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Noční útok 
mládeže

Zahraniční okénko:
Dánské království

Společný výcvik skalní záchranné služby s jednotkami profesionálních i dobrovolných hasičů. Více najdete na straně 5. Foto mf. 

Dnes, když se řekne První setká-
ní hasičů pod Řípem u příležitosti 
101. výročí vyhlášení českosloven-
ské samostatnosti, tak každý z těch 
stovek a možná i tisíců účastníků 
si připomene nádherně prosluněný 
a podzimem zabarvený svah nad 
Krabčicemi, jenž se od časného 
rána začal červenat auty dobro-

Tísňová linka 112 je nedílnou 
součástí každého krajského operač-
ního střediska HZS ČR. Střediska 
jsou navzájem hlasově i datově 
propojená pro možnosti například 
tlumočení. Případně je možné hovor 
s žádostí o vyřešení na jiný kraj 
přepojit. V neděli 27. 10. 2019 se 
operátorka HZS Moravskoslezské-
ho kraje obrátila s takovou žádostí 
na linku 112 v Praze. Česky hovořící 
žena v Moravskoslezském kraji se 
obrátila na tísňovou linku 112, pro-
tože její český kamarád se nacházel 
s dalšími 7 lidmi v horách v Rumun-
sku, kde jeden jeho kolega spadl 
ze skály z výšky zhruba 60 metrů 
a visel zraněný na laně. Volající na 
zraněného viděl a jelikož neuměl 
anglicky a s místními záchranáři by 
se nedomluvil, zavolal o pomoc ka-
marádce, která se obrátila na linku 
112 v ČR. Operátorka HZS Morav-
skoslezského kraje se telefonicky 
spojila s Čechem v Rumunsku, aby 
mu zavolala pomoc. S překladem 
jí pomohla pražská kolegyně. Ta 
se spojila s rumunskou tísňovou 
linkou. Již během hovoru byly 
informace předány rumunským zá-
chranným složkám, které krizovou 
situaci zdárně vyřešily. 

Dle zdroje HZS ČR

Říp se začervenal hasičskými auty
Půl roku intenzivních příprav s minimálními náklady si vyžádal perfektní den, který se odehrál 
28. října 2019 na všem Čechům posvátné hoře Říp. Tato neobyčejná akce, jaká tu doposud 
nebyla, by se však neobešla bez nadšení okolních sborů, podpory města Roudnice nad Labem 
a jejího starosty Františka Padělka, zapojení firem, které tu měly skvělou prezentaci a nezištné 
nabídky Velkého dechového orchestru Mělník pod vedením Václava Jakubce. 

volných, profesionálních a pod-
nikových hasičů z mnoha koutů 
naší vlasti. Mohli jsme na nich číst 
názvy místních „esdéháček“ a také 
těch, které sem vážily cestu nejen 
od České Lípy, Mladé Boleslavi 
a Kladna, ale třeba také od Jičína, 
Náchoda, Pardubic i od Frýdku-
-Místku. A nejdůležitější byla ta 

skutečnost, že poprvé v dějinách 
hasičství se sešla pětice nejstarších 
českých sborů - Velvary, Roudnice 
nad Labem, Plaňany, Radhošť 
a Praha-Braník. 

Do kroku hrála kapela 
 Po vyslechnutí Masarykovy 

oblíbené písně Ach synku, synku 
za zvuku fanfár z opery Dalibor od 
Bedřicha Smetany položili kytice 
u sochy praotce Čecha šéfredaktor 
Hasičského čtení Josef Pepa Nitra, 
starostové Roudnice nad Labem 
František Padělek a Mělníka Cti-
rad Mikeš, náměstek starosty SH 
ČMS Jaroslav Salivar, ředitel HZS 
Ústeckého kraje Roman Vyskočil, 
emeritní prezident a prezident Aso-
ciace velitelů HZS podnikových 
hasičů Oldřich Lukš a Metoděj Po-
pov, starostové krajských sdružení 
hasičů Ústeckého a Středočeského 
kraje Jiří Henc a Oldřich Lacina 
a pět starostů okresních sdružení se 

zástupci okresních profesionálních 
hasičů – za Mělnicko Petr Nicek 
a za Litoměřicko ředitel Boleslav 
Lang. Na to se na povel Pavla 
Gerberga začal formovat průvod, 
na jehož čele zavlála česká vlajka 
a prapory sborů založených před 
155 lety. Za nimi šly symboly dal-
ších sborů a do kroku řízně hrála 
pětatřicetičlenná mělnická kapela.

 
Historická 
i současná technika 

Když začátek průvodu přicházel 
na asi kilometr vzdálenou pláň na 
úpatí Řípu, byla ještě celá cesta 
nahoru alejí stromů s hasičskými 
auty na obou stranách plná dalších 
a dalších lidí a historické techniky. 
Tedy, přesně sto třicet let staré 

zápřahové stříkačky z Libkovic 
pod Řípem tažené párem statných 
valachů, laurinky z roku 1926 
z Libochovic a škodovky z roku 
1929 z Železnice u Jičína. Další 
veteráni byli už vystaveni na tak 
zvaném Kramářském placu spolu 
se soudobou technikou z poloviny 
zapůjčenou HZS ÚK Územního 
odboru Litoměřice a podnikovými 
hasiči ze Spolany Neratovice, Syn-
thosu Kralupy nad Vltavou, ČEZ 
Elektrárny Mělník, Letiště Praha 
a podniku ČEPRO. Své místo tu 
měl také kontejner nouzového pře-
žití z HZS ÚK ÚO Ústí nad Labem. 

Říp patří hasičům 
Nu, a všechna přítomná vozidla 

začala přesně v poledne houkat, 
aby do kraje oznámila, že Říp teď 
patří hasičům. Jeho podobu ve 
formě dortu, který upekla místní 
cukrářka Pavlína Šmídová, pře-
dal po krátkém přivítání starosta 
Roudnice hlavnímu organizátoru 
a duchovnímu otci akce Pepovi 
Nitrovi. Sympatické na zahájení 
bylo, že se nekonaly žádné zdlou-
havé projevy a vůbec se neřešilo, 
kdo je tu z hostů významnější. 
Všichni jsme cítili rovnou souná-

V čele průvodu byla nesena česká vlajka. 

Součástí akce byla i ukázka vyproštění 
osob z automobilu. 

(dokončení na straně 6)

Měsíc říjen byl pro dobrovolné 
hasiče ze Zlínska ve znamení 
vzdělávání a zdokonalování se. 
Vybrané jednotky kategorie JPO II 
a JPO III absolvovaly pravidelnou 
odbornou přípravu pod vedením 
zkušených lektorů z řad Hasičské-
ho záchranného sboru Zlínského 
kraje a také Zdravotnické záchran-
né služby Zlínského kraje.  

Tato odborná příprava v sobě 
zahrnovala celkem pět modelo-
vých situací, se kterými se celá 
jednotka musela vypořádat. Hasiči 
se zdokonalovali v první pomoci, 
zopakovali si zásady zásahu při 
požáru v uzavřeném a v silně 
zakouřeném prostředí, prověřili si 
znalosti bezpečného zásahu s ne-
bezpečnou látkou, dále záchranu 
osob ve špatně přístupném terénu 
a činnosti při zásahu s použitím 
lezecké techniky. 

Po všechny tři soboty panovalo 
slunné počasí, což přispělo k hlad-
kému průběhu této pravidelné 
odborné přípravy. Po skončení 
každého zaměstnání byl zásah 
jednotky vyhodnocen lektory 
hasičského záchranného sboru 
a doporučeny oblasti témat odbor-
né přípravy, ve kterých by se dílčí 
jednotky mohly dále zdokonalit. 
Lze však říci, že hasiči v jednot-
kách sborů dobrovolných hasičů 
jsou vyškoleni velmi dobře a jejich 
odbornost se nejen díky těmto 
zaměstnáním rok od roku zvyšuje. 

