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Primátorky 
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Zahraniční okénko: 
Bulharska republika

X. ročník Mistrovství ČR v klasických disciplinách CTIF proběhl ve Dvoře Králové nad Labem. Foto mf

Ugandští specialisté jsou nyní již kvalifikováni i pro role instruktorů. Česko-polské hasičské setkání v hotelu Horizont. 

Od 28. září do 13. října 2019 
prováděli v ugandské Jinje specia-
listé Institutu ochrany obyvatelstva 
Hasičského záchranného sboru 
ČR praktický výcvik na ochranu 
před chemickými látkami pro 
záchranáře z Východoafrického 
společenství. Kurz byl pořádán 
pod hlavičkou OPCW (Organizace 
pro zákaz chemických zbraní), se 
kterou Institut ochrany obyvatelstva 
spolupracuje již od roku 1998. Zda-
leka se nejedná o kurz první. 
Jen v Ugandě již takové výcviky 
proběhly tři, další byl v Paraguayi 
a pravidelné výcviky probíhají 
také přímo v Institutu ochrany 
obyvatelstva v Lázních Bohdaneč. 
Projekt OPCW s názvem „Posílení 
reakce na mimořádnou chemickou 
událost, plánování a řízení události“ 
je výcvik pro pracovníky zemí Vý-
chodoafrického společenství (EAC) 
zabývající se chemickou bezpečnos-
tí. Tento kurz navazuje na kurzy 
projektu z let 2016–2018, které se 
konaly pod hlavičkou OPCW a byly 
zajišťovány Národním úřadem 
Ugandy. Výcvik probíhal v Regio-
nálním výcvikovém centru, které je 
umístěno ve vojenském výcvikovém 
zařízení „Uganda Regional Deploy-

Společná metodika záchrany ve 
výšce a nad volnou hloubkou i pří-
klady z praxe byly prezentovány 
v Peci pod Sněžkou v rámci mezi-
národní konference příslušníků ha-
sičských záchranných sborů České 
republiky a Polska. Konference se 
konala v rámci projektu Bezpečné 
pohraničí, spolufinancovaného 
z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj Interreg 
V-A Česká republika – Polsko. 
Pořadatelem byl HZS Královéhra-
deckého kraje.  V prostorách hotelu 

Čeští experti školili v UganděČesko-polská konference v Peci pod Sněžkou
ment Capability Centre“ v Jinja 
v Ugandě a slouží k výcvikům che-
mické bezpečnosti pro státy EAC, 
kteří jsou signatáři Úmluvy o zá-
kazu chemických zbraní (Uganda, 
Tanzanie, Keňa, Rwanda a Burun-
di). Od roku 2016 proběhly za účasti 
českých instruktorů již tři výcviky. 
Zpočátku byly veškeré tréninkové 
aktivity prováděny pouze českými 
lektory, afričtí kolegové plnili role 

Horizont v Peci pod Sněžkou ji za-
hájil náměstek generálního ředitele 
HZS ČR brig. gen. Ing. František 
Zadina, náměstek ředitele HZS 
Královéhradeckého kraje plk. Ing. 
Radek Vymlátil a st. bryg. Mgr. 
Inż. Marek Kamiński. Hlavním 
bodem programu konference byla 
prezentace dokumentu „Metodika 
společných zásahů při záchraně 
ve výšce a nad volnou hloubkou,“ 
který je výsledkem dlouhodobé 
spolupráce mezi hasičskými sbo-
ry v České republice a Polsku. 

Na svátek sv. Václava 28. září 
2019, se na letním stadionu ve 
Dvoře Králové nad Labem sešla 
soutěžní družstva k jubilejnímu 
X. ročníku Mistrovství České re-
publiky v klasických disciplínách 
CTIF. Nad MČR převzali záštitu 
hejtman Královéhradeckého kraje 
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a krajský 
ředitel HZS Královehradeckého 
kraje brig. gen. Ing. František 
Mencl. Delegaci SH ČMS za-
stupoval starosta sdružení Jan 
Slámečka, krajský starosta Krá-
lovehradeckého kraje Jiří Orsák, 
a za aktiv zasloužilých hasičů byl 
přítomen Josef Netík.

Ve štafetě a požárním útoku 
závodila tři družstva žen (Nová 
Paka, Velké Meziříčí, Písková 
Lhota) a šest družstev mužů 
(Frýdek-Místek, Chlumec nad 
Cidlinou, Michálkovice, Vlčnov 
M3, Zibohlavy a HZS Králové-
hradeckého kraje). Přítomni byli 
rovněž hosté ze Slovenska z DHZ 
Mier Spišská Nová Ves. Soutěž 
byla hodnocena podle soutěžního 
řádu mezinárodní hasičské soutěže 
v klasických disciplínách CTIF. 
Každý člen týmu má přesně přede-
psané úkony, které provádí, v prv-
ní řadě tudíž nejde o rychlost, ale 
o precizní provedení v kombinaci 
s důsledností a přesností.

posluchačů a později asistentů čes-
kých instruktorů. Kromě výcviku 
v Ugandě absolvovali vybraní EAC 
instruktoři také odborné výcviky 
v České a Jihoafrické republice, 
takže jsou v současnosti plně kvali-
fikováni na role instruktorů. 

Dle zprávy pplk. Mgr. 
Nicole Studené

Foto: pplk. Ing. 
Ladislava Navrátilová

Příslušníci HZS Královéhradec-
kého kraje pak kromě samotné 
metodiky prezentovali, jak probí-
hají zásahy v těžko přístupných 
terénech v podmínkách HZS KHK 
a představili také výcvikové stře-
disko Učiliště požární ochrany 
ve Velkém Poříčí, kde se nachází 
lezecký polygon. Na konferenci 
byl podepsán i strategický doku-
ment Záchranný plán poskytování 
přeshraniční pomoci prostřednic-
tvím jednotek požární ochrany 
Dolnoslezského vojvodství a jed-
notlivých krajů. Svými podpisy 
stvrdili tuto dohodu o spolupráci 
za polskou stanu dolnośląski ko-
mendant vojewódzki Państwowej 
straży pożarnej nadbryg. Adam 
Konieczny a ředitelé brig. gen. 
František Mencl za HZS Králo-
véhradeckého kraje, plk. Luděk 
Prudil za HZS Libereckého kraje, 
plk. Karel Kolářík  Konferenci 
uspořádal HZS Královéhradeckého 
kraje, konala se pod záštitou ředi-
tele HZS Královéhradeckého kraje 
brig. gen. Ing. Františka Mencla. 

Martina Götzová, 
tisková mluvčí 

Foto: HZS Královéhradecké-
ho kraje (redakčně kráceno)

X. ročníku Mistrovství ČR 
v klasických disciplínách CTIF

 Mistry republiky v klasických 
disciplínách CTIF 2019 se stali:
Muži A (do 30 let): 

SDH Michálkovice
Muži B (nad 30 let): 

SDH Chlumec nad Cidlinou, 
Ženy A (do 30 let): 

SDH Písková Lhota; 
Ženy B (nad 30 let): 

SDH Nová Paka.

Muži B profi: 
HZS Královéhradeckého kraje

Absolutní vítězky: 
SDH Písková Lhota

Absolutní vítěz muži: 
HZS Královéhradeckého kraje
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„Neměl si začít říkat Morti-
mer. Nechal se unést pýchou. 
Ale na druhou stranu se jen díky 
této vlastnosti dostal tak daleko. 
Narodil se jako šťastlivec…“ 
píše Jean Plaidy v románu Rudá 
růže z Anjou. Dovolili jsme si 
vypůjčit tuto citaci, protože jméno 
Mortimer v uplynulém období asi 
jen málokoho v Čechách i okolní 
Evropě učinilo šťastným Větrná 
bouře toho jména ničila i zabíjela. 
Stále větší informační provázanost 
moderního světa v kombinaci s ne-
stabilním a vrtkavým klimatem 
způsobují, že se víc a víc – jinak 
neutrálních či dokonce libozvuč-
ných jmen – stává synonymem 
ničivých přírodních úkazů. Může-
me vzpomenout i na větrnou bouři 
Herwart, která pustošila Česko 

v roce 2017. Vznikla tak, že se tla-
kové níže Grisha a Herwart spojily 
u Severního a Baltského moře. Pro 
snadnější zapamatování jsme si 
polidštili přírodu. Copak bych si 
pamatovali, že před dvěma lety byl 
silný vítr jménem X10KOP a letos 
to pro změnu byla bouře X15KOR? 
Snadnější je mluvit o Herwartovi 
a Mortimerovi. Taky se jim určitě 
lépe spílá, když se musí odklízet 
popadané stromy, poničená auta 
apod. Jen chudáci Mortimerové 
v literatuře i skutečnosti…Naštěstí 
statistiky říkají, že jméno Mor-
timer má v celé České republice 
jeden jediný člověk. Ten se musí 
(s letošní) špatnou  pověstí jména 
Mortimer už nějak srovnat. 

redakce

Střet dodávky s nákladním 
automobilem před 61. kilometrem 
dálnice D1 ve směru z Prahy do 
Brna v katastru obce Hulice na 
Benešovsku byl středočeským 
hasičům nahlášen ve čtvrtek 3. 
října pár minut po deváté hodině.  
Vzhledem k tomu, že se nehoda 
stala v rekonstruovaném úseku, 
operační důstojník k události vyslal 
„proti sobě“ profesionální hasiče ze 
stanic Zruč nad Sázavou a Vlašim. 
Současně vyjel také vyprošťovací 
automobil ze stanice Benešov. 
Podle prvotních informací byly 
v dodávce zaklíněny dvě zraněné 
osoby. Zdravotnická záchranná 

Krátce

služba na místo povolala kromě 
pozemních posádek také vrtulník. 
Vozidlo ze stanice Vlašim, které 
jelo k nehodě z jihu od exitu Loket 
na 66. kilometru, projíždělo kolo-
nou velmi pomalu a přibližně 500 
metrů od havárie zastavilo úplně. 
Velitel proto rozhodl, že hasiči 
dopraví velmi těžké hydraulické 
vyprošťovací zařízení k nehodě 
pěšky. Dvě vozidla ze stanice Zruč 
nad Sázavou zkoušela jet část trasy 
po opravovaném úseku, ale setkala 
se s vozidlem stavební firmy, které 
nebylo možné objet. Nakonec se 
ve spolupráci s policií podařilo na 
místo dostat po uzavření dálnice 

V sobotu 21. 9. krátce před 13. 
hodinou vyjížděli profesionální 
hasiči z Vrchlabí a dobrovolná 
jednotka ze Špindlerova Mlýna 
k vážné dopravní nehodě dvou 
osobních vozidel. Nehoda měla 
bohužel tragické následky, jedna 
osoba svým zraněním na místě 
podlehla. Na místě byli dále dva 
zranění lidé, jednu osobu hasiči 
z vozu vyprostili bez užití hydrau-
lického vyprošťovacího zařízení. 
Na místo přiletěl vrtulník LZS, kte-

Operační důstojník postupně 
vyslal tři profesionální jednotky 
k zásahu, který na začátku vypa-
dal jako naprostá banalita. První 
byli na místě hasiči z Mikulova. 
Jejich úkolem bylo zachránit 
zatoulané kozy z římsy miku-
lovského lomu. Situace na místě 
byla tak nebezpečná, že si velitel 
povolal na pomoc lezce ze stanice 
Hodonín a jednotku z Brněnské 
přehrady, která se specializuje na 
odchyt zvířat.  Majitel koz nahlási 
na tísňovou linku, že dvě kozy 
domácí se již druhý den nachází 
v mikulovském lomu ve výšce cca 
40 m. Kozy zůstaly přibližně 5 m 
pod římsou lomu v malém keři 

Pár minut po půlnoci z pondělí 
na úterý 24. září začala v osadě 
Suchá u Jáchymova hořet patrová 
rekreační chata. 

