správné-
ho chování při rozdělávání ohně 
apod. Když už píšeme o deskových 
hrách, uveďme na závěr tu nejslav-
nější. Je to desková hra Monopoly, 
která byla uvedena na trh v únoru 
1935 jejím tvůrcem Charlesem 
Darrowem. 

Ohnivé peklo rozpoutané na pevné zemi. 
Požár v Josefově (KHK) objektivem Michala Fanty. 



Hasičské muzeum v Čechách 
pod Kosířem charakterizuje vývoj 
hasičské techniky v nejstarší továr-
ně na hasičské stříkačky v tehdej-
ším Rakousku-Uhersku, založené 
v r. 1820. Muzeum, které patří 
svým druhem k největším na Mora-
vě, stojí v místech, kde se nacházela 
jedna z výrobních hal tehdejší slav-
né továrny na hasičské stříkačky. 
Jeho exponáty a jejich vzájemné 
souvislosti daleko překračují rámec 
běžné sbírky  hasičského vybavení 
či síň tradic místního hasičského 
spolku. Dokumentují rozvoj a pro-
blémy podnikání, období expanze 
i krachu, invence autorů některých 
technických řešení i patentů a také 
kvalitu práce v dílnách.  Vystavené 
exponáty ukazují vývoj hasičské 
techniky od výroby těch nejjedno-
dušších, ručně poháněných strojů, 
přes stříkačky tažené koňským 
spřežením až po moderní výkon-
né stroje s odstředivými čerpadly 
s pohonem benzínovými motory. 
Muzeum také dokumentuje ře-
meslnou zručnost dnes již zašlých 
řemesel, jakými byli mosazník, 
mědikovec, kolář, řemenář, hel-

Hasičský sbor v Lužci dodnes 
používá hasičskou zbrojnici, která 
byla postavena v roce 1873. Za 
dobu existence prošla několika 
opravami, rekonstrukcemi a mo-
dernizací. Hasiči zprovoznili 
rozvod vody, opravili schodiště. 
V současné době opravují strop 
garáže, nový kabát dostaly omítky, 
zprovoznili dálkové ovládání vrat.

„ Jsme nejstarším spolkem 
v Lužci. Když začala druhá svě-
tová válka, činnost sboru ustala 
a byla obnovena až v roce 1967, kdy 
jsme díky městu Raspenava získali 
vozidlo Tatra 805. Vrátili jsme se 
k organizování kulturního a spole-
čenského života, dokonce tady byla 
výjezdová jednotka,“ vzpomínal 
starosta sboru Jiří Skalický.

mař, kotlář, provazník, slaměnkář, 
košíkář…, Ta stála na počátku 
vzniku těchto unikátních strojů. 
Technickou pozoruhodností jsou 
koňmi tažené pístové stříkač-
ky s velkým výkonem. Jedna 
z takovýchto stříkaček po opuš-
tění výrobní haly hasila v roce 
1881 Národní divadlo v Praze. 
O dobré kvalitě stříkaček firmy 
Smekal svědčí i skutečnost, že 

Sbor se často prezentuje starou 
stříkačkou „Máňou“ na hasičských 
soutěžích. Byla majetkem dnes již 
neexistujícího sboru v lužecké osa-
dě Peklo. V současnosti s ní hasiči 
slaví založení sborů v okolí. Dočka-
li se nového vozidla Volkswagen 
s potřebným vybavením, které bylo 
sboru předáno Městským úřadem 
v Raspenavě.

Přestože v Lužci není ustavena 
výjezdová jednotka, šest členů je 
členy jednotky v SDH Raspena-
va. Sbor spolupracuje několik let 
s hasiči z německého Goldbachu, 
ke společným akcím patří účast 
na soutěžích, společně vystoupali 
na Smrk, navštívili tepelnou elek-
trárnu v Německu, Českosaské 
Švýcarsko. Pořádají hojně navště-

Pozvánka do Hasičského muzea 
 v Čechách pod Kosířem

Pečují o Máňu z Pekla

byly žádány nejen hasiči v zemích 
celé Evropy, ale i v Egyptě a Číně. 
Na realizaci muzea hasičské tech-
niky měl významný podíl místní 
hasičský sbor za vydatné finanční 
a materiálové pomoci a všemož-
né podpory vedení obce. Pro 
veřejnost bylo hasičské muzeum 
otevřeno 5. července roku 2000. 

Zdroj obrázku: 
sk.wanderbook.com

vovaný Lužecký pohár, který je 
rozšířen o štafetu 4× 100 metrů 
a soutěž TFA. Dva členové sboru, 
Erbert Norek a Daniel Vrátný, se 
probojovali na republikové klání 
v disciplínách TFA (nejtvrdší hasič 
přežívá). Ve svých řadách mají 58 
členů.

Vychovávají patnáct mladých 
hasičů, kterým se věnuje Josef 
Kodeš se svými pomocníky. Děti 
jsou zapojeny ve hře Plamen, bo-
dují na soutěžích, učí se hasičským 
dovednostem, a díku tomu mají za-
jímavé využití volného času. Hasiči 
jim opravili soutěžní čerpadlo, se 
kterým v požárním útoku dosahují 
kvalitních časů. 

Věra Nutilová
Foto: SDH Lužec (archiv sboru)

Materiálové složení
• Nomex® STRIKE, 220 g/m2 – SOFIGUARD® 
• PU Membrána SKIN LINE FR, 145 g/m2 
• ARALINEX, 250 g/m2

kvalitní zásahový oděv z materiálu NOMEX
PATRIOT

Charakteristika
• výborné tepelně-izolační vlastnosti
•  THERMO-TEX® TEST  

(testováno dle EN 469:2005  - příloha C)  
– popáleniny 2. / 3. stupně

střih ELITE
poutka na mikrofon vysílačky a baterku, boční kapsy 
u kalhot, zesílení kolem ramen a loktů, lemování 
rukávů a nohavic, tvarování zadní části kabátu

tvarovaný střih oděvu, zvýšená pohyblivost  
při zásahu, vyjímatelné pružné vycpávky kolen, 
vnitřní manžeta v nohavicích

www.deva-fm.cz

DEVA F-M. s.r.o., 
Collo-louky 2140,  
738 01 Frýdek-Místek, 
tel./fax: +420 558 448 338/339, 
deva@deva-fm.cz

www.e-hasici.cz www.vyzbrojna.cz www.jvpo.cz www.perspekta.cz www.probo-nb.cz

Přestavba skříně Ps 12 na podvozek veZekO

Cena podvozku pod PPS 22 530,- kč bez DPH I Výškově stavitelná oj - příplatek 11 700,- kč bez 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 

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.