Nutno podotknout, že tato 
zaměstnání se organizují pro jed-
notky hasičů v celém Zlínském 
kraji, a že členové v jednotkách 
SDH obcí absolvují tuto odbornou 
přípravu zcela dobrovolně. Za to, 
že dnes a denně pomáhají obča-
nům bez nároku na odměnu, jim 
patří velký dík.

por. Bc. Miroslav Sýkora, spe-
cialista v oblasti IZS a řízení 

jednotek požární ochrany

Odborná příprava 
dobrovolných hasičů 

ze Zlínska

Linka 112 „dosáhla“ 
z Čech do Rumunska
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Pokud si vezmete tuto kon-
krétní stránku Hasičských novin 
a porovnáte ji se stránkou událostí 
v minulých vydáních, dáte nám 
asi za pravdu, že i pro hasiče platí 
to, co hudebně vyjádřil ve svých 
hudebních koncertech Antonio 
Vivaldi už v roce  1725. Ano, jsou 
to ony slavné koncerty Čtvero roč-
ních období. Mistr Vivaldi v nich 
popisuje průběh celého roku, takže 
v jeho skladbách slyšíme bouřku, 
déšť – a prý i komáry. Zásahy hasičů 
můžeme rovněž popisovat optikou 
čtyř ročních období. Pokud bychom 
jejich zásahy dokázali v průběhu  
jednoho roku zhudebnit, posluchač 
by v nich měl slyšet lesní požáry 

v horkém létě, začátek i konec 
motorkářské  sezóny na jaře a na 
podzim, praskání jehličí na ad-
ventních věncích, horečný spěch 
cestovatelských přesunů v době  
hlavních dovolených, smyky na 
náledí, škrtání sirkami ve stohu 
o prázdninách či hučení požáru 
sazí v komínech při zahájení topné 
sezóny. Uvidíme, třeba nějaký 
hudební skladatel  vezme do ruky 
pero a napíše ty správné noty, aby 
měl hasičský rok svoji hudební re-
flexi. Do té doby musíme vystačit 
s obrazovým a textovým záznamem 
událostí za uplynulé období. Při 
čtení nám k tomu může klidně hrát 
maestro Antonio Vivaldi. redakce 

Ve čtvrtek 31. října ve čtvrt na 
pět odpoledne přijalo operační 
středisko středočeských hasičů 
informaci o požáru střechy bytové-
ho domu na Podskalském nábřeží 
v Kolíně. Operační důstojník na 
místo vyslal profesionální jednotky 
ze stanic Kolín a Kutná Hora včetně 
výškové techniky, protože šlo o bu-

Topná sezóna už se naplno roz-
jela. Hasiči proto všem dobře 
radí, nezanedbejte vyčištění a kon-
trolu komínu ve vašich domech.  
Varovnými příklady jsou tyto tři po-
žáry z Východních Čech, na jejichž 
likvidaci se podílely profesionální 
i dobrovolné hasičské jednotky.   

Machov
Tři jednotky hasičů zaměstnal 

nahlášený požáru sazí v komíně ro-
dinného domu v Machově.  Na mís-
to zásahu vyjeli profesionální hasiči 
z Náchoda, JSDH Police nad Metují 
a Machov. Hasiči se museli popa-
sovat s komplikovaným přístupem 
na střechu domu, komínové těleso 

Ve středu 30. října 2019 zasaho-
valy čtyři jednotky hasičů u požáru 
skládky odpadu v Petrávči na 
Žďársku. Při požáru ani samotném 

Škoda tři a půl milionu korun

Požáry sazí v komínech

dovu zhruba deset metrů vysokou, 
a dobrovolné jednotky obcí Velký 
Osek a Starý Kolín. Velitel zásahu 
po příjezdu k události zjistil, že se 
požár rozvinul na několika místech 
v půdním prostoru, který má rozlo-
hu asi 250 metrů čtverečních. Aby 
se podařilo rychle dostat oheň pod 
kontrolu, rozhodl o rozdělení místa 

Požár lokalizovali 
obyvatelé

K nahlášenému požáru budovy 
v Novém Oldřichově vyjelo 31. 
října pět jednotek hasičů včetně 
výškové techniky. Jednalo se 
o kůlnu o rozměrech přibližně 8 × 
3 m. Před příjezdem jednotek na 
místo události požár lokalizovali 
obyvatelé okolních domů za po-
moci zahradní hadice a hasicích 
přístrojů. Na likvidaci požáru byl 
hasiči použit jeden vysokotlaký 
proud. V požárem zasažené  budo-
vě se nacházela zahradní technika 
a jedna PB láhev. Jedna osoba byla 
předána do péče ZZS. Požárem 
způsobená škoda byla vyšetřova-
telem příčin požárů stanovena na 
100 tis.Kč, uchráněné hodnoty 200 
tis. Kč. Jednotky: HZS LK – st. 
Česká Lípa, HZS ÚLK – st. Česká 
Kamenice, JSDHO Kamenický 
Šenov, JSDHO Volfartice, JSDHO 
Nový Bor
por. Mgr. Radka Kostelňáková, 

HZS Libereckého kraje

bylo poškozeno právě v části nad 
střechou. Jednotky vybraly kotel od 
sazí a požár se jim nakonec podařilo 
úspěšně zlikvidovat. Komín musel 
velitel zásahu vyřadit z užívání. Na 
místě zůstala na dohlídku místní 
dobrovolná jednotka.

Rychnov nad Kněžnou 
Naštěstí beze škody se obešel 

požár sazí v komíně v domě v ulici 
Hrdinů odboje. Pomocí kominic-
kého nářadí srazili hasiči saze dolů 
a vybrali je. Po likvidaci požáru 
bylo místo předáno majitelům s na-
řízenou několikahodinovou dohlíd-
kou. Uchráněné hodnoty představují 
částku asi 2,5 milionu korun.

zásahu na dva úseky. Dohromady 
na nich byly použity čtyři vysoko-
tlaké vodní proudy, zásah probíhal 
v dýchací technice. Těsně před půl 
šestou byla nahlášena lokalizace. 
O celé situaci byl informován 
také kolínský starosta, který spolu 
s jednatelkou firmy, v jejímž vlast-
nictví je bytový dům, zajišťoval 
pro obyvatele náhradní ubytování. 
Hasiči dále důkladně prozkoumá-
vali prostor uvnitř i vně objektu, 
aby se ujistili, že nikde nedochází 
k nežádoucímu hoření. Ve čtvrt na 
sedm byl požár zcela zlikvidován 
a všechny jednotky se tak mohly 
vrátit na své základny. Přímé škody 
byly předběžně vyčísleny na 3,5 
milionu korun, včasným zásahem 
se hasičům podařilo uchránit 
hodnoty v trojnásobné výši. Celá 
událost se obešla bez zranění.

por. Ing. Tereza Fliegerová 
tisková mluvčí 

HZS Středočeského kraje

Plameny na skládce odpadu 
zásahu se nikdo nezranil.  K požáru 
vyjela v 15:17 hod jednotka profe-
sionálních hasičů ze stanice Velké 
Meziříčí společně s jednotkami 
sborů dobrovolných hasičů z Vel-
kého Meziříčí, Petrávče a Tasova. 
Na likvidaci požáru hasiči nasadili 
několik vodních proudů. V 15:36 
hod měly již jednotky požár loka-
lizovaný a o třicet minut později 
zcela zlikvidovaný. Požár se obešel 
beze škody.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, 
tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

Sběř
Tři jednotky hasičů byly vyslány 

do obce Sběř, kde došlo k požáru 
sazí v komíně. Při příjezdu hasičů na 
místo události byly vidět plameny 
a jiskry. Jednotky provedly sražení 
sazí a komín vyčistily. Průzkumem 
hasiči zjistili, že k poškození ko-
mínového tělesa nedošlo. Na místě 
zůstala na dohlídku dobrovolná 
jednotka. Požár nezpůsobil žádnou 
škodu. Při události zasahovali profe-
sionální hasiči ze stanic Jičín a Nový 
Bydžov a JSDH Vysoké Veselí.