V době příjezdu hasičů na mís-
to byl celý objekt v plamenech, 
majitelka chaty byla zraněná ven-
ku. Na likvidaci plamenů hasiči 
nasadili několik vodních proudů, 
pro majitelku chaty pak na místo 
povolali sanitku záchranné služby. 
Průzkum vyloučil, že by v hořícím 
objektu byly další osoby. 

Během zásahu se zřítila střecha 
i část zdí, hasiči dostali požár 
pod kontrolu do jedné hodiny od 
nahlášení, rozebírání konstrukcí 
a dohašování pak trvalo do čtyř 
hodin ráno. Poté se zasahující na 

V září 2019  zasahovaly dvě jed-
notky pražských hasičů u požáru 
nebytového prostoru v suterénu 
obytného čtyřpodlažního domu 
v ulici Pod svahem v pražském 
Braníku. Během zásahu, který 
byl veden jedním proudem vody 
a v dýchací technice, hasiči za-
chránili dvě osoby, dvě osoby 
evakuovali a jednu osobu předali 
do péče ZZS. Požár byl lokalizo-
ván, následovalo odvětrání prostor 
domu přetlakovou ventilací. Ze 
suterénu hasiči vynesli jednu 
tlakovou lahev.  Vyšetřovatel ha-
sičů odhadl, že požár elektroniky, 
akumulátorů a vybavení prostoru, 
způsobil škodu několik milionů 
korun. Příčina se vyšetřuje. 

HZS hl. m. Prahy 

Evakuace osob 
Dne 24. 9. 2019 vyjeli profe-

sionální hasiči ze stanice České 
Budějovice k požáru bytu do ulice 
Krčínova. Na událost ohlášenou 
ve 14:30 hod.vyslao OPIS HZS 
Jihočeského kraje hasiče ze stanic 
České Budějovice a Suché Vrbné. 
Na místě zásahu prováděli hasiči 
hasební práce a také evakuovali 6 
osob z bytového domu. Po likvi-
daci požáru v bytě hasiči provedli 
i odvětrání objektu. Na místě 
události spolupracoval s Policií 
ČR i vyšetřovatel požárů HZS 
Jihočeského kraje na stanovení 
příčiny vzniku požáru. Pravdě-
podobně se jednalo o technickou 
závadu na elektroinstalaci. Přímá 
škoda je stanovena ve výš 1 mil 
Kč. Uchráněné hodnoty jsou ve 
výši 500 tis. Kč. 

HZS Jihočeského kraje 

ve směru do Prahy jízdou v pro-
tisměru. Když operační důstojník 
zjistil, jaké jsou v dané lokalitě do-
pravní komplikace, vyslal na místo 
vrtulník Letecké služby Policie 
ČR s leteckými záchranáři z HZS 
hlavního města Prahy a malou pře-
nosnou vyprošťovací soupravou. 
Tento způsob využití vrtulníku je 
možný, ale dochází k němu velmi 
ojediněle. Jako první z jednotek 
požární ochrany byl u nehody rych-
lý zásahový automobil ze stanice 
Zruč nad Sázavou. Ukázalo se, 
že ve vozidle je zaklíněna už jen 
jedna osoba. Velitel ihned začal 
spolupracovat s lékařem, který 
se na místo dostavil v podobném 
čase. Po stabilizaci pacienta hasiči 
zahájili záchranné práce a muže za 
deset minut vyprostili. Po nezbytné 
intenzivní péči zdravotníků byl 
následně přenesen do vrtulníku 
letecké záchranné služby a trans-
portován do nemocnice. Ihned po 
vyproštění velitel zásahu odvolal 
druhý vrtulník s leteckými zá-
chranáři. Krátce před jedenáctou 
hodinou byl zásah ukončen a hasiči 
cestou na základny ještě pomohli 
s obnovením provozu na dálnici. 
Zálohu stanic Zruč nad Sázavou 
a Vlašim zajistily po dobu zásahu 
dobrovolné jednotky Zruč nad 
Sázavou a Zdislavice.

kpt. Ing. Jaroslav Gabriel 
HZS Středočeského kraje

Dlouhá cesta k zásahu

Tragická nehoda 

rý transportoval jednoho člověka 
do zdravotnického zařízení, druhá 
zraněná osoba byla transportována 
sanitkou. Jednotky dále zabezpeči-
ly místo nehody, uniklé provozní 
kapaliny zasypaly sorpčním ma-
teriálem a asistovaly policistům 
při došetřování nehody. Následně 
se hasiči postarali o odstranění 
následků nehody a pomohli s na-
ložením vozidel na odtah.
Martina Götzová, tisková mluvčí

 Foto: HZS Královéhrad. kraje

a nemohly se dostat zpět. Místo 
bylo nebezpečné jak pro kozy, tak 
pro zasahující hasiče. Velitel si po 
zhodnocení situace povolal lezec-
kou skupinu z Hodonína a hasiče 
ze stanice Brno-Přehrada, kteří 
se specializují na odchyt zvířat. 
Prvotním úkolem hasičů bylo za-
jistit kozy proti pádu do lomu. To 
se podařilo navlečením lana přes 
rohy obou koz pomocí trhacího 
háku. Následně se dva lezci slanili, 
kozy pomocí hasičských opasků 
vyvázali a vytáhli na cestu nad 
lomem. Majitel, který byl po celou 
dobu na místě zásahu, si nezraněné 
kozy převzal do své péče.

David Jirouš, HZS JmK

místě vystřídali, jedna jednotka 
hlídala místo požáru až do dopo-
ledních hodin, kdy se na požářiště 
vrátil vyšetřovatel požárů. 

Příčina a výše škody je zatím 
v šetření. Oheň celou chatu prak-
ticky zničil, majitelka skončila 
v péči lékařů. 

Místo události v úterních od-
poledních hodinách znovu zkon-
trolovala místní jednotka hasičů. 

Zasahující jednotky:
HZS Karlovy Vary (CAS 20 

T815, CAS 30 T815-7, AZ 40 
Iveco), JSDH Jáchymov (CAS 20 
MB), JSDH Ostrov (CAS 20 Man), 
JSDH Boží Dar (CAS 20 T815) 

HZS Karlovarského kraje 

Požár střechy hradu Buchlov 
3. října likvidovali profesionální 
hasiči ze stanice Uherské Hradiště 
a dobrovolné jednotky z Buchlo-
vic a Boršic. Naštěstí se jednalo 
pouze o prověřovací cvičení se 
simulovaným požárem střechy 
jedné z části hradu Buchlov, který 
je dominantou Uherskohradišťska.  
Hasiči tak měli možnost vyzkou-
šet v tomto, pro techniku i pro ně 
samotné, velmi těžko dostupném 
místě taktiku rychlé likvidace pří-
padného požáru. V tomto případě 
námětem cvičení bylo simulování 
úderu blesku do dřevěné šindelové 

V závěru září řešili moravsko-
slezští profesionální a dobrovolní 
hasiči množství situací, které 
způsobil silný vítr. Šlo tradičně 
o odstraňování popadaných a ne-
bezpečně nakloněných stromů 
a silných větví. Základním pra-
covním prostředkem v takových 
situacích bývá motorová pila 
a někdy i výšková techniky – auto-
mobilové žebříky a automobilové 
plošiny, pomocí kterých hasiči 
odřezávají nebezpečné stromy 
postupně shora dolů zhruba po 
metrových kusech kmenů. 
HZS Moravskoslezského kraje 

Jednotky druhého stupně požár-
ního poplachu vyjely 18. září k po-
žáru rodinného domu v Lomnici 
nad Popelkou na Semilsku. Prvot-
ním průzkumem bylo zjištěno, že 
požár zasáhl kompletně vnitřek 
domu. Kvůli silnému zakouření 
museli hasiči zasahovat v dýchací 
technice. Na likvidaci požáru 
hasiči nasadili tři C proudy vody, 
jeden vysokotlaký proud a také 
speciální zařízení Cobra, které je 
určené k řezání a hašení vysokým 
tlakem vody. Pomocí nastavovací-
ho žebříku a Cobry mohli hasiči 
zahájit hasební práce také na střeše 
domu. Během zásahu ohrožovaly 
zasahující hasiče sršně, které vylé-
távaly vlivem zakouření z půdních 
prostor. Lokalizaci požáru velitel 
zásahu ohlásil ve 11:54 hod a likvi-
daci pak ve 13:04 hod. Komunikace 
v místě zásahu byla po celou dobu 
neprůjezdná. Zasahující jednotky: 
Stanice Semily, Stanice Jilemnice, 
JSDH Nová ves nad Popelkou, 
Lomnice nad Popelkou, Košťálov. 

por. Bc. Lucie Hložková, 
HZS Libereckého kraje 

V Ústí nad Orlicí v Kerharticích 
zasahovali 29. září profesionální 
hasiči u výbuchu plynu v domě. 
Uvnitř se nacházely dvě osoby, 
které utrpěly popáleniny. Na místo 
musely letět dva vrtulníky Letecké 
záchranné služby. Obě osoby byly 
s popáleninami transportovány do 
nemocnice. Hasiči zajistili výbu-
chem poškozený dům. Výbuchem 
byla zřejmě narušená statika, a pro-
to byl na místo povolán statik. Po 
odstranění všech následků hasiči 
místo předali policistům k dalšímu 
vyšetřování. 

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

Škodu v předběžné výší 2,5 mili-
onu korun za sebou zanechal  ranní 
požár kamionu dne 3. října, který 
převážel na vleku devět osobních 
vozidel (a 132. km dálnice D1 ve 
směru na Prahu. Na místě události 
zasahovaly tři jednotky hasičů. 
Na místo události vyjely jednotky 
profesionálních hasičů ze stanic 
v Jihlavě a Velkém Meziříčí společ-
ně s jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů z Měřína.Na likvidaci požá-
ru hasiči nasadili několik vodních 
proudů. Po dobu zásahu hasičů byl 
provoz ve směru na Prahu zastaven. 
Před pátou hodinou ráno došlo 
k obnovení provozu jedním jízdním 
pruhem. Při požáru ani samotném 
zásahu se nikdo nezranil. Příčina 
vzniku požáru se nadále vyšetřuje. 

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisk. mluvčí HZS Kraje Vysočina 

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
střechy státního hradu Buchlov 
a následnému požáru, který se 
rychle šířil. Nápomocni byli i sa-
motní zaměstnanci hradu, kteří 

požár zpozorovali a ihned ohlásili 
na tísňovou linku hasičů. Cílem to-
hoto pro hasiče fyzicky náročného 
cvičení bylo vyzkoušet správnou 
a efektivní taktiku zásahu i ak-
ceschopnost jednotek a jejich 
vzájemné spolupráce. Dále ověřit 
čas dojezdu nejbližších jednotek 
do tohoto špatně dostupného místa 
pro těžkou techniku a bezpečné 
ustavení cisteren. Velmi důležitým 
bodem bylo ověření dostupnosti 
vody v areálu hradu a jeho okolí 
a taktéž ověření možnosti dálkové 
dopravy vody kyvadlovou dopra-
vou cisternovými automobilovými 

stříkačkami. Hasiči také měli 
možnost vyzkoušet možnosti čer-
padel, umístěných v cisternách, 
a ujistit se, že i přes tlakové ztráty 
na hadicovém vedení lze vodu 
pomocí hadic dopravit i do tak 
vysokých míst. 