Martina Götzová,
tisková mluvčí 

HZS Královéhradeckého kraje 
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Hrdinové s umouněnou tváří
Je noc 24. srpna 1940. Tmavým nebem letí k cíli skupina německých bombar-
dérů. Navigační chybou se však letadla vychylují z kurzu. Smrtonosný náklad 
z jejich pumovnic nedopadá na vojenské cíle a letiště Royal Air Force, ale  na 
civilní zónu na okraji Londýna. Pro Velkou Británii a její města začíná těžká 
zkouška. S ironií sobě vlastní použijí Britové pro bombardování civilních cílů 
letadly Luftwaffe  název The Blitz (z německého výrazu označujícího blesk). 
Když britský ministerský předseda Winston Churchill hovořil o náletech na 
anglická města, hovořil s obdivem  o hrdinech s umouněnou tváří (Heroes 
with grimy faces). Koho tím měl na mysli?

Útoky Luftwaffe
Velká Británie a její obyvatelé 

osvědčili v době druhé světové 
války neobyčejnou houževnatost. 
Nemluvíme přitom pouze o úspě-
ších na vojenském poli, kdy musela 
země udržovat v chodu velkou ar-
mádu. Statečnost prokázali i běžní 
obyvatelé Spojeného království, 
a to zejména v době letecké bitvy 
o Velkou Británii, která probíhala 
od 10. července 1940 do 31. října 
1940. Tato dobře známá etapa 
leteckých útoků Němců měla za 
cíl zlomení vojenského odporu 
Britů a byla zaměřena na ničení 
letišť a další armádní infrastruk-
tury včetně například důležitých 
radarových stanic. S leteckou 
bitvou o Británii se ovšem částeč-

ně prolínala i druhá etapa letecké 
kampaně hitlerovského Německa. 
Jedná se o již zmíněný The Blitz 
– bombardování měst a  dalších 
civilních cílů. Cílené a masivní úto-
ky Luftwaffe na Londýn a ostatní 
britská města probíhaly od 7. září 
1940 až do 21. května 1941. Za 
toto období bylo bombardováno 
šestnáct velkých sídel Velké Bri-
tánie. Zničen byl 1 milion domů, 
zahynulo 40 000 lidí. 

Hasičská armáda 
Velká Británie disponovala pro-

pracovaným systémem protiletecké 
ochrany. Pokud však už pronik-
ly německé bombardéry nad cíl 
a svrhly tříštivé či zápalné pumy, 
musela být připravena i adekvátní 
reakce při odklízení trosek a hašení 
požárů. Obdivná slova Winstona 
Churchilla o hrdinech s umou-
něnými tvářemi byla adresována 
právě hasičům. Citaci můžeme 
nyní číst i na jejich památníku, 
který byl odhalen v Londýně v 90. 
letech minulého století. Tato pieta 
připomíná odvahu i oběť nejvyšší, 
kterou přinesly stovky mužů i žen 
v hasičských uniformách v době 
německých náletů na britské úze-
mí. Již v průběhu 30. let 20. století 
se Spojené království  Velké Britá-
nie a Severního Irska připravovalo 
na potenciální válečné střetnutí. 
Reformou tak začaly procházet 
i hasičské jednotky. Zákonem 
o podpůrné hasičské službě se po-
čet hasičů navýšil o 28 000 mužů 
i žen. Pravdou je, že v době tzv. 

podivné války, kdy Velká Británie 
vyhlásila válka Německu, aniž by 
však probíhaly válečné operace, 
bylo toto velké navýšení kritizo-
váno. Plné rehabilitace se hasičské 
armádě dostalo právě v časech ná-
letů Blitzu. Vrcholný početní stav 
dosáhla Národní požární služba 
Spojeného království v březnu 
1943, kdy čítala 343 000 lidí. 

Raketové zbraně
Po skončení Blitzu byli obyvatelé 

Británie velkých leteckých útoků po 
nějaký čas ušetřeni. V červnu 1944 
se ovšem blížila nad mořem k bí-
lým útesům Albionu další hrozba 
z nebes. Staly se jí letounové střely 
V1 (písmeno V označovalo tzv. 
odvetnou zbraň – německy: Ver-
geltungswaffe). Jednalo se o první 
nasazení střel s plochou dráhou 
letu v dějinách lidstva. Střely byly 
vybaveny pulzačním raketovým 
motorem a nesly mohutnou výbuš-
nou hlavici. Nebyly však příliš spo-
lehlivé. Němci poslali nad Británii 
celkem 10 000 střel V1. K cíli se 
jich ovšem dostalo jen 2 500. Přes-
to ničily, rozsévaly paniku i smrt. 
Proti střelám V1 byla možná obrana. 
Díky jejich rychlosti je bylo možné 

sestřelit protiletadlovými děly, 
riskantní manévrem je dokázala od-
chýlit z trasy i stíhačka. Když Němci 
nasadili do akce druhou odvetnou 
raketovou zbraň – balistickou střelu 
V2, byly už možnosti obrany nulové 
a omezovaly se pouze na ničení 
odpalovacích zařízení těchto raket 
na kontinentě. 

Hasiči hrdinové
Jak v době Blitzu, tak i v závěru 

války, kdy zejména Londýn čelil 
zoufalému pokusu Němců zvrátit 
prohranou válku, byli hasiči oprav-
dovými hrdiny, kteří znovu a znovu 
dokázali udržet v chodu organizmus 
velkých měst. Těžko si nyní předsta-

Schéma balistické rakety V2. Letounová střela V1 měla pulzační raketový motor.
V1 byla první masivně nasazenou stře-
lou s plochou dráhou letu. 

Proti útoku raketami V2 neexistovala 
účinná obrana. 

Z legendární hasičské lodi Massey Shaw je nyní muzeum.

Loď Massey Shaw se účastnila i legendární akce Dynamo, v rámci které proběhla 
evakuace britského expedičního sboru z Francie.

Zásahy hasičů za druhé světové války si připomínají i britské kluby vojenské historie. 

Hořící doky na řece Temži.

Památník obětem z řad hasičů. 

vit, s jak velkými technickými obtí-
žemi se museli při zdolávání požárů 
vyrovnat. Přirozenou zásobou vody 
na hašení byla pro hasiče v Londýně 
řeka Temže. Přímo na ní operovaly  
hasičské lodě. Jednou z nich byla 
i legendární Massey Shaw, která 
nyní slouží jako muzeum. Příběh 
této lodi i její posádky je obrazem 
válečného úsilí Velké Británie při 
boji s hitlerovským Německem. 
Tato loď nejen pomáhala zdolávat 
požáry v blízkosti toku Temže, ale 
účastnila se i operace Dynamo, bě-
hem které byl z Francie evakuován 
britský expediční sbor. Massey 
Shaw a její hasičská posádka se 
vydala k francouzskému pobřeží 

třikrát, aby evakuovala celkem 500 
vojáků. Příkladem vynalézavosti 
londýnských hasičů v době letec-
kých náletů bylo jejich propojení 
s tamní taxi službou. Malé hasičské 
stříkačky byly k zásahu dopravová-
ny právě taxíky, jejichž řidiči znali 
výborně místopis celého města. 
Londýn i celá Velká Británie v kri-
tických chvílích vydržely obrovský 
tlak německé válečné mašinérie. 
Hrdiny nebyli jen vojáci, letci a ná-
mořníci. Svoje pevné místo v britské 
historii mají i hrdinové s umouněný-
mi tvářemi, britští hasiči. 

Připravil Mirek Brát
Zdroje foto wiki, flickr, 

pinterest, masseyshaw.org
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V pátek 8. října proběhlo v kul-
turním domě v Hosíně slavnostní 
vyhlášení soutěže dobrovolných 
hasičů – Velké ceny OSH České 
Budějovice, čímž byla ukončena 
sezóna roku 2019.

Velká cena je série soutěží, kte-
ré se v období od května do října 
konají ve dvanácti různých obcích 
českobudějovického okresu – My-
dlovarech, Zlivi, Nových Homo-
lích, Žabovřeskách, Hrdějovicích, 
Pištíně, Chotýčanech, Malešicích, 
Dolním Bukovsku, Hosíně, Nepla-
chově a Borovanech.

Něco ze statistiky – v letošním 
ročníku se alespoň jedné soutěže 
zúčastnilo 35 družstev mužů a 14 
družstev žen, přičemž pět muž-
ských a čtyři ženské týmy absolvo-
valy všech dvanáct soutěží. Deset 
soutěží se uskutečnilo na sklopné 
terče, dvě na nástřikové. 

Na galavečeru bylo celkem 
oceněno 20 soutěžních družstev, 
z toho 12 týmů mužů a 8 týmů žen.

První zářijová sobota se ve Ve-
laticích už tradičně nesla v duchu 
hasičského zápolení. 7. září se 
uskutečnila soutěž TFA Velatice, 
která byla podobně jako v minulém 
roce poslední soutěží Moravské 
ligy TFA. 

Moravská liga TFA sestává se 
sedmi závodů, první z nich proběhl 
v Podolí 7. dubna. Následovaly 
květnové soutěže v Olešnici a Tr-
píně, v červnu poměřili nejtvrd-
ší hasiči Moravy síly na závodě 
v Bedřichovicích. Letní část sezóny 
opanovaly soutěže v disciplínách 
TFA v Sebranicích a Doubravici nad 
Svitavou. Celou sezónu jsme zakon-
čili v již zmíněných Velaticích.  Na 
závodníky čekala již obvyklá trať, 
avšak horší podmínky v podobě 
deště, který jim závod trochu zne-
příjemnil. I přes nepřízeň počasí se 
však s tratí všichni závodníci i zá-
vodnice poprali znamenitě a došlo 
i na kategorii TANDEM.  V sérii 
sedmi závodů Moravské ligy TFA 
v kategorii žen po dvouleté nadvládě 
Hanky Skoupé letos zvítězila Tereza 
Tmejová z Chotěnova, na druhém 
místě skončila její pronásledovatel-
ka Kateřina Vodičková z Rokytnice 
nad Rokytnou a bronz brala Petra 
Čaganová z Nižní Lhoty. Kategorii 
těch zkušenějších borců nad 35 let 
ovládl stejný závodník jako v loň-
ském roce, a to Tomáš Máca z Brna 
– Slatiny, druhé místo obsadil letos 
celý stříbrný Radek Tesař ze Se-
branic. O třetí příčku se bojovalo 
do posledního závodu mezi třemi 
Petry, tím nejúspěšnějším a celkově 
bronzovým se stal Petr Slouka ze 
Sokolnic. Druhou mužskou katego-
rii vyhrál ve třetí sezóně ML TFA 
třetí odlišný závodník. Po Martinu 
Břenkovi a Michalu Skřivánkovi se 
letošním mistrem kategorie do 35 let 
stal Zdeněk Král z Trpína. Celkově 
druhou příčku obsadil loňský vítěz 
Michal Skřivánek z Rohatce a bronz 
si pro letošek odvezl Martin Gruber 
z Brna – Králova Pole.  Na úplný 
závěr po vyhlášení nejlepších účast-
níků velatického závodu proběhlo 
ohodnocení vítězů celé Moravské 
ligy TFA, na které čekaly hodnot-
né ceny, za které děkujeme našim 
sponzorům. Jsou to ActiFit.cz, 
SCOTT, 211 Zdravotní pojišťovna 
Ministerstva vnitra ČR, GINA a Bi-
son sportswear.  Během celé sezóny 
probíhala jako už tradičně sbírka 
hraček pro dětské pacienty onko-
logické kliniky Dětské nemocnice 
v Brně a osvěta o dárcovství kostní 
dřeně. I letos se mezi závodníky 
a těmi, kteří je přišli na jednotlivé 
závody podpořit, našli dobrovolní-
ci, kteří projevili zájem o zápis do 
registru dárců kostní dřeně, za což 
jsme velice vděční a doufáme, že 
se díky naším aktivitám bude dařit 
registr rozšiřovat i nadále. Ještě nás 
čeká nejemotivnější část Moravské 
ligy TFA – předávání hraček v dět-
ské nemocnici. Vítězům gratulu-
jeme, všem ostatním děkujeme za 
celoroční podporu a budeme se těšit 
v nové sezóně 2020.

Tým pořadatelů 
Moravské ligy TFA

S každým novým školním rokem 
začíná i nový ročník hry Plamen 
a činnosti dorostu. První soutěží 
v novém ročníku bývá zpravidla 
Závod požárnické všestrannosti. 
V okrese Opava je ZPV hry Plamen 
organizován v okrscích a zpravidla 
probíhá v závěru září nebo v prů-
běhu října. Pro 15. a 16. okrsek 
OSH Opava tuto soutěž v polovině 
října letošního roku zorganizoval 
Sbor dobrovolných hasičů Háj 
ve Slezsku-Lhota. Náročná trať 
procházející polem, lesem i silnicí 
byla velmi dobře připravena a k je-
jímu úspěšnému zdolání přispívalo 
i příjemné slunečné počasí. Soutěže 
se zúčastnilo celkem 23 hlídek (11 
mladší a 12 starší) z 9 SDH. Nejlé-
pe si vedla hlídka SDH Těškovice 

V sobotu 31. srpna 2019 se sešla 
vítězná družstva okresních lig mla-
dých hasičů Moravskoslezského 
kraje již na 12. ročníku „finálové“ 
soutěže MH Moravskoslezského 
kraje, aby soutěžila o putovní 
pohár starosty KSH. Soutěž se 
konala v krásném sportovním 
areálu FK Velké Hoštice v okrese 
Opava. I když ráno bylo poněkud 
pochmurné, 33 kolektivů (16 kate-
gorie mladší a 17 kategorie starší) 
z 6 okresů MSK to nijak neodradilo 
od možnosti získat alespoň na rok 
nádherný pohár. Jejich odhodlání 
ocenilo i sluníčko, které poněkud 
pochmurnější ráno proměnilo 
v nádherný slunečný den. Hned 
po úvodním projevu zahajovacího 
ceremoniálu, kterého se zúčastnili 

V loňském roce se rozhodli 
Dolnoživotští hasiči zpestřit čin-
nost svých mladých hasičů (MH). 
Proto na návrh vedoucího kolektivu 
MH připravili soutěž, ve které 
měli soutěžící ukázat, zda plnění 
úkolů hry Plamen zvládají nejen 
teoreticky ale i prakticky. Samot-
né prostředí hasičského areálu 
„Lesík“ nabízelo vhodné místo 
pro stanoviště zajímavých úkolů. 
Nejen domácí účastníci soutěže 
byli nadšení, a tak hasiči místního 
SDH připravili v první zářijový den 
letošního roku 1. ročník soutěže 
nazvané „Životický lesík“. Zúčast-
nila se jej sedmičlenná družstva 
MH z různých „koutů“ republiky 
a jedno družstvo dokonce z Polska. 
Některá družstva využila nádher-
ného a teplého počasí, přijela již 
den předem a v Dolních Životicích 
přenocovala. Po zkušenostech 
z loňského nultého ročníku, měla 
soutěž opět tři na sebe navzájem 
navazující úseky. Díky několika 