Po ukončení simulovaného 
zásahu si všichni oddechli a byli 
rádi, že šlo pouze o prověřovací 
cvičení a ne o reálnou likvidaci 
skutečného požáru.

por. Mgr. Lucie Javoříková, 
tisková mluvčí HZS Zlínského 

kraje

Množství výjezdů 
kvůli silnému větru

Při zásahu hasiče 
ohrožovaly sršně

Požár kamionu Exploze plynu 

Záchrana zatoulaných koz

Půlnoční drama v Suché u Jáchymova
Zásah v dýchací 
technice 
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Gassi Touil 1961: 
„Obrovský mrak zemního plynu se vznítil 
v blízkosti naftových pramenů na Sahaře.“

(Československý filmový týdeník 1961, ČSSR)

Psal se 6. listopad 1961. V loka-
litě Gassi Touil v Alžírsku v jedné 
vteřině explodovalo 6000 kubic-
kých metrů zemního plynu. Po 
záblesku se saharskou pouští všemi 
směry šířilo ohlušující hřmění. 
V blízkosti výbuchu byl písek 
pouště roztavený do podoby skla. 
Obrovský oheň hořel mnoho měsíců 
a vysloužil si pojmenování Ďáblův 
zapalovač. Oheň byl viditelný 
z vesmíru, pozoroval jej z oběžné 
dráhy i americký astronaut John 
Glenn. Bylo třeba  Ďáblův zapa-
lovač „sfouknout“ a uhasit jeden 
z největších požárů na ropných 
polích v historii. Využijme této již 
skoro zapomenuté události, kterou 
překryly požáry další, k připomínce 
specifických metod, kterými hasiči 
zdolávají podobné události. Požár 
ropného vrtu je obecně velmi složité 
uhasit z celkem pochopitelného 
důvodu – „stále je přikládáno pod 
oheň”. Proto byla vyvinuta metoda 
hašení tohoto typu požáru pomo-
cí vysoce explozivní výbušniny. 
Její exploze vytvoří rázovou vlnu 
vytlačující oheň a zároveň i kyslík 
od místa požáru. Hovořili jsme 
o „sfouknutí svíčky“. V tomto přípa-
dě to nebylo jen vzletné přirovnání. 
V této náročné a delikátní operaci 
musí pracovat „ruku v ruce“ hasiči 
s těžaři. Jakmile po výbuchu zhasne 
oheň, je nutné celé místo okamžitě 
stabilizovat a dostat celý vrt pod 
kontrolu. 

Inspirace  
pro Johna Wayna

Zní to možná překvapivě, ale 
zhašení požáru vrtu výbuchem je 

Ohnivá bouře
V roce 1871 bylo americké 

Chicago již velkoměstem číta-
jícím půl milionu duší. Prudký 
rozvoj města však nebyl v souladu 
s kvalitou městské infrastruktury. 
Už vůbec by v tehdejším Chicagu 
nebyl šťastný současný hasič-pre-
ventista. Dřevěné domy, dřevem 
vyztužené chodníky, spousta 
uskladněné slámy pro hospodář-
ská zvířata a na to všechno jen 17 
stříkaček tažených koňmi. Navíc 
bylo na jaře L.P. 1871 v Chicagu 
a okolí sucho a větrno. Ideální 
prostředí, kde i drobná jiskra dá 
vyrůst mohutnému požáru. Ten 
se také objevil a šířil se městem 
se zběsilou rychlostí. I proto se 
historikové a hasičští exper ti 
shodují na tom, že se městem 
prohnala ohnivá bouře. Pokud si 
vzpomínáte, o podobném jevu 
jsme letos v Hasičských novinách 
psali i v souvislosti  s požárem 
portugalského Lisabonu v roce 
1755. Tehdy bylo na vině zemětře-
sení a katastrofální vlna tsunami 
postihnuvší portugalskou metro-
poli. Samozřejmě, opět máte na 
jazyku otázku, zda tedy Chicago 
zapálila v roce 1871 kráva či mi-
mozemští vetřelci. Ještě hasíme 

jedna z nejstarších metod. Poprvé 
byla použita plné půlstoletí před 
tím, kdy i Československý filmový 
týdeník z roku 1961 informoval 
o obrovském požáru na ropném 
poli Gassi  Touilu v alžírské části 
saharské pouště. Poprvé tuto me-
todu hašení použili Karl. T. Kinley 
a jeho syn Myron v Kalifornii 
v roce 1913. Metoda to byla svým 
provedením geniálně jednoduchá 
a ďábelsky účinná – nejen na Ďáb-
lův zapalovač v Alžírsku. Přesně 
spočítané množství výbušniny se 
umístilo do velkého sudu, který 
byl následně potažen vhodným 
nehořlavým materiálem. Důležité 
pak bylo umístit „třaskavý dáre-
ček“ co nejblíže požáru. Poté byla 
nálož dálkově odpálena.  Podobnou 

metodu použil u vrtu v Gassi Touil 
i Texasan Paul Neal Adair – zvaný 
též Red Adair (1915–2004) , který 
se pak stal jedním z nejslavnějších 
hasičů v tomto oboru. Stal se před-
obrazem hasičského šéfa v podání 
amerického herce Johna Wayna 
ve filmu Hellfighter z roku 1968 
(o tomto filmu jsme psali i v naší 
rubrice věnované slavným filmům 
s hasičskou tématikou). Buldozer 
opatrně přisunul k ohni 800 ki-
logramů nitroglycerinu, který byl 
pak dálkově odpálen…. 

Hašení proudovým 
motorem 

Kromě metody uhašení vrtu 
výbuchem byly zkoušeny i další 
metody při boji s těmito typy 
požárů. Nevíce se o ně zajímali 
v zemích, kde byla ropná nalezi-
ště důležitou součástí ekonomiky. 
Není se tak čemu divit, že jednu 
originální metodu brzy zkoumal 
i tehdejší Sovětský svaz. Jednalo 
se o metodu hašení pomocí prou-
dového motoru. Kromě hašení po-
žárů se takové zařízení s úspěchem 
používalo i k rozmrazování ploch 
na letištích. V této rozmrazovací 
„uživatelské verzi“ jste tato za-
řízení mohli potkat i na letištích 

Československa. Nebyly to složité 
konstrukce. Základem bylo umís-
tění staršího proudového motoru na 
podvozek nákladního automobilu. 
Po rozpadu Sovětského svazu se 
této technologie ujala i pobočka 
jedné ománské firmy. Rozhodně 
se nejednalo o žádné troškaře. Pod-
vozek armádního tanku byl osazen 
hned dvojicí nezávisle ovládaných 
proudových motorů ze stíhačky 
MIG – 21. Nad každým motorem 
byly tři trysky. Z nich proudila 
voda o objemu přes 800 litrů za 
sekundu! 

Zajímavost 
Vraťme se ale ještě ke zmiňova-

né likvidaci Ďáblova zapalovače 
v oblasti Gassi Touil.  Celý popis 
metody uhašení vrtu výbuchem  
zní jednoduše. Je třeba si však 
uvědomit obrovské pracovní na-
sazení hasičského týmu po dlouhé 
měsíce. Pomáhalo jim tehdy i nej-
větší nákladní vozidlo světa Berliet 
T100. Bylo konstruováno právě pro 
službu u ropných společností na 
Sahaře. Vážilo 50 tun a bylo vysoké 
plných 5 metrů.  

Připravil Mirek Brát, zdroj 
foto via wiki, flickr, 

pinterest, youtube 

Severoafrické rafinerie září do noci. 

Hořící vrt v poušti.

Mimozemšťané v roli pyromanů. Ničivý oheň zasáhl město i přístav. Současné panorama města Chicaga.  

Těžba ropy a zemního plynu je pro rozvoj Severní Afriky velmi důležitým odvětvím.

Kdo sfoukne „Ďáblův zapalovač“?

vaši netrpělivost, ještě hasíme ho-
řící Chicago! Není nám to ovšem 
příliš platné, protože výsledky 
požáru města jsou zdrcující. Po-
pelem lehlo 17 000 domů, každá 
pátý člověk je bez přístřeší. Požár 
si vyžádal i lidské oběti. Zahynulo 
v něm 300 osob. 

Kdo je viníkem? 
Velká část  města byla totálně 

spálena včetně nejluxusnější chi-
cagské čtvrti. Uhašením požáru, 
ke kterému přispěl i spása z nebes 
v podobě deště, trápení obyvatel 
města neskončilo. Opět si můžeme 
vzpomenout na tragickou paralelu 
k poničenému Lisabonu v 18. sto-

letí. I Chicagu hrozily násilnosti, 
rabování, rozpad infrastruktury. 
Stejně jako v Portugalsku, i v USA 
se dostala ke slovu vláda „pevné 
ruky“. Byl vyhlášen výjimečný 
stav, povolána federální armáda,    
na ulicích platil zákaz vycházení. 
Svoji úlohu v represivním aparátu 
sehrála i známá soukromá detek-
tivní agentura Allana Pinkertona,, 
kterou si najali bohatí občané, aby 
chránila jejich majetek. Chicago  
se po ničivém požáru zotavilo 
a začala jeho nová výstavba, které 
je někdy známá pod názvem. Dru-
hé  Chicago.  Při obnově města již 
bylo dbáno rad odborníků s cílem 
zamezit do budoucna  podobné 

katastrofě. Že už je čas prozradit 
konečně viníky – žháře a vydat je 
Vám – čtenářům i po sto čtyřiceti 
osmi letech znovu k potrestání? 
Dobrá, začneme tedy ve stáji jedné 
rodiny irských přistěhovalců. Při 
dojení se prý stalo, že kráva pře-
vrhla lampu na petrolej do slámové 
podestýlky… I dobová vyobrazení 
obsahovala tento výjev jako příčinu 
Velkého požáru Chicaga. Nebohá 
kráva však byla později omilost-
něna, protože se ukázalo, že celá 
událost byla vymyšlena. Mimo-
zemšťané? Trochu záhadou je, že 
kromě Chicaga hořelo ve stejném 
čase – a velmi intenzivně – i v dal-
ších lokalitách USA. Objevila se tak 

Velký požár Chicaga: 
Byla žhářem kráva nebo mimozemšťané?

Laskavý čtenář Hasičských novin promine, ale náš titulek 
není snahou relativizovat zkázu a zmar, které postihly 
americké město Chicago  v roce 1871. Řádění ohnivého 
živlu v tomto městě v 19. století bylo tak devastující, že 
si dokonce v historii vyhradilo speciální pojmenování: 
Velký požár Chicaga. Mimozemšťané či hovězí dobytek 
v roli žhářů? Pojďme klubíčko záhadné otázky v našem 
titulku pomalu rozmotávat…

hypotéza, že by za iniciací vícera 
požárů ve stejném čase mohl být 
pád meteoritu, jehož úlomky by 
poté plnily roli žhářských šípů… 
Ani tato záhadologická teorie se 
nepotvrdila. To ovšem nevadilo, 
aby se později – ve druhé polovině 
20. století – neobjevily archaizující 
kresby, ve kterých  nad Chicagem 
či dalšími americkými plují ob-
lohou neidentifikovatelné létající 
předměty podobné omáčníkům, 
a produkují zápalné paprsky.  

Epilog
Pravda o příčinách Velkého po-

žáru Chicaga v roce 1871 bude asi 
mnohem prozaičtější. Do prostředí 

plného vyschlého dřeva, slámy, 
dehtu a dalších snadno zápalných 
materiálů mohla dopadnout z ko-
mína jedna jediná jiskra…K tomu 
si připočítejme technické mož-
nosti hasičů ve druhé polovině  
19. století, přidejme sucho a vítr. 
K takovému součtu už nemusíte 
přidávat ani  pyromansky na-
laděné UFO ani skot, který se 
chtěl majitelům pomstít za špatné 
ustájení.  V roce 1961 byl na místě 
předpokládaného vzniku požáru 
vybudován působivý bronzový 
památník. 