Dne 28. 9. 2019 se v Novém 
Městě pod Smrkem uskutečnil již 
5. ročník Nočního útoku mládeže. 
Tato soutěž, oproti předešlým ro-
kům, kdy bylo místem jejího konání 
cvičiště u koupaliště, se letos konala 
na bývalém házenkářském hřišti 
u sokolovny. Tento areál je pro nás 
příhodnější, jelikož se nachází blíže 
ke středu města a je tudíž přístup-
nější pro veřejnost. Diváci jsou 
takto v přímém kontaktu se soutě-
žícími. Mají „jako na dlani“ zápal, 
se kterým si mládežníci připravují 
materiál na základnu, i samotné 
provedení požárního útoku. Tím 
se vytvoří nejen pro soutěžící, ale 
i pro diváky vynikající atmosféra 
a každý pokus je odměněn velkým 
potleskem. Oproti minulým roč-
níkům byl menší počet účastníků, 
což bylo určitě ovlivněno nepřízní 
počasí i přeložením původního 
termínu (z technických důvodů). 
Přesto se tohoto ročníku zúčastnilo 
celkem 8 družstev. Čtyři družstva 
mladších a 4 družstva starších mlá-
dežníků. Po velice dramatických 
soubojích si obě první místa mladší 
i starší kategorie vybojovali mlá-
dežníci z Krásného Lesa – srdečně 
gratulujeme! Bohužel, domácím 
borcům se letos nedařilo a obsadili 
poslední místa v obou kategoriích. 

Velká cena OSH České Budějovice

Okrskový závod 
požárnické všestrannosti

Pohár starosty KSH Moravskoslezského kraje

První ročník soutěže Životický lesík

Noční útok mládeže
Závěrečné vyhodnocení proběh-

lo za účasti vzácných hostů – Ing. 
Františka Lusta z Nadace ČEZ, 
Ing. Jana Řičánka – starosty obce 
Hosín, Mgr. Jiřího Peška – zástup-
ce Hasičského záchranného sboru 
v Českých Budějovicích, Mgr. 
Jiřího Žižky – starosty OSH České 
Budějovice a členů výkonného vý-
boru okresního sdružení a Okresní 
odborné rady soutěží.

(kategorie mladší), která dosáhla 
výsledného času 39 minut a tím 
také 1. místo pro svůj sbor. Druhé 
místo v téže kategorii si vybojovali 
zástupci MH SDH Pustá Polom (čas 
57 min) před MH SDH Hlubočec 
(všichni 16. okrsek). V kategorii 
starší zvítězili borci MH SDH Hlu-
bočec (čas 41 min). O 2. místo se 
podělili MH SDH Těškovice a SDH 
Pustá Polom se shodným časem 
41 min. Z 15. okrsku si medailové 
pozice v kategorii mladší „vyběhali“ 
MH SDH Háj ve Slezsku-Lhota (čas 
56 min) před MH SDH Mokré Lazce 
(2. místo, čas 57 min) a SDH Jilešo-
vice (3. s časem 77 min). V kategorii 
starší 1. místo obsadili MH SDH 
Jilešovice (čas 53 min), 2. místo 
MH SDH Háj ve Slezsku-Lhota 
(čas 54 min) a 3 příčka náleží MH 
SDH Mokré Lazce (čas 56 min). 
V soutěži, která byla velmi dobře 
připravena, byly skvrnkou na kráse 
jen výsledky dosahované ve střelbě. 
Je tedy co zlepšovat. Doufejme, 
že do okresního kola bude k tomu 
dostatek času a výsledky ve střelbě 
se znatelně zlepší. 

J. Dumbrovský 
         

mnozí hosté (byl mezi nimi starosta 
KSH MSK se svými náměstky, 
starosta obce, starostové některých 
OSH MS kraje, vedoucí krajského 
aktivu ZH a další), předal starosta 
KSH nejvyšší mládežnické ocenění 
– „Medaili Za zásluhy o výchovu“ 
– dvěma vedoucím kolektivů MH 
okresu Opava. Poté provedl ofici-
ální zahájení soutěže.   O vítězství 
se bojovalo ve dvou disciplínách 
– štafetě 4× 60 m (člunkově) a v po-
žárním útoku. V první disciplíně 
si v kategorii mladší nejlépe vedli 
MH SDH Mniší (NJ) s časem 49,67 
s; v kategorii starší si 1. místo vy-
bojovali MH SDH Havířov-Město 
(KA), kteří dosáhli času 42,01 s. 
Požární útok probíhal ze dvou zá-
kladen na sestřikové terče. V kate-

drobnějším úpravám se však zvý-
šila náročnost některých úkolů 
především u kategorie starších 
a dorostu. V první části bylo uz-
lování – v prvním úkolu museli 
soutěžící na nataženém lanu uvázat 
zkracovačku tak, aby se lano nedo-
týkalo země. Dalším úkolem bylo 
uvázat tesařský uzel na kládu a tu 
přetáhnout na určené místo. Třetí 

Po slavnostním nástupu, udělení cen 
a upomínkových předmětů, poděko-
vání za účast, se mladí borci rozjeli 
do svých domovů. Poděkování pa-
tří paní Janě Králové – dlouholeté 
vedoucí mládeže v Novém Městě 
pod Smrkem, jejímž přičiněním 
tato soutěž vznikla a která se svým 
kolektivem od prvopočátku tuto 
soutěž organizuje a zajišťuje. Záslu-
hu na zdárném průběhu jak samotné 
soutěže, tak i jejího zázemí včetně 
stánků s občerstvením a dobrým 
jídlem mají též všichni členové SDH 
Nové Město. Časomíru, osvětlenou 
káď a terče poskytl SDH Karlinky 
(i s obsluhou), za což jim velmi dě-
kujeme. Co říci na závěr? Můžeme 
být spokojeni s průběhem celé sou-
těže, která proběhla ve velice dobré 
a příjemné atmosféře. Budeme se 
těšit na příští rok, doufejme s lepším 
počasím a větším počtem družstev.

Za hasební okrsek Nové Měs-
to, starosta okrsku Jan Slotík

V kategorii mužů byli v letoš-
ním ročníku nejlepší muži z Boro-
van „A“ před Pištínem a Střížovem, 
mezi ženami vyhrály hasičky ze 
Strážkovic před týmem Borovany 
„A“ a hasičkami z Olešníka.

Závěrem si dovolujeme podě-
kovat členům Sboru dobrovolných 
hasičů v Hosíně a Obci Hosín za 
perfektní přípravu a organizační 
zabezpečení slavnostního večera.

gorii mladší jej nejlépe zvládli MH 
SDH Pustkovec (OV) – čas 18,74 s, 
v kategorii starší měli nejlepší PÚ 
MH SDH Bohuslavice (OP) – čas 
15,459 s.

Výsledné umístění v kategorii 
mladší: 1. místo (a putovní pohár 
starosty KSH) – SDH Pustkovec 
(OV), 2. místo – SDH Mniší (NJ), 
3. místo – SDH Muglinov (OV). 
V kategorii starší: 1. místo (a pu-
tovní pohár starosty KSH) – SDH 
Chotěbuz (KA), 2. místo – SDH 
Bohuslavice (OP), 3. místo – SDH 
Kyjovice (OP). Při závěrečném 
hodnocení obdržela vítězná druž-
stva štafety a PÚ poháry. 