Připravil Mirek Brát
Zdroj foto: via wiki, 

flickr, youtube
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Pod záštitou hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka 
a primátora statutárního města 
Chomutova JUDr. Marka Hrabá-
če se v sobotu 21. 9. 2019 konala 
na atletickém stadionu v Cho-
mutově závěrečná kola soutěží 
v požárním sportu  Tohatsu Cupu 
a Stimaxu. Hasičské jednotky se 
sjížděly od ranních hodin. Vše 
vypuklo slavnostním nástupem 
soutěžících, vedoucích, technické 
čety a čestných hostů. Přítomné 
uvítala starostka OSH Chomutov 
p. Renata Špidlíková, dále přítom-
né pozdravil starosta KSH p. J. 
Henc, který ve své zdravici mimo 
jiné poděkoval Ústeckému kraji 
a hejtmanovi p. O. Bubeníčkovi 
za podporu, kterou Ústecký kraj 
dobrovolným hasičům Ústeckého  
kraje  nemalou měrou věnuje, ať 
je to podpora soutěží či vybave-
nost jednotek. Dále uvítal čestné 
hosty za Ústecký kraj: vedoucího 

V sobotu 21. září 2019 uspořáda-
lo statutární město Opava ve spo-
lupráci s Hasičským záchranným 
sborem MSK – územním odborem 
Opava, sborem dobrovolných hasi-
čů Vlaštovičky a s městskou částí 
Opava-Vlaštovičky 16. ročník sou-
těže jednotek sboru dobrovolných 
hasičů „O putovní pohár primátora 
města Opavy“. Soutěž se konala 
u příležitosti oslav 100. výročí za-
ložení sboru českých dobrovolných 
hasičů Vlaštovičky a zúčastnilo se 
jí devět JSDH města a jedna hostu-
jící jednotka OSP Racibórz Sudól 
(Polsko). Soutěžní disciplínou 
byl požární útok dle upravených 
pravidel. Soutěžní nářadí vč. (jed-
notného) stroje si soutěžní družstva 
připravila na vozík umístěný mimo 
základnu. Při nástupu k plnění dis-
ciplíny si soutěžící vylosovali tak-
tická čísla a připravili se ke startu. 
Po odstartování museli vše dovézt 
k základně, na kterou umístili stroj 

V sobotu 21. 9. 2019 se v Ústí 
nad Orlicí-Černovíru uskutečnil 
XXIV. ročník  Závodu požárnické 
všestrannosti mladých hasičů – Me-
moriál Zdeňka Veselého. Probíhal 
dle pravidel hry Plamen a mladí 
hasiči si soutěžní formou probrali 
základní hasičské vědomosti a do-
vednosti. Mohou si tak vyzkoušet 
svoji připravenost před podzimním 
kolem. Své vybavení a techniku 
předváděli profesionální hasiči, 
strážníci Městské policie a Policie 
ČR. Ve stánku Českého červeného 
kříže si mohli prakticky zopakovat 
základy první pomoci. Za pěkného, 
nepodzimního počasí, se závodu 
zúčastnilo 86 pětičlenných hlídek 
mladých hasičů z okresů UO, RK, 
SY a PA. V kategorii starší žáci sou-
těžilo 44 hlídek. Výsledky: 1. místo 
Lukavice B, 2.místo Lukavice D, 
3.místo Čeperka A. Mladších žáků 
bylo 42 hlídek. 1. místo Lukavice 

Krkonoše si mohou trochu od-
dychnout po uplynuvší letní tu-
ristické sezóně, ale jen na chvíli, 
protože za dveřmi už je sezóna 
zimní. Důležitou roli hraje v našich 
nejvyšších horách Krkonošský 
národní park.  Z obecného hlediska 
je každý národní park  charakterizo-
ván jako území s typickým  reliéfem 
a geologickou stavbou. Je charak-
teristický výskytem přirozených 
či člověkem málo pozměněných 
ekosystémů. Jedná se zároveň 
o území významné v národním či 
mezinárodním měřítku. Jeho vyu-
žití  musí být  podřízeno zachování 
či obnově přirozených ekosystémů 
a dosažení jejich přirozené biolo-
gické rozmanitosti. Krkonošský 
národní park zahrnuje přírodní eko-
systémy vázané na přírodovědecky 
nejhodnotnější část horského celku 
Krkonoš. Rozloha parku  je 54 900 
hektarů, z toho 33 000 hektarů tvoří 
les. A les dokáže hořet…Hasiči 
například likvidovali požár lesního 
porostu v Krkonoších v loňském 
roce – v listopadu 2018. Požár zasáhl 
plochu asi 600 × 600 metrů, na jeho 
uhašení se podílely jednotky požár-

Praktická ukázka kontejneru 
nouzového přežití HZS Králové-
hradeckého kraje proběhla v rámci 
odborné přípravy Krizového štábu 
ORP Broumov. V rámci projektu 
„Efektivní veřejná správa ve městě 
Broumov“ proběhla v pátek 13. září 
2019 odborná příprava členů Krizo-
vého štábu ORP Broumov na téma 
„Zvládnutí krizové situace – sou-
činnost se složkami IZS, regulační 
opatření v systému hospodářských 
opatření pro krizové stavy“. Po 
bloku přednášek na téma krizové 
situace a ochrana obyvatelstva byla 
členům krizového štábu ORP pro-
vedena praktická ukázka kontejneru 
nouzového přežití HZS Královéhra-
deckého kraje.Rozvinutí kontejneru 
provedli příslušníci jednotek sboru 
dobrovolných hasičů měst Broumov 
a Meziměstí, kteří prošli zdokona-
lovacím kurzem „Technik ochrany 
obyvatelstva“, a jsou pro tuto činnost 
předurčeni. Po zpohotovení kontej-
neru se členové Krizového štábu 
ORP Broumov seznámili s jeho 
využitím, v tomto případě jako 
stravovacím zázemím, a prakticky 
ho vyzkoušeli při výdeji teplé stravy. 
Následně byla provedena ukázka 
techniky všech složek IZS (HZS, 
PČR, Městské policie, ZZS a JSDH 
měst), která byla přístupna pro školy 
a veřejnost.

nprap. Ladislav Horník 
Foto: JSDH Broumov

kanceláře hejtmana p. ing. Luboše 
Trojnu, 1. náměstka  hejtmana p. 
PhDr. M. Kliku MBA,DBA, a pra-
covníky kanceláře krizového řízení 
p. Jiřího Čermáka,  M. Kucra a D. 
Tesaře. Dále soutěžící pozdravil 
a hodně úspěchu v soutěži popřál 
ředitel HZS Ústeckého kraje Ing. 
plk. R. Vyskočil. Přivítáni byli 
i zástupci firmy Stimax internati-
onal p.  J.Jiroušek a  K.Hykeš, jed-
natelé společnosti. Za firmu ZHT 
Group, s. r. o., p. R. Zábranský. Obě 
jmenované firmy se také nemalou 
měrou podílejí na darování cen pro 
závodníky a podporují dobrovolné 
hasiče.

V Chomutově se konala závě-
rečná kola soutěže Tohatsu Cup 
a Stimax 2019. Tohatsu Cup je 
soutěž požárních družstev v požár-
ním útoku. Stimax je zase soutěž 
mladých hasičů která je rozdělena 
do jednotlivých věkových kategorií 
od žáčků až po dospělé. Jedná se 

a provedli další činnost potřebnou 
k provedení útoku. Povinností bylo 
rozvinutí hadic, shození terče, na-
pojení další hadice „C“ a naplnění 
nádržky nástřikového terče. To vše 
bylo navíc zkomplikováno tím, že 
soutěžní dráha směřovala „za roh“ 
– nebyla celá viditelná od stroje – 
a strojník musel pozorně sledovat 
pokyny velitele. Nejlépe všechny 
nástrahy zvládla JSDH Komárov 
s časem 58,31 s (nový rekord tratě) 
a odvezla si putovní pohár, medaile 
i diplom za 1. místo, věcné ceny 
a také poukaz na částku 18 tisíc 
Kč na vybavení jednotky. S časem 
63,34 s se na druhém místě umístila 
JSDH Podvihov, která mj. získala 
poukaz na částku 13 tisíc Kč a třetí 
místo i s poukazem na 9 tisíc Kč 
získala JSDH Milostovice. Hos-
tující družstvo zvládlo svůj útok 
za 79,70 s (což byl celkově sedmý 
nejlepší dosažený čas) a odvezlo si 
zvláštní cenu.                          (Du) 

o závod jednotlivců na šedesát a sto 
metrů překážek. Obě soutěže  mají 
více kol. Stimax měl čtyři kola. 
První se konalo v Teplicích, druhé 
v Ústí n. Labem, třetí v Lovosicích 
a závěrečné kolo ve zmiňovaném 
Chomutově. Tato soutěž si získala 

velkou  oblibu, což dokazuje počet 
startujících dětiček, který se pohy-
buje kolem 300 závodníků. Oblíbe-
ná je i soutěž Tohatsu Cup. Taktéž  
se jedná o vícekolovou soutěž.  
První kolo proběhlo v Bechlíně, 
druhé kolo ve Vroutku, třetí v Obo-

Soutěže Tohatsu Cup a Stimax na stadionu v Chomutově
ře, čtvrté v Dobroměřicích, páté 
v Lukavci, čtvrté v Lkáni a páté 
závěrečné kolo v Chomutově. Již 
tradičně při konání závěrečných  
kol těchto soutěží probíhá slavnost-
ní předání věcných darů  Ústeckého 
kraje. Jednotlivé sbory si přebraly  
věcné dary v podobě přenosných 
stříkaček Tohatsu, dýchacích pří-
strojů Drager, zásahových obleků, 
rozbrušovacích pil či centrál a další 
výstroj či výzbroj potřebnou k zá-
sahové činnosti jednotek. Dary si 
přebrali  starostové obcí, starostové 
a velitelé sborů. Hodnota věcných 
darů dosáhla částky téměř sedmi 
milionů korun. Počasí závodům 
přálo a tak i výkony závodníku byly 
na vysoké úrovni V odpoledních 
hodinách se začaly vyhlašovat 
výsledky závodů. První slavnost-
ní ceremoniál patřil závodníkům 
Tohatsu Cupu. Hodnotné ceny si 
převzala podle umístění jednotlivá  
družstva. Další ceremoniály se 

konaly průběžně tak, jak končily 
soutěže jednotlivých kategorií 
závodu Stimaxu. Výkony závod-
níků byly oceněny věcnými dary, 
diplomy a poháry dle umístění. Při 
závěrečném slavnostním nástupu 
opětovně starosta KSH p. Henc 
poděkoval všem, kteří se závodu 
zúčastnili, soutěžícím či vedoucím 
, sponzorům, krajskému úřadu,  fir-
mám Stimax International, s. r. o., 
a ZHT Group, s. r. o. Velké poděko-
vání bylo vysloveno na adresu SDH 
a OSH Chomutov za přípravu sta-
dionu, občerstvení a zajištění pra-
covní čety.  Výsledky Tohatsu Cupu 
první kategorie: 1. místo  Vroutek, 
2. místo Bechlín a 3. místo Jirkov B. 
Druhá kategorie: 1. místo Slavětín,  
2. místo  Obora  a 3. místo Koštice. 
Závěrečný rozstřel obou kategorií 
a Pohár hejtmana Ústeckého kraje 
získalo družstvo SDH Obora. 

 Za OSH Louny 
Miloslav Hofmann

Primátorky 2019

ZPV MH – Memoriál Zdeňka Veselého Hasiči v Krkonoších – „listopadovou optikou“

Telničtí nezůstávají 
svým předkům dlužni… 

A, 2. místo Černovír A, 3. místo 
Letohrad-Kunčice A. Zároveň zde 
proběhl jeden ze závodů Ligy OSH 
Ústí nad Orlicí v běhu na 60 metrů 
překážek, do kterého se ve čtyřech 
kategoriích, zapojilo 171 mladých 

ní ochrany z Královéhradeckého 
a Libereckého kraje, na pomoc 
přijeli i polští hasiči. Při události 
nebyl nikdo zraněn. Vyšetřovatelé 
hasičů pracovali s verzí, že sobot-
ní požár louky a lesního porostu 
v Krkonoších zavinila s největší 
pravděpodobností lidská nedbalost. 
Někdo mohl na místě odhodit napří-
klad nedopalek cigarety a vlivem 
silného větru, který na hřebenech 
Krkonoš vanul, se požár velmi rych-
le rozšířil. Hořelo ve vzdálenosti 
asi 200 m od Labské boudy. Vítr 
naštěstí foukal od stavby směrem 
pryč, samotná bouda tak požárem 
ohrožena nebyla. Plameny se šířily 
směrem k hraničnímu kamenu 
Violik v Polsku. Zprvu existovalo 
podezření, že se oheň dostal až do 
Polska, posléze se ale ukázalo, že jej 
zastavila hraniční cesta a hořelo tak 
pouze na území Královéhradeckého 
kraje… Výše jsme zmínili listopad 
2018 jako datum, kdy Krkonoším 
hrozil nebezpečný požár. Zůstaňme 
v měsíci listopadu, ale dodejme 
jiný rok – listopad 2014, kdy došlo 
k dalšímu rozšíření kooperace 
mezi HZS ČR a složkami činnými 

hasičů. Vítězové mezi staršími: Jan 
Motl (Žichlínek), Barbora Hubálko-
vá (Lukavice), mezi mladšími: Lu-
káš Kristek (Lukavice) a Kateřina 
Kulhavá (Lukavice).  

Text a foto: Ludvík Špinler

v horském prostředí. Hasiči tehdy 
podepsali smlouvu se Záchrannou 
službou vrcholky hor z.s. Ředitel 
HZS KHk plk. František Mencl 
a člen předsednictva Záchranné 
služby vrcholky hor Stanislav Beneš 
podpisem dohody stanovili   a upra-
vili podmínky vzájemné spolupráce 
v případě vzniku události v horském 
terénu i mimo něj. HZS KHk může 
v případě nutné pomoci při řešení 
jakékoliv události v nepřístupném 
horském terénu kontaktovat a žádat 
spolupráci nejen Horské služby 
Krkonoše, ale také členů Záchran-
né služby vrcholky hor. Jaký bude 
letošní listopad v kontextu aktivit 
hasičů v Krkonoších, se uvidí už 
za pár dní…

Ilustrační foto: HZS ČR

Telnice je obec, ležící nedaleko 
Brna na výpadovce směr Hodonín. 
19. 12. 1893 se usnesla Rada obce 
Telnice na uvolnění 300 zlatých 
na zakoupení obecní stříkačky. 
Císařské místodržitelství svým 
výrokem ze dne 24. 1. 1894 schvá-
lilo stanovy pro ohlašování požáru 
rohem nebo trubkou a následně 
byla svolána 28. 1. 1894 ustavující 
valná hromada dobrovolného sbo-
ru hasičského. Ustavujících členů 
bylo 42, starostou sboru byl zvolen 
starosta obce Antonín Pešt. Náčel-
níkem byl Alois Barták, prvním 
podnáčelníkem Fabián Pešt. Sbor 
byl vybaven ruční stříkačkou od 
firmy Smekal, která v obci sloužila 
neobvykle dlouhou dobu. Výbor 
sboru v roce 1925 rozhodl o pře-
dělání na kombinaci motorového 
a ručního pohonu. Přestavbu zadal 
firmě Hrček z Brna a 1. 9. 1929 
byla modernizovaná stříkačka 
předána hasičům. Za úpravy 
byla vydána částka 20 500 Kč. 
Tento stroj byl využíván až do 
padesátých let, kdy jej nahradila 
motorová přívěsná stříkačka DS 
16, kterou telničtí hasiči dodnes 
opatrují. Ve třicátých letech byl 
panem učitelem Josefem Šrámkem 

zahájen nábor žen, které měly 
nahradit muže–hasiče, kteří by 
byli povoláni k vojenské službě. 
Celkem se podařilo získat 32 
členky. Dvě perfektně vycvičená 
ženská družstva úspěšně zdolala 
požár orlovny v roce 1938. V zá-
věru minulého a začátkem tohoto 
století prošel sbor několika krize-
mi, ale všechny ustál. Situace se 
stabilizovala, dnešních 30 členů 
má zřízenou JSDH s dopravním 
automobilem Fiat Ducato s přívě-
sem pro techniku a další vybavení, 
které parkují v garáži u obecního 
úřadu. Jak je u hasičů zvykem 
a tradicí, hasiči jsou součástí kul-
turního života vesnice. Ostatky 
a jiné zábavné akce kombinované 
se zajišťováním dopravy, výpomo-

ci při závodech a jiné aktivity jsou 
pro telnické hasiče samozřejmostí. 
Sobota 14. 9. letošního roku byla 
svátkem, protože si sbor připome-
nul 125. výročí založení. V areálu 
za sokolovnou bylo připraveno ha-
sičské odpoledne. Po slavnostním 
zahájení a ocenění funkcionářů 
a zástupů obce, se rozběhl tématic-
ký program. Výstava historických 
i současných prostředků požární 
ochrany, ukázka vyproštění řidiče 
z havarovaného vozidla, předve-
dení nesprávného hašení hořícího 
oleje i další, nadchly všechny 
přihlížející. Děti si vyzkoušely 
hašení vodou, mohly si nechat 
vylepšit obličej půvabným malo-
váním, zastřílely si ze vzduchovek 
a nezapomněly si prolézt veškerou 
hasičskou techniku. Dospělí si za-
vzpomínali při prohlídce výstavy 
hasičské historie, kterou připravili 
hasičští sběratelé Jiří Svoboda 
a Zdeněk Moural. Celé odpoledne 
se návštěvníci věnovali burčáku 
a dobrému jídlu, zvláště pravému 
hasičskému guláši. Telničtí hasiči 
zkrátka umí a nezůstávají svým 
předkům nic dlužni. 

Zdeněk Moural

Kontejner 
nouzového přežití

2. místo mezi mladšími vybojovala domácí hlídka Černovír A.



Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Cuketovou polévku se šlehačkou a tortilami“

I v tomto čísle HN máte připraven recept z Hasičské kuchařky, kuli-
nářsko-preventivního projektu, který vyšel k 165. výročí vzniku HZS hl. 
m. Prahy. Ta obsahuje nejen recepty od samotných hasičů, ale i užitečné 
rady ze sféry protipožární prevence. Než se dáme do přípravy pokrmu, 
zopakujme si informace na téma: Tísňové linky v ČR. Pro rychlé vyřízení 
je doporučováno volit to číslo, které má k dané situaci nejblíže: 150 – HZS 
ČR (požár, výbuch, živelní pohroma, dopravní nehoda, technická pomoc, 
vyprošťování osob atd.), 155 – Zdravotnická záchranná služba (ohrožení 
života  a zdraví), 158 – Policie ČR (krádež, násilí, dopravní nehoda), 156 
– Obecní policie (vandalismus, rušení nočního klidu, špatné parkování, 
drobná kriminalita), 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání (při 
rozsáhlé události s potřebou pomoci více složek IZS). 

Dnes servírujeme: Cuketovou polévku se šlehačkou a tortilami dle 
receptu kpt. Ing. Ivany Svitákové

Na šest porcí polévky potřebujeme: 2 kuřecí skelety a 2 kuřecí křídla na 
vývar, 2 mrkve, 1 petržel, 1 cibuli, 2 větší cukety, malý pórek, sůl, pepř, 
sušenou chilli papriku, 250 ml šlehačky, tortily (chipsy), bílou a červenou 
papriku, cherry rajčátka. Příprava vývaru: maso omyjeme, mrkev, cibuli, 
petržel očistíme, resp. oloupeme a vše vložíme nakrájené do hrnce, zali-
jeme studenou vodou a přidáme špetku soli. Přivedeme k varu, zmírníme 
plamen a necháme vařit cca 1 hodinu. Po hodině maso i zeleninu vyjmeme, 
maso obereme a včetně zeleniny nakrájíme na kousky. Do vroucího vý-
varu vložíme na kolečka nakrájený pórek a očištěnou a na větší kostičky 
nakrájenou cuketu (bez jader) a necháme 6–8 minut vařit (pozor, cuketa 
rychle měkne…) Zároveň nalijeme do polévky šlehačku. Jakmile je cuketa 
měkká, odstavíme polévku. Vrátíme do ní nakrájenou zeleninu a maso. 
Dle chuti osolíme, přidáme špetku sušeného chilli, opepříme. Podáváme 
s nalámanými tortillami, nakrájenou bílou a červenou paprikou a rajčátky. 

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 k bulharským „sousedům“
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 Už Jan Amos Komenský blahé 
paměti doporučoval cestování 
jako sbírání nových zkušeností 
a poznatků. S Hasičskými novina-
mi cestujeme po mapě evropského 
hasičského dobrovolnictví. V mi-
nulém čísle novin jsme se podívali 
do Černé Hory. Nyní zamíříme 
do Bulharska. V této zemi omý-
vané Černým mořem má hasičské 
dobrovolnictví dlouhou tradici. 
Tato země byla po mnoho staletí 
pod tureckou nadvládou. První 
známky ucelených opatření v boji 
s požáry lze tak vysledovat ještě 
v osmanských časech. Nepřekvapí 
tak, když za pozorovací stanoviště, 
ze kterého měly být hlášeny požá-
ry, byla zvolena mešita, konkrétně 
pak věž jejího minaretu. Skutečné 
hasičské základny se objevují až 
po roce 1878, kdy se Bulharsko 
stává opět svobodnou a nezávislou 
zemí. Zatím však byl nedostatek 
vycvičených posádek i vybavení. 
Z toho důvodu například město 
Sof ia uložila v červenci 1878 
občanům povinnost účastnit se 
likvidací požárů. Již v prosinci 
1878 se však v Bulharsku ob-
jevuje první hasičská jednotka 
moderního typu. V roce 1926 byl 

ustanoven Svaz dobrovolnických 
hasičských a záchranných jed-
notek. V roce 1928 již tento svaz 
organizuje také první soutěže 
v požárním sportu. Do roku 1934 
byly  hasičské dobrovolnické jed-
notky v Bulharsku velmi aktivní: 
mají vlastní stanovy, uniformy, 
platí členské příspěvky. Politická 
situace se však mění, v polovině 
30. let 20. století je omezena čin-
nost politických stran i dalších 
hnutí – hasičské dobrovolnictví 
nevyjímaje. Oživení pro dobro-
volné hasiče přichází až v roce 
1946. Oporu poskytl i zákon 
přijatý v roce 1979. V roce 1990 
bylo v zemi registrováno 180 000 
dobrovolných hasičů fungujících 
ve více než 10 000 jednotkách. 
Znovu se však ke slovu dostává 
politika a horečné společenské 
změny, které postihly Bulharsko   
po pádu komunistického bloku. 
Později se však situace opět sta-
bilizuje a hasičské a záchranářské 
dobrovolnictví je úspěšně rozví-
jeno a státem podporováno. Jeho 
stupeň organizovanosti je možno 
přirovnat ke stavu, který je nyní 
i v České republice.