Za celkové umístění na 1. až 3. 
místě byly uděleny poháry a také 
medaile. Kromě toho obdržela 
všechna družstva věcné ceny (na 
prvních místech dokonce i „slad-
kou“ odměnu) a upomínkové před-
měty. Předávání ocenění se ujali 
přítomní hosté. 

Ocenění obdržel také místní 
SDH za vzornou přípravu soutěže.  

J. Dumbrovský

úkol spočíval v položení hadicové-
ho vedení a pomoci lana a úvazu 
na proudnici vytáhnout vedení 
(proudnici) na věž. Na druhém úse-
ku se museli soutěžící přes lávku 
dostat na ostrov. Zde se nalodili na 
člun a pomocí ručkování na laně se 
s člunem přemístit ke břehu. S vyu-
žitím lodního uzlu uchytili člun ke 
kůlu a pokračovali k základně na 

třetím úseku, kde provedli požární 
útok na sestřikové terče. Sestřikem 
terčů soutěžní úkoly končily. Po 
celou dobu se časomírou měřil čas 
potřebný na splnění všech úkolů. 
Nejrychleji dané úkoly zvládli 
MH SDH Dolní Životice a to ve 
všech kategoriích (mladší za 118,18 
s, starší 106,81 s, dorost 91,56 s). 
Na druhých místech se umístili 
MH SDH Těrlicko – Hradiště (ka-
tegorie mladší), SDH Kvítkovice 
(kategorie starší) a SDH Těrlicko – 
Hradiště (kategorie dorostu).  Třetí 
místa obsadili MH SDH Litultovice 
(kategorie mladší) a MH SDH Těr-
licko – Hradiště (kategorie starší). 
Avšak není ani tak důležité, kdo 
byl první, druhý, třetí… V podstatě 
zvítězili všichni, jelikož prokázali, 
že své teoretické znalosti a doved-
nosti dovedou využít i prakticky. 
Platí to i pro družstvo MH z Gli-
wic (Polsko), kteří původně přijeli 
jen „na zkušenou“. Nakonec se 
s vypůjčenou výstrojí přece jen do 

soutěže zapojili, zvládli úspěšně 
všechny úkoly a zaslouženě zís-
kali 4. místo v kategorii mladší. 
Krom pohárů a medailí obdrželi 
všichni účastníci i hodnotné věcné 
ceny, na které přispěli sponzoři. 
Poslední dvě ceny předali organi-
zátoři soutěže kameramanovi „za 
nejrychlejší přesuny“ a Martinu 
Křesťanovi „za obětavou odbornou 
a preventivní výchovu“ mladé ge-
nerace. V závěrečném vystoupení 
poděkoval zástupce OSH Opava 
organizátorům za přípravu soutěže 
a družstvům za účast. Zástupce 
organizátorů pak rovněž poděkoval 
soutěžícím za účast, rozhodčím za 
bezchybné rozhodování a všechny 
pozval na 2. ročník soutěže. V zá-
věru však vyslovil politování, že 
z „domácího okresu“ se soutěže 
zúčastnila jen družstva dvou SDH. 
Poslední tečkou za soutěží bylo 
společné fotografování. 

Jan Dumbrovský

Závěr Moravské 
ligy TFA



Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady

Dnes servírujeme:  „Croissanty z listového těsta a sýrovou náplní“
I v tomto čísle Hasičských novin máte připravený  recept z Hasičské ku-

chařky, kulinářsko-preventivního projektu, který vyšel k 165. výročí vzniku 
HZS hl. m. Prahy. Hasičská kuchařka obsahuje nejen recepty od samotných 
hasičů, ale i užitečné rady ze sféry protipožární prevence.  Než se dáme do 
přípravy pokrmu, zopakujme si  informace na téma garáží, jejichž proměna na 
skladovací prostor může být požárním rizikem.  Pamatujte, že v jednotlivých 
garážích můžete skladovat maximálně 40 litrů pohonných hmot v předepsa-
ných obalech a nejvýše 20 litrů oleje. Dále lze v garáži skladovat jednu sadu 
náhradních pneumatik. Garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem 
na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným vě-
tráním. V jednotlivých garážích musí být instalován jeden přenosný hasicí 
přístroj pěnový nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý prostor 
stání. V řadových garážích musíte mít jeden přenosný hasicí přístroj pěnový 
nebo práškový s hasicí schopností 183 B pro každý prostor stání. 

Dnes servírujeme: Croissanty z listového těsta a sýrovou náplní dle 
receptu „přítele hasiče“

Budeme potřebovat 1 listové těsto (v ruličce a nebo polovinu listového 
těsta k rozválení). Dále potřebujeme 200 g taveného sýra, 200 g slaniny, 
1 vejce. Slaninu nakrájíme na drobno a v misce smícháme se sýrem. Těsto 
rozvineme a nakrájíme na 6 částí. Sýr rozděláme na 6 porcí a pomocí lžíce 
vložíme na jednotlivé díly těsta. Trojúhelníky s náplní srolujeme od delší 
strany a skládáme na plech vyložený pečicím papírem. V hrnku si rozšleháme 
vejce a potřeme jím croissanty. Pečeme na 180 stupňů Celsia dozlatova cca 
20–25 minut. Necháme 10 minut chladnout (pozor, náplň bude velmi  horká.) 
Podáváme s kávou nebo čajem jako snídani i svačinu.

Dobrou chuť.                                                  Foto: Hasičská kuchařka

Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako 
sbírání nových zkušeností  a poznatků. S Hasičskými novinami ces-
tujeme po mapě evropského hasičského dobrovolnictví. V minulém 
čísle novin jsme se podívali do Rumunska. Dnes se vydáme poněkud 
severněji – do Dánska

Nakoukání k dánským „sousedům“

HASIČSKÉ NOVINY 22/2019 l www.facebook.com/hasisckenoviny

Více než pětimilionové Dánsko 
má k dispozici 1 700 profesionál-
ních hasičů a 5 000 hasičů dobro-
volných. Zajímavá je vysoká míra 
privatizace hasičských jednotek 
v této zemi, kdy mnoho z nich pro-
vozuje soukromá společnost Falck. 
V Dánsku jsou každé město a jeho 
samospráva odpovědní za boj s po-
žáry včetně poskytování záchran-
ných služeb. Tuto povinnost řeší 
smlouvou o zajištění těchto služeb 
s dobrovolnými hasičskými jed-
notkami, sousedními obcemi, již 
zmíněnou soukromou společností 
Falck či s dánskou vládní agenturou 
pro nouzové situace (DEMA). Ta 
má k dispozici pět velkých stanic. 
Zajímavé je, že všichni hasiči 
(dobrovolní i profesionální) mají 

stejný výcvik. Jsou zde také dvě 
roviny fungování požárních a zá-
chranných služeb. První úroveň 
je na úrovni obce, druhá má již 
celonárodní působnost zajištěnou 
agenturou DEMA. Ačkoli je tato 
agentura profesionálním subjek-
tem, i ona využívá činnosti dobro-
volníků, kterých má pro hasičské 
a záchranné operace k dispozici 
cca 400. Agentura DEMA pracuje 
v režimu komplexní civilní obra-
ny obyvatelstva. Tomu odpovídá 
i její struktura stejně jako vnější 
znaky zahrnující tradiční oran-
žovou barvu a symboly modrého 
trojúhelníku. A jak se na hasiče 
v Dánsku nejlépe dovoláte? I zde 
platí evropské nouzové číslo 112. 