Zdroj foto: flickr

V rámci nedávných Dnů NATO 
se prezentovala též hasičská tech-
nika. Velký zájem veřejnosti 
vzbudilo pásové obojživelné vo-
zidlo Hägglunds BV 206 NGR, 
sloužící pro evakuaci či přesun 
osob v náročném horském, les-
ním či bahnitém terénu. Jedná se 
o pásové terénní vozidlo kloubo-
vé koncepce, složené z dvojice 
hydraulicky natáčených podvoz-
ků, přičemž zadní byl poháněn 
hřídelem od motoru z přední-
ho. Koncepce vozidla vznikla  
v padesátých letech 20. století 
u švédského koncernu Volvo, 
resp. jeho dceřiné společnosti AB 
Bolinder-Munktell. Hägglunds 
BV206 NGR je osazen řadovým 
čtyřválcovým vznětovým mo-
torem Mercedes-Benz OM651 
o objemu 2,2 litrů, výkonu 132 kW 

V Hasičských novinách č. 18 
jsme otiskli fotografii z podvod-
ní části hasičské svatby Josefa 
Klinkovského z HZS Králové-
hradeckého kraje, stanice Velké 
Poříčí a Malgorzaty Anny Muzy-
ky. Dorazilo k nám  do redakce  
více dotazů, jak vlastně taková 
svatba – s hasičskými přívlastky, 
pod vodou vypadá, jak se orga-
nizuje. Rádi splníme přání našich 
čtenářů a popíšeme náchodskou 
„vodní svatbu“ podrobněji. Máme 
k tomu i přímého svědka, protože 
právě vodní část   svatby pomáhal 
organizovat šéfredaktor Hasič-
ských novin Mirek Brát, v jehož 
kompetenci bylo rovněž natočení 
videosekvence a pořízení fotografií 
pod vodou. „Obrátil se na mě Josef 
Klinkovský a posléze i starosta 
Náchoda Jan Birke, zda bych 
nepomohl s organizací poněkud 
netradičního svatebního obřadu, 
který by respektoval slabost no-
vomanželů pro vodní prostředí. 
Znám Josefa již řadu let, pojí nás 
sportovní potápění. Josef navíc 

Základními lhůtami pro čištění 
spotřebiče paliv do 50 kW při 
celoročním provozu: je 3× ročně 
u spotřebiče na pevná paliva, 
2× ročně na kapalná paliva a 1× 
ročně na plynná paliva. Nové 
znění Zákona o požární ochraně 
je benevolentní v tom, že umož-
ňuje občanům, pokud jsou toho 
schopni, si čištění provést i sami. 
Jednou do roka ale musí být pro-
vedena kontrola spalinové cesty 
oprávněným kominíkem. 

Co můžete zkontrolovat vlast-
ními silami: Je kouřovod řádně 
upevněn? Je komín celistvý, ne-
prodyšný, bez spár a omítnutý? 
Není spotřebič nebo kouřovod 
propálený? Fungují uzávěry komí-
nových dvířek?Je zařízení domác-
nosti v dostatečném odstupu od 
tepelného zdroje, příp. je použita 
tepelná a nehořlavá izolace? Jsou 
funkční přívodní šňůry a zásuvky 
u kotle? Je dimenzování pojistek 
v případě elektrických spotřebičů 
dostatečné? 

Co dělat, když začne v komíně 
hořet? Urychleně odstraňte veš-
kerý hořlavý materiál z blízkosti 
komínového tělesa. Zavolejte na 
linku 150 nebo 112. Požár v ko-
míně nikdy nehaste vodou, mohlo 
by dojít k jeho popraskání nebo 
i výbuchu. Do příjezdu hasičů je 
možné krotit plameny vhazováním 
písku vymetacími dvířky nebo ze 
střechy do komína. Ověřte si, že 
si domů zvete odborníka. O pro-
blémech takzvaných „falešných 
kominíků“ se hovoří již řadu let. 

Na internetové adrese aplikace.
hzscr.cz/revizni-technik-spalino-
vych-cest/ si nyní může každý 
ověřit, zda technik, kterého si po-
zval, má ke své činnosti osvědčení. 

Zdroj: HZS ČR

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

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

více informací na www.vezeko.cz

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

MOŽNOST MONTÁŽE STAVITELNÉ OJE S VÝMĚNNÝM PŘIPOJENÍM NA KLOUB ISO 50 NEBO OKO ISO 40 

Řekněte si společně ANO a  zkontrolujte, 
zda máte puštěný vzduch…

využívá i potápěčskou odbornost 
jako hasič. Zároveň mám přátelské 
a pracovní vztahy se starostou 
Náchoda  Honzou Birke. Věděl 
jsem, že ani Honza se pod vodou 
neztratí, protože jsme se  spolu 
v bazénu již také potápěli. Bylo 
však podstatné, abychom vodní 
prvek zakomponovali do regulí 
svatebního obřadu, aby byl důstoj-
ný, originální a platný,“ vysvětluje 
Mirek, který má sám i zkušenosti   
s rolí oddávajícího, kdy působil 
před časem jako neuvolněný mís-
tostarosta města Náchoda.  Podle 
jeho slov byl nakonec nalezen 
kompromis mezi vodou a souší. 
Svatební obřad se sice odehrával 
celý na hladině  bazénu, jeho pod-
vodní část ale zahrnovala pouze 
symbolickou výměnu prstýnků 
a novomanželský polibek. Novo-
manželé, starosta a svědkové měli 
dýchací přístroje pro sportovní 
potápění. Svatební  hosté obřadu 
byli na souši. Bylo třeba vyřešit 
i přítomnost matrikářky, zajistit 
podpis dokumentu o proběhnuvší 

svatbě a vše zároveň důsledně 
konzultovat se ředitelkou bazénu, 
aby nebyly porušeny hygienické 
a další  normy. Ženich a nevěsta 
byli totiž ve vodě oblečeni do spole-
čenských šatů,  což bylo samozřej-
mě v rozporu s platnými předpisy 
bazénu (ženich byl v rámci obřadu 
oblečen v myslivecké uniformě, do 
hasičské uniformy se převlékl po 
skončení obřadu, pozn. red.). Vše 
se podařilo řádně vyřešit, včetně 
takových  nuancí jako byl skrytě 
umístěný dýchací přístroj pro 
ženicha a nevěstu, fotografování 
nakloněné potápěčské brýle z prů-
hledného silikonu pro zúčastněné, 
dostatečné množství zátěže pro 
pana starostu, aby se mohl v roz-
hodující okamžik rychle ponořit 
s novomanželi pod hladinu k cere-
monii výměny prstýnku apod. „Ve 
vodě   či pod vodou je řada věcí, 
které jsou na suchu jednoduché, 
komplikovaných. Příkladem byl 
hlavový mikrofon, do kterého 
mluvil starosta. Toto elektronické 
zařízení nebylo vodotěsné, muselo 
se tak starostovi včas odebrat, aby 
se s ním náhodou neponořil pod 
hladinu. Nevěsta jistě řešila  do 
vody i  správný, voděodolný  účes. 
Pro mě osobně byl záznam obřadu 
na hladině složitý tím, že jsem 
snímal jeho průběh zároveň dvojicí  
vodotěsných fotoaparátů, jedním 
jsem pořizoval fotografie, druhý 
aparát natáčel video. Zapomněl 
jsem ještě podotknout, že nevěsta 
byla polské národnosti, takže bylo 
nutné se v rámci přípravy obřadu 
pohybovat v dvojjazyčném pro-
středí a správně si porozumět,“ 
doplňuje Mirek.  Na svatební obřad 
se přišla do náchodského bazénu 

podívat v roli hostů řada profesi-
onálních i dobrovolných hasičů, 
v civilu i uniformách. I když byla 
pro tento svatební den výjimkou 
prolomena pravidla pro vstup do 
bazénových prostor v oblečení, 
boty musely  dolů. Charakteristické 
pro tuto svatbu tak byly bosé nohy 
všech zúčastněných… Po skončení 
vodního  svatebního obřadu pokra-
čovala dále svatba ve výrazném 
hasičském duchu se zapojením 
složek IZS, aby nakonec doplula 
do klidného domovského  přístavu 
v areálu hasičské zbrojnice SDH 
Velké Poříčí, kde byla svatebního 
hostina a zázemí  pro oslavu velké-
ho dne. „Na tvářích novomanželů, 
hostů, starosty i zástupců města 
jsem vyčetl, že se vodní svatba 
v náchodském bazénu vydařila 
a líbila se. Oddychl jsem si. Stačilo 
málo otočit ventilem na tlakové 
lahvi pana starosty a z radosti 
by byla naráz akce na záchranu  
statutárního zástupce města. I tak 
bychom si s tím asi rychle poradili, 
protože trénovaných hasičů bylo 
všude kolem dost a dost,“ uzavírá 
s úsměvem a nadsázkou Mirek. 

Redakce Hasičských novin dě-
kuje, nyní již manželům Josefovi 
a Malgorzatě Anně, za možnost 
podělit se s našimi čtenáři  o po-
drobnosti jejich svatebního dne 
včetně použití fotografií. 

Prevence: 
Jak předcházet 

požárům 
v komínech?

Pásák, co projede všude…
Hasičského záchranného sboru 
České republiky k řešení a řízení 
rizik způsobených změnou klima-
tu. Každé z dvojice vozidel, které 
nyní využívá HZS Moravskoslez-
ského kraje, stálo 5.348.200 korun 
včetně DPH.           Foto HZS ČR

a krouticím momentu 430 Nm. 
Stroj s ním dosahuje rychlosti až 
70 km/h. Dvojici obojživelných 
pásových vozidel Hägglunds 
BV206 s příslušenstvím dodala 
firma Montrago v rámci evropské-
ho projektu Zvýšení připravenosti 
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Ve čtvrtek 19. září 2019 se sešli  
v krásném prostředí nové Hasičské 
zbrojnice ve Vrbně pod Pradědem 
Zasloužilí hasiči okresu Bruntál. 
Bohatý program začal prohlídkou 
vznikajícího „Hasičského Minimu-
zea“ ve Vrbně pod Pradědem, za-
loženého panem Pavlem Hanákem, 
jehož provoz byl přítomnými právě 
zahájen. V hasičském minimuzeu 
viděli přítomní mnoho exponátů od 
různých drobných předmětů až po 
hasičské stříkačky. Nejcennějším 
artefaktem je asi prastará kronika 
z roku 1898.  Setkání ZH pokračo-
valo v Hasičské zbrojnici vystou-
pením mladých hasičů z místního 
sboru, kteří si pro přítomné připra-

Rataje nad Sázavou mají hasič-
skou tradici od roku 1876 – zdejší 
sbor vznikl mezi prvními na 
Kutnohorsku. Můžeme se nyní  
pochlubit 50 členy. Ve sboru je 
zřízena také jednotka sboru dobro-
volných hasičů obce s 15 výjezdo-
vými členy. Jsme zařazeni do tzv. 
JPO III, což znamená při vyhláše-
ní poplachu jednotce výjezd do 10 
minut s možnými zásahy i mimo 
katastrální působnost  obce. Jako 
vozidla na zásah používáme re-
pasovanou  CAS 30  TATRU 
815, která pojme 8200 litrů vody 
a 800 litrů pěnidla  (lesní požáry, 
požáry domů, požáry polních 
porostů, obilí atd.). K technickým 
zásahům, jakožto i při likvidaci 
lesních polomů či čerpání vody 
ze zatopených sklepů používáme 
automobil FORD RANGER. Co se 
týká financování repase cisterny 
Tatra, byly provedena v termínu 
od srpna 2018 do dubna 2019, 
opravu zajišťovala firma KOBIT 
Slatiňany, cena rekonstrukce vozu 
byla 4.777.927 Kč, z toho přispěli 
Středočeský kraj 1.000.000 Kč, 

vili hezké kulturní vystoupení pod 
vedením paní Šenkárové. Starosta 
OSH ČMS Bruntál pan Oldřich Or-
ság pak seznámil účastníky setkání 
s činností okresního sdružení za 
uplynulé období a předal společně 
s vedoucím aktivu ZH při KSH 
MSK Václavem Helisem některým 
z nich ocenění za jejich dlouholetou 
práci pro dobrovolné hasiče. Řád 
Svatého Floriána převzali pánové 
František Klaus a Pavel Hanák, oba 
z SDH Dřevokombinát Vrbno pod 
Pradědem. Za okrsek Vrbensko 
pak převzali medaili okrsku paní 
Zdeňka Řepková, vedoucí okres-
ního aktivu Zasloužilých hasičů 
okresu Bruntál a pánové Karel 

Ministerstvo vnitra (GŘ HZS 
Fond zábrany škod - Česká kan-
celář pojistitelů) 1.500.000 Kč, 
Městys Rataje nad Sázavou ze 
svého rozpočtu 2.277.927 Kč. 
Cisterna je starší vůz, tzv. velko-
kapacitní. Právě na tento typ jsme 
mohli získat zmiňovanou dotaci. 
Výhodou tohoto vozidla je, že při 
náhlé poruše a technické závadě, 
si jej můžeme vlastními silami 
opravit s minimálními finančními 
náklady, což u moderního vozu by 
bylo téměř nemožné a zatížilo by 
to navíc rozpočet obce. S přístav-
bou hasičské zbrojnice se započalo 
v červnu 2018. Trvala do konce 
ledna 2019. Drobné dodělávky, 
jako úprava okolí zbrojnice, jsme 
si zajišťovali svépomocí. Přístavba 
bude využita na důstojné parko-
vání malého zásahového vozidla, 
lodního přívěsu s člunem. Pamato-
valo se i na vysoušení hadic, a tak 
jedna z místností je sušárna hadic 
a zásahových oděvů, kterou jsme 
si sami vymysleli a konstruovali. 
Poslední místností z přístavby je 
kancelář velitelů, která bude slou-

Setkání Zasloužilých hasičů okresu BruntálJSDH Rataje nad Sázavou: 
repase cisterny i přístavba zbrojnice

Friedrich a Jiří Patrovský starší, 
oba z SDH Vrbno pod Pradědem. 
K slavnostnímu rázu předávání 
ocenění jistě přispěl i fakt, že pře-
dání se konalo u nového praporu 
OSH Bruntál. Václav Helis pak in-
formoval o práci krajského aktivu 
ZH a formou prezentace připome-
nul zážitky z celokrajského setkání 
ZH v Komorní Lhotce. V diskuzi 
pak vyjádřili přítomní své názory 
a poznatky z jejich současné čin-
nosti. Na závěr obdržely přítomné 
ženy z rukou starosty OSH Bruntál 
pana Oldřicha Orsága kytičky jako 
poděkování za jejich práci. Setkání 
pak pokračovalo při malém občer-
stvení v družné zábavě. Celá akce, 
která byla velmi dobře připravena, 
se setkala s velkým povděkem 
všech přítomných. Poděkování 
si zaslouží všichni, kteří se na ní 
jakýmkoliv způsobem podíleli.
Zdeněk Hudec, pracovník OSH

Foto: K. Cinklová a F. Žmolík

žit mimo jiné i ke zpracovávání 
zpráv o zásazích a v dnešní době 
i neméně důležitých oficialit. Co 
se týká  financování přístavby, její 
cena byla  celkem 2.055.059,52 Kč 
a zajišťovala ji firma CONSALT 
- z toho přispěli Středočeský 
kraj 684.694 Kč, ministerstvo 
vnitra (GŘ HZS ČR) 1.023.131,42 
Kč, městys Rataje nad Sázavou 
347.234,10 Kč.  Slavnostní projevy 
zazněli z úst starosty Městyse ing 
Luboše Kubáta , velitele jednotky 
SDH Martina Vyhnánka, staros-
ty SDH Petra Veselého, velitele 
stanice HZS Uhlířské Janovice 
ppor. ing. Pavla Kardy a zástupce 
dodavatelské firmy CONSALT  
ing Aleše Lebla. Nakonec slav-
nostních projevů dostal slovo 
také pan farář Radim Cigánek, 
který vozidlu požehnal. Pozvání 
na slavnost přijala i  středočeská 
hejtmanka paní ing. Jaroslava 
Pokorná Jermanová, která při 
krátkém projevu popřála sboru, 
ať oba projekty dobře slouží a vy-
zdvihla obětavou a náročnou práci 
všech hasičů. Po oficiální části si 
mohli návštěvníci prohlédnou jak 
hasičskou zbrojnici, tak i hasičské 
zásahové vozidlo. Poté následova-
la ukázka rozstřihání automobilu 
a vyproštění zraněné osoby, kterou 
předvedli hasiči z Uhlířských 
Janovic a celý zásah okomentoval 
ppor ing. Pavel Karda.  SDH Ra-
taje nad Sázavou jsou aktivním 
sborem i co se týká kulturního 
dění: masopustní průvod, hasičské 
zábavy, pálení čarodějnic a různé 
jiné pořadatelské činnosti. Rád 
bych poděkoval všem, kteří se 
aktivně podíleli na realizaci obou 
projektů a pomohli k jejich úspěš-
nému dokončení!

Martin Vyhnánek 
velitel JSDH Rataje n. Sázavou

Čisovičtí hasiči z okresu Praha-západ slavili 140. výročí 
Sbor dobrovolných hasičů Či-

sovice patří mezi nejstarší sbory 
na okrese Praha-západ. Jedná 
se o třetí nejstarší sbor v této 
lokalitě, který se o 3. místo dělí 
ještě se Sborem dobrovolných 
hasičů v Mníšku pod Brdy. Oba 
tyto sbory tedy v letošním roce 
slaví úctyhodných 140 let od svého 
založení. 

V Čisovicích proběhly oslavy 
v sobotu 31. srpna 2019. Celý pro-
gram započal krátce po půl druhé 
odpoledne slavnostním průvodem 
od místního kulturního domu přes 
střed obce k pomníku padlých, 
kde byly položeny věnce a květiny 
a samozřejmě zazněla státní hym-
na. Poté se účastníci přesunuli opět 
ke kulturnímu domu, kde program 
pokračoval projevy významných 
hostů z veřejné oblasti a předsta-
vitelů hasičského hnutí. Tuto část 

programu zahájil svým projevem 
čerpajícím z historie i současnosti 
sboru starosta SDH Čisovice Jan 
Říha. Poté bylo předáno slovo 
hostům, které představil Ing. 
Josef Myslín, člen SDH Čisovice 
a starosta Okresního sdružení 
hasičů Praha-západ.  Sbor dob-
rovolných hasičů Čisovice tímto 
děkuje za podporu a návštěvu 
senátoru Jiřímu Oberfalzerovi 
a JUDr. Robertu Bezděkovi CSc., 
radnímu Středočeského kraje. 
Slova se ujala též starostka obce 
Čisovice Zuzana Kuthanová a dále 
se k projevům připojili Bc. Václav 
Jankovský, náměstek starosty 
KSH Středočeského kraje, a Bc. 
Petr Jeřábek, náměstek starosty 
OSH Praha-západ. Starostka obce 
v rámci této části programu též 
slavnostně předala veliteli JSDHO 
Martinu Svobodovi nový zásaho-

vý automobil CAS 32 Tatra 815. 
Posléze následovalo předání 

vyznamenání členům sboru za je-
jich práci. Z vyšších vyznamenání 
byly předány Medaile Za mimo-
řádné zásluhy a Záslužná medaile 
Krajského sdružení hasičů Středo-
českého kraje dvěma dlouholetým 
členkám sboru, které se výraznou 
měrou zasloužily o rozvoj činnosti 
žen v čisovickém sboru a díky 
jejich práci bylo dosaženo mnoha 
úspěchů nejen v soutěžní oblasti. 
V neposlední řadě následovalo 
předání Pamětních listů všem 
hostům a zástupcům sborů, které 
přijaly pozvání na tuto akci. 

Během odpoledního a podve-
černího programu mohli všichni 
hosté využít občerstvení, o které 
se postarali přímo členové SDH 
Čisovice. K posezení, tanci a po-
slechu hrála kapela FRAM až do 

Dobrovolní hasiči v Krompachu 
na okrese Česká Lípa byli založeni 
v roce 1869, ale nějaký čas před tím 
na loukách a strništích pořádali 
hasičská cvičení. Podnět k založení 
vzešel od Ignatze Hockaufa, který 
sám tkal látku na blůzy hasičů. 
v krátké době byl spolek v plném 
rozkvětu. V roce 1898 vyzvalo ha-
sičstvo obce k postavení zbrojnice, 
pozemek věnoval Anton Knobloch 
z Krompachu. V roce 1904 byla 
pomocí zemské subvence opatřena 
tzv. kozlí stříkačka pro obec Valy 
a uchovávána v krompašském 
Spritzhauzu. O dva roky později 
byl obcí postaven hasičský domek 
na Valech, který stojí dodnes. Až 
do konce roku 1932 měl spolek 
k dispozici dvě stříkačky a tři ruč-
ní, dva hadicové vozíky, plátěnou 
skluzavku, 650 metrů hadic a 14 
žebříků. V Krompachu existo-
val v té době „Hasičský ženský 
spolek“, který byl založen v roce 
1892. V Krompachu na Česko-
lipsku uspořádali hasiči zdařilou 
oslavu 150 let založení sboru, 
které se společně s významnými 
hosty včetně zástupců HZS kraje 
nebo hasičů z německého Oybinu 
a Jonsdorfu, nechyběl hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta. 
„Jistým předskokanem programu 
byla soutěž Pohár starosty obce, 
kde jsme tentokrát coby muži vy-
hráli a získali putovní pohár a ženy 
se radovaly ze stříbrných medailí. 
Dali jsme si tedy v úvodu moc 
hezký dárek “ uvedl mistostarosta 
sboru Jiří Balšánek. Oslavy byly 
zahájeny slavnostním nástupem 
hasičů, ve kterém nechyběli zá-
stupci okolních sborů. Po uvítání 
hostů byla předána řada ocenění 
a vyznamenání jednotlivcům i ce-
lému sboru. Starosta obce František 
Chadima předal sboru prapor, kte-
rému požehnal farář ze Cvikova.  
Spřátelený sbor ze slovenského 
Rohožníku předvedli dokonalou 
ukázku hašení s pomocí historické 
ruční stříkačky. Širokou veřejnost 
i hosty zaujala rovněž práce lezců 
HZS hlavního města Prahy, kterou 
provedli ve spolupráci s výškovou 
technikou hasičů ze Stráže pod 
Ralskem. Při této příležitosti byla 
představena další zajímavá tech-
nika. Obdiv patřil například his-
torickému vozidlu Mercedes Benz 
z hasičského muzea v Chrastavě, 
technika HZS SŽDC z Liberce 
a mnohá další vozidla s novějším či 

pozdních večerních hodin. Mezi 
další doprovodné složky programu 
patřila výstava z historie sboru 
v zasedací místnosti kulturního 
domu, kde si návštěvníci mohli 
prohlédnout staré dokumentace 
až z doby prvopočátku čisovic-
kých hasičů, pamětní kroniku či 
mnoho fotografií ze starší i nové 
doby. Zde byl přítomen též PhDr. 
Pavel Buchtele, pracovník Okres-
ního archívu pro Prahu-západ 
v Dobřichovicích, který přivezl 
již archivované dokumenty týka-
jící se historie čisovického sboru 
a samotné obce. 