foto wiki
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Seriál soutěží mladých hasičů 
Pohár dráčka Soptíka pořádá OSH 
v Semilech několik let. Letos absol-
vovaly děti pět klání v Košťálově, 
Bozkově, Kundraticích. Semilech 
a Chuchelně. Každá jednotlivá 
soutěž se skládá z požárního útoku 
a některé z dalších disciplín celo-
státní hry Plamen, např. o štafetu 
požárních dvojic, štafety na 4× 
60 metrů, klasický požární útok 
nebo útok CTIF. Slavnostní vy-
hlášení letošního ročníku proběhlo 
v Košťálově, kde byly pro děti 
připraveny nejen ceny, ale také pří-
jemné občerstvení. „Soutěže jsou 
kvalitní přípravou pro zdokonalení 
hasičských disciplín a mají mezi 
kolektivy nebývalou popularitu,“ 
uvedla Kateřina Slavíková z OSH 
v Semilech. Pozvání na vyhlášení 
přijali a vedoucím a dětem za celo-
roční činnost poděkovali náměstek 
starosty OSH Jaroslav Bachtík, ve-
doucí odborné rady mládeže Pavel 

První písemná zmínka o kostele 
svaté Kateřiny v Horní Rovni po-
chází již z roku 1350. Naposledy 
se o něm hodně psalo v souvislosti 
s uložením ostatků svatého Flori-
ána 19. října 2019, které sem dopu-
tovaly z Krakova, kde světec našel 
své poslední místo odpočinku. 

Vzácný relikviář byl na Pardu-
bicko přivezen z iniciativy mezi-
národní Asociace svatého Flori-
ána a především jejího hlavního 
českého představitele komandera 
Bohuslava Cermana. Z Polska také 
přijela početná delegace, vedená 
polským komanderem Janem Sta-
dnickim a především Władysłąw 

Ostatky sv. Floriána pod ochranou svaté Kateřiny
Kulik, kaplan malopolských hasi-
čů. Pozadu nezůstali ani kolegové 
ze Slovenska, v jejichž čele stál 
komander Milan Dušenka. Do 
Horní Rovně přijel také člen pre-
zidia DPO SR Miroslav Semanič. 
Nemohu opomenout další členky 
slovenské delegace, starostky obce 
Nový Salaš Andreu Michalkovou 
a obce Ďurošík Ivetu Hadašovou. 

Velkou poctou pro hasiče bylo, že 
ostatky pro místní farnost převzal 
a celebroval slavnostní mši biskup 
Královéhradecké diecéze Mons. Jan 
Vokál. Také on a přítomný generální 
ředitel Hasičského záchranného 
sboru České republiky gen. Draho-

slav Ryba a senátor Miroslav Antl 
dostali od asociace Kříže sv. Flori-
ána. Ten obdržela také profesorka 
Anděla Floriánová z Plzně. 

Slavnostnímu obřadu byli pří-
tomni také europoslanec Tomáš 
Zdechovský, senátorka Miluše 
Horská, hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický se svým 
náměstkem Romanem Línkem 
a Josef Bidmon, starosta Krajského 
sdružení hasičů Pardubického kraje 
a další hosté.

Po mši a uložení ostatků sv. 
Floriána vlevo od oltáře, prošel 
malebnou vesnicí u Holic slavnost-
ní průvod.  

Dráček Soptík ve finále

Štěpánek, starosta obce Košťálov 
Milan Havlík a další hosté. Mo-
derování bravurně a s humorem 
zvládl čestný starosta OSH Millo-
slav Miksánek. V kategorii mlad-
ších dětí získalo nejvyšší ocenění 
družstvo Jablonce nad Jizerou „A“ 
před dalšími „áčkovými“ družstvy 
z Mříčné a Bozkova. Ve starší kate-
gorii si palmu vítězů odnesl vyni-
kající tým Semil 1 před Jabloncem 
nad Jizerou a Bozkovem. Králem 
požárního útoku se stal kolektiv 
mladých hasičů z Jablonce nad 
Jizerou a starší družstvo Semil 1 
„A“.  „Vyhodnoceno a oceněno bylo 
v obou kategoriích 64 družstev, 
dvaačtyřicet družstev bojovalo 
o nejlepší požární útok. Pro děti 
Okresní sdružení hasičů zajistilo 
hodnotné ceny, diplomy i medaile. 
V současné době je na okrese více 
jak tisíc mladých hasičů,“ upřesnil 
Jaroslav Bachtík. 

Věra Nutilová

V adršpašských skalách ve 
Východních Čechách proběhl  sou-
činnostní výcvik skalní záchranné 
služby společně s HZS Náchod, 
ZZS a JSDH Adršpach. Výcviku 
se zúčastnilo na 40 záchranářů. 
Kromě odborných přednášek se 
procvičovaly i praktické dovednos-
ti přímo v terénu. Záchranáři měli 
za úkol vyhledat zraněnou osobu 

ve spletitém terénu skalního města. 
Následně poskytnou první pomoc, 
zajistit tepelný komfort a trans-
portovat osobu na dostupné místo. 
Záchranáři například zachraňo-
vali zraněné horolezce ze skalní 
věže Milenci. Cvičení proběhlo 
za finanční podpory Ministerstva 
vnitra ČR a Královéhradeckého 
kraje.                                       Foto mf

Výcvik zásahu ve skalním městě 

Nádherné hasičské vozidlo, 
kterému je letos 80 let, připomněli 
veřejnosti na malé slavnosti hasiči 
z Nové Paky. Jde o automobilový 
žebřík Ford AZ 18, který byl pro tu 
příležitost přizdoben velikou kyticí 
na kapotě a stuhou v barvách triko-
lory. „Je to stále krasavec. Podvo-
zek byl vyroben v Německu firmou 
Ford motor company v Kolíně 
nad Rýnem. Pohonnou jednotku 
tvoří osmiválcový motor o objemu 
3460 kubických metrů, má zadní 
poháněnou nápravu, váží více jak 
pět a půl tisíce kilogramů a uveze 
osm hasičů,“ připomněl velitel 
stanice HZS a starosta SDH Milan 
Pospíšil. „Jedná se o mechanicky 
vysouvaný třídílný dřevěný žebřík 
o délce osmnácti metrů.“ Hasičské 
vozidlo se dostalo k novopackým 
hasičům klikatou cestou. Při konci 
druhé světové války a ústupem 
německých vojáků jim bylo vozidlo 
odcizeno a ukryto v jedné stodole 
nedaleko Nové Paky. Když se 
válečná situace uklidnila, vozidlo 
prošlo během let generální opravou 
chladiče, motoru, elektrické sou-
stavy. Opravu financovalo město 

Českou republiku navštívila 
delegace profesionálních hasičů 
z Jižní Koreje. Cílem návštěvy bylo 
seznámení s přípravou a vzdělá-
váním v problematikách požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva 
v České republice. 

V úvodu příslušníci Ministerstva 
vnitra – Generálního ředitelství 
HZS ČR přítomným představili 
systém vzdělávání v ČR. Následo-
vala exkurze na Hasičské stanici 
v Modřanech, kde příslušníci HZS 
hlavního města Prahy předvedli 
možné formy přímé podpory výuky 
na stanici. Druhý den byla připra-
vena na Základní škole Tusarova 
prezentace projektu Hasiči pro ško-
ly, kterou zajistili příslušníci HZS 
Ústeckého a HZS Zlínského kraje. 
Přítomní měli možnost nahlédnout 
do dvou náslechových hodin, kde 
probíhala výuka tohoto programu. 
V závěru přítomní diskutovali 
o rozdílech ve vzdělávání v oblasti 
běžných rizik a mimořádných udá-
lostí v obou zemích.