Součástí výstavy byla také 
ukázka výstroje. Kromě toho zde 
byl rovněž připravený koutek pro 
nejmenší návštěvníky zaměřený 
na oblast požární prevence. Jelikož 
však po celý den vládlo nádherné 
počasí, mohli si návštěvníci oslav 
vychutnat další doplňky progra-
mu, jako byla prezentace zásaho-
vých vozů čisovické jednotky, na 
čisovické návsi byla předvedena 
ukázka vyproštění zaklíněné 
osoby z havarovaného vozidla, 
báječný výhled na celou obec pro 
změnu zajistila výsuvná plošina, 
již přivezli členové hasičského 
sboru Praha 6 - Řepy. Obrovský 
aplaus pak sklidili čisovičtí Mladí 
hasiči, kteří předvedli požární 
útok hašení domečku. 

Celý čas oslav byl provázen 
výbornou a přátelskou atmosfé-
rou. Sbor dobrovolných hasičů 
Čisovice děkujeme všem, kteří se 
tohoto významného dne zúčastnili 
a v neposlední řadě se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na jeho přípra-
vě a zdárném průběhu.

Petra Myslínová Cejpková, 
kronikářka SDH Čisovice

starším datem výroby. Jak to na po-
dobných oslavách bývá, nechyběla 
živá hudba a velkolepý ohňostroj. 
„Oslava se povedla zejména proto, 
že nám vydatně pomohl Obecní 
úřad, hasiči, kamarádi a mnoho 
skvělých lidí, kteří s hasiči sympa-
tizují a kteří naší práci uznávají,“ 
připomněl starosta sboru Vladi-
mír Běgus. Ve zdejším sboru je 
30 členů. Mnozí hasiči vloni bez 
otálení pomohli náměstkovi OSH 
Miroslavu Štěpánovi, kterému vy-
hořela část domku v Krompachu. 
„Rozhodnutí bylo spontánní, udě-
lali jsme sbírku a dali se do práce, 
opravili jsme poškozené místnosti 
včetně sádrokartonů, štuků. Hasiči 
jsou jedna rodina a drží při sobě 
a jsme ochotni pomáhat každému, 
společně s mnoha dobrovolníky,“ 
upřesnil Jiří Balšánek. Podmínky 
k dojezdům techniky nemají zdejší 
hasiči zejména v zimním období 
jednoduché. Kolem Krompachu 
bývá množství sněhu a v nutných 
případech do obce nedostanou ani 
lidé v důchodovém věku. Proto 
sní o tom, mít čtyřkolku, která by 
jim pomohla s nutnou dopravou 
a pomocí. V mnoha případech by 
při menších zásazích nahradila 
Avii 30 nebo cisternu Tatra. Pokud 
zbyde čas, startují na hasičských 
soutěžích a dokonce se vydali na 
noční branný závod do Libchavy 
a vyzkoušeli soutěž v disciplíně 
TFA. V silné konkurenci získal, 
Patrik Jirmásek v mužích 6. místo 
a Martin Šimek v juniorech třetí. 
Zúčastňují se Soutěže o nejlepší 
kotlíkový guláš v Kunraticích, 
letos obhájili druhé místo z loň-
ska. A guláš vaší také na Nový 
rok a rozdávají zdarma, každému, 
kdo přijde. V posledních letech 
se zúčastnili několika hasičských 
fontán, nechyběli ani na té největší 
v Praze ke stému výročí založení 
republiky. 

Věra Nutilová
Foto: archiv SDH Krompach

Hasiči z Krompachu oslavili 150 let

Dobrovolní hasiči v Ost-
ravě měli důvody k radosti 
a oslavám. Těmi byly dvě nové 
hasičské zbrojnice a jeden nový 
zásahový automobil, které 
slavnostně převzali v průběhu 
soboty 5. října 2019. K celé udá-
losti se ještě vrátíme v příštím 
čísle Hasičských novin. 

Nové 
zbrojnice



Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky dobyl svět. Film se stal 
i uměleckou formou, která doká-
zala  popsat sílu, mystérium ohně 
– i práci hasičů. Dnes se podrob-
něji podíváme na film World Trade 
Center.  Oficiální filmová distribuce 
popisuje snímek  takto: Jako první 
11. září 2001 zareagovali na volání 
o pomoc z věží Světového obchod-
ního centra a když se obě zřítily, 
zůstali uvězněni v jejich troskách. 
Policisté Will Jimeno (Michael 
Pena) a John McLoughlin (Nicolas 
Cage) na rozdíl od svých kolegů 
jako zázrakem přežili, ovšem za-
živa pohřbeni pod šesti metry sutě. 
Přestože se navzájem nemohli vidět, 
slyšeli se a vzájemně si dodávali odvahu. To jim zachránilo život. Od 
svobody je totiž dělilo nekonečných dvanáct hodin, po které se k nim 
dostávali záchranáři. Skutečný příběh dvou mužů, kteří jako poslední 
vyvázli živí z inferna Světového obchodního centra po fatálním teroris-
tickém útoku. Možná se podivíte, že jsme do našeho seriálu hasičských 
filmů zařadili i snímek, kde ústřední herecká dvojice ztvárňuje dvojici 
policistů. V případě úsilí záchranářů při zásahu po útocích na věže WTC 
si netroufáme rozlišovat a škatulkovat podle profesí či specializací. Re-
žisér Oliver Stone si klidně mohl pro svůj film vybrat i ústřední dvojici 
hasičů. Důležité je poselství snímku a spolupráce všech jednotek a složek 
při záchraně životů. Pravdou ovšem je, že snímek nenaplnil očekávání, 
jaké slibovalo Stonem obsazené režisérské křeslo a zvučná herecká jména 
v hlavních rolích. Diváci si od filmu s tématikou útoků na věže Světového 
obchodního centra slibovaly něco jiného, co jim poskytl  například sní-
mek Let č. 93. Do naší rubriky hasičských filmů však tento snímek jistě 
patří. V troskách budov Světového obchodního centra zahynulo celkem 
343 newyorských hasičů!                          Originální plakát filmu flickr

Příště: Běsnící peklo, Kanada 2008, režie John Terlesky

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně XX. 
World Trade Center, USA, 2006, režie Oliver Stone

„Hlášení výjezdové jednotce: Kolega Prudký havaroval s technickým vozidlem, když jel jako blázen (1., 2. 3. TAJENKA). 
Až do odvolání a se všemi důsledky se tedy nebude zásahové akci říkat (4., 5. TAJENKA).“
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Kvíz z hasičské historie 
(správné odpovědi najdete dole)

1 – Patent na hasicí přístroj si podal v Anglii jistý 
chemik jménem Godfrey. V jakém to bylo roce?

2 – Vynález první vozové stříkačky se udál 
v německém městě Augšpurku. Jaké století se 
tehdy psalo? 

3 – Ohebná sací hadice (savice) se objevila v 18 
století. Trefíte přesný rok? 

4 – První profesionální hasičský sbor v Praze 
vznikl v roce 1853. Uhodnete, z jaké profese se 
rekrutoval? 

5 – Výsuvný žebřík je vynálezem mnichovského 
zámečníka Birnera. V kterém roce to bylo? 

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.

Správné odpovědi: 1 – 1723, 2 – 16. století, 3 – 1724, 4 – z metařů, 5 - 1761

Foto z Mezinárodní česko-polského cvičení na téma únik nebezpečné látky při ne-
hodě vlaku s autobusem.                                                                       Foto: HZS ČR

Ministerstvo vnitra - gene-
rální ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru České republiky 
vyhlašuje fotografickou soutěž 
u příležitosti 20. výročí vzniku 
Hasičského záchranného sboru 
České republiky. Název fotosoutě-
že je Hasiči ve fotografii minulosti 
a současnosti. Více než 100 000 
zásahů ročně, běžná i speciální 
technika nebo sami hasiči. To vše 
může být zachyceno na fotografii 
vypovídající o práci hasičů, jak 
v minulosti, tak dnes. Soutěž 
probíhá v termínu od 1. října do 
30. listopadu 2019. Do soutěže se 
může přihlásit každý, kdo splní 
pravidla soutěže a doručí fotogra-
fii/fotografie společně s vyplně-
ným Přihlašovacím formulářem 
nejpozději do 30. listopadu 2019 
do 24:00 hodin buď na e-mailovou 
adresu soutez@grh.izscr.cz nebo 
poskytovatelem poštovních slu-
žeb na doručovací adresu organi-
zátora. Podrobnější informace na-
leznete v podmínkách fotosoutěže, 
které jsou součástí přihlašovacího 
formuláře na www.hzscr.cz Od-
borná porota následně fotografie 
vyhodnotí a vybere 10 nejlepších, 
jejichž autoři od nás obdrží ceny. 
Vítězné fotografie budou vydra-
ženy v aukci ve prospěch Nadace 
policistů a hasičů.

Při příležitosti výročí 155 let 
profesionálních hasičů v Brně se 
sbor prezentoval veřejnosti. Na 
Dominikánském náměstí si lidé 
prohlédli hasičskou techniku, 
slavnostní udělování medailí i slib 
hasičů-nováčků. Návštěvníci si 
mohli též prohlédnout hasičskou 
techniku, která byla pro brněn-
ské hasiče pořízena statutárním 
městem Brnem, případně z inves-
tičních dotací Ministerstva vnitra 
ČR a Jihomoravského kraje pro 
jednotky dobrovolných hasičů nebo 
techniku bezplatně převedenou od 
HZS k jednotkám dobrovolných 
hasičů statutárního města Brna.

Fotosoutěž

Hasiči v Brně 
oslavili 155 let 



Pozvánka do Hasičského 
muzea v Dřevohosticích

Unikátní Hasičské muzeum se nachází se 
v předzámčí dřevohostického zámku (Olomouc-
ko, městys Dřevohostice) ). Návštěvníka zaujme 
množstvím krásných exponátů. Nejzajímavějším 
kouskem je historická koněspřežná stříkačka 
z roku 1842. Hasičské muzeum funguje v Dřevo-
hosticích od roku 2009. Jsou zde vystaveny his-
torické dokumenty, hasičské přilby, koněspřežné, 
dvoukolové a přenosné hasičské stříkačky a mnoha 
dalších předmětů dokládajících historii hasičství. 
Na prohlídku si vyčleňte nejlépe cca 2 hodiny včet-
ně prohlídky zámku a výstupu na věž. V současné 
době je v expozici muzea vystavena historická 
hasičská technika těchto jednotek: SDH Vinary, 
Hrabůvka, Pohořelice, Čechy, Holešov, Šišma, Že-
látovice, Oprostovice, Dřevohostice, obec Svárov, 
partnerský sbor ze Slovenské republiky DHZ Zlaté 
okr. Bardějov, SDH Buk, Velký Újezd a dalších.  

 Foto www.drevohostice.cz

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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Věk se již posuzuje z jiného úhlu pohledu
Celostátní hra mladých hasičů Plamen a celoroč-

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.seal-navijaky.cz

Provádíme montáž na hasičská vozidla,  

včetně schválení a zápisu do technických  

průkazů, záruční a pozáruční servis

SLEVA PRO HASIČE: 20 % NA VEŠKERÉ NAVIJÁKY!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaroslav Vykoukal

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

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

Letošní mi-
strovství ČR se 

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

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

MČR v disciplínách CTIF

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

IV. MISTROVSTVÍ ČR DRUŽSTEV
V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF

Dvůr Králové nad Labem
Stadion na nábřeží Jiřího Wolkera

28. září 2013
od 10 hodin

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

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

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

+ Nová soutěž!
o dva tablety SAMSUNG 
na našem webu

I malí mohou vypadat jako profesionálové

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

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

100% bavlna, 210 g
na zádech signální 

nápis HASIČI

větší velikost 
146, 152, 

158, 164, 170
blůza 

+ kalhoty pas 

kšiltovka 
s nápisem 

HASIČI

triko
dl. rukáv

Dětský stejnokroj PSII
blůza s nápisem HASIČI + kalhoty do pasu

899 Kč
959 Kč

150 Kč190 Kč

…a další v našem e-shopu