Hasičské vozidlo oslavilo osmdesátiny

Nová Paka a zdejší podnikatelé. 
V současné době je plně funkční 
a pravidelně prochází povinnými 
technickými prohlídkami. „Oslave-
nec jezdí rozdávat radost na oslavy 
výročí založení sborů, nechyběl 
na Litoměřických slavnostech 
nebo podobných slavnostech ve 
slovenském Šamoríně, mnoha 
akcích města, zavítal do Hradce 
Králové. Všude prezentuje zruč-
nost a um našich předků. A my 
hasiči jej udržujeme tak, aby byl 

vždy nablýskaný,“ dodal Milan 
Pospíšil. Připomenutí osmdesátin 
hasičského vozidla se zúčastnili mj. 
starosta Města Nová Paka Josef Co-
gan, vedoucí IZS ÚO HZS v Jičíně 
Ladislav Oborník, ředitel pobočky 
Hasičské pojišťovny Břetislav Ol-
šán a další. Jako bonus byl předsta-
ven veřejnosti a slavnostně uveden 
do provozu zásahový automobil pro 
HZS v podobě CAS 30 Tatra. 

Věra Nutilová

Projekt Hasiči 
pro školy zaujal 

Jižní Koreu

na displeji telefonu či obrazovce počččcítacče: 

www.facebook.com/hasicskenoviny
www.hasicskenoviny.cz
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Sídlo�firmy:
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53312�Chvaletice

tel.:�����+420�466�985�890-2
fax.:����+420�466�985�367
mob.:�+420�602�661�103
office phhp.cz
www.phhp.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

Prezident Miloš Zeman na 
Pražském hradě ocenil nejvý-
znamnější záchranářské činy 
loňského roku Zlatým záchra-
nářským křížem. 

Cenu za záchranu života obdr-
želi například studenti 2. ročníku 
střední školy Martin Bartoš a Ma-
těj Hulík. Když sjížděli řeku na ká-
noích viděli, jak 3letý chlapec sjel 
s odrážedlem do řeky. Matka, kte-
rá měla v kočárku další tříměsíč-
ní dítě, ihned skočila do vody, aby 
zachránila syna. Ve vyhrocené si-
tuaci ale nezabrzdila kočárek a i 
ten se rozjel do vody a začal oka-
mžitě klesat ke dnu. Martin skočil 
do vody přímo k tříletému chlap-
ci, Matěj pádloval rychle k místu, 
kam spadl kočárek s tříměsíční hol-
čičkou. Obě děti se jim podařilo z 
vody vytáhnout. 

Dalším z oceněných byl deva-
tenáctiletý Martin Šimek, který 
po automobilové nehodě dokázal i 
přes své těžké zranění vytáhnout z 
havarovaného vozu, těsně předtím 
než celý vůz vzplál, své dva těžce 
zraněné kamarády. Za obdobný čin 
obdrželi Zlaté záchranářské kříže 
Jan Rom a Petr Dřevikovský, kte-
ří z hořícího automobilu vyprostili 
jak řidiče, tak jeho spolujezdkyni.  

Ocenění si z Hradu odnesl i ve-
litel hasičů z Unipetrolu Petr Krá-
lert, který loni v srpnu velel zása-
hu v chemičce při úniku propyle-
nu a moravskoslezští hasiči, kte-
ří se podíleli na zásahu při srážce 
vlaku a kamionu ve Studénce. Zla-
tý záchranářský kříž za humanitár-
ní čin mimo Česko dostal takzva-
ný traumatým, který pomáhal obě-
tem loňského ničivého zemětřesení 
v Nepálu. Tvořilo jej devět lékařů 
a deset zdravotních sester z brněn-
ské fakultní nemocnice, 14 hasičů 
a jeden tlumočník.

Cenu obdržel i Sbor dobrovol-
ných hasičů při domově zdravotně 
postižených v Všebořicích, přede-
vším za pořádání hasičských sou-
těží pro lidi z domovů pro zdravot-
ně postižené. 

President Miloš Zeman oce-
něným řekl, že největší odměnou 
pro ně bude to, že „celý jejich ži-
vot bude prozářen vzpomínkou, že 
pomohli někomu jinému“. 

Na návštěvě 
v okrese 
Chrudim

na str. 7

Někde ano!
Někde ne?

Miliarda  
pro výcviková 

střediska

na str. 4
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Prakticky v každé lodi s nos-
ností nad 500 kg (což je napří-
klad i čtyřmístný raft) s mini-
aturním pomocným motorkem 
musí být umístěn dvoukilový 
hasicí přístroj. A hasicí přístroj 
musí být dokonce i na vodním 
skútru a menších člunech byť 
alespoň jednokilový. 

Na celé této zprávě je zají-
mavé především to, že toto na-
řízení vydalo o své vůli minis-
terstvo dopravy, které se vehe-
mentně roky brání přidat hasi-
cí přístroje do povinné výbavy 
silničních motorových vozidel. 

Asi nemá smysl spekulovat o 
tom kdo dokázal prosadit hasi-
cí přístroje do lodiček, ani pře-
mýšlet kdo nedokázal prosadit 
hasicí přístroje do silničních 
motorových vozidel. Spíše by-
chom měli přemýšlet jak obe-
jít neoblomné úředníky a hasi-
cí přístroje do aut dostat dob-
rovolně. 

Jen vloni hasičská statistika 
zaevidovala přes dva tisíce po-
žárů dopravních prostředků a 
pracovních strojů, při kterých 
zemřelo 40 osob a 250 osob utr-
pělo při požárech dopravních 
prostředků zranění. Snad nikdo 
z hasičů nepochybuje, že právě 
na silnici může snadno dostup-
ný hasicí přístroj zabránit vel-
kým škodám. 

Když nechápe úředník, pak 
je na nás jak zapůsobíme na ve-
řejnost, abychom přesvědčili co 
nejvíc řidičů,  že hasicí přístroj 
v autě smysl má.

K osvětě můžeme přispět tře-
ba působivou ukázkou rychlosti 
šíření požáru automobilu. Což k 
tomu využít třeba magický pá-
tek třináctého?     O. Přibyl

Ministerstvo pro místní rozvoj 
otevřelo Integrovaný regionální 
operační program, který výrazně 
pomůže zmodernizovat vzděláva-
cí a výcviková střediska složek In-
tegrovaného záchranného systému. 

Celkem je na to připraveno přes 
jednu miliardu korun. V přepoč-
tu 869 miliony korun přispěje Ev-
ropský fond pro regionální rozvoj. 

Podporu mohou získat projek-
ty modernizace stávajících vzdě-
lávacích a výcvikových středisek 
pro základní složky integrované-
ho záchranného systému přispíva-
jící rozvoji dovedností, odborných 
znalostí a součinnosti základních 
složek IZS při řešení mimořádných 
událostí. Kromě stavebních úprav 
budou střediska moci s dotační 
podporou pořídit i nové technic-
ké a technologické vybavení, výu-
kový software a výcvikové a ško-
licí pomůcky.

Příjemci podpory mohou být 
složky HZS ČR, Policie ČR, kraje 
jako zřizovatelé zdravotnické zá-
chranné služby krajů. Bohužel ško-
ly Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska do výčtu příjemců zahrnu-
ty nebyly.                                              PO

Symbolem sbírky se staly ná-
plasti na popáleniny. Ty získa-
ly Popálky jako sponzorský dar a 
lidé, kteří chtěli na pomoc popá-
leným přispět, si náplast mohli za 
třicet korun koupit.

Starostové okresních sdružení 
hasičů Kraje Vysočina si ze zase-
dání kraje, kam bylo koncem loň-
ského srpna dopraveno osm tisíc 
prodejních artefaktů a informač-
ních letáků týkajících se prevence 

Prezident 
ocenil i hasiče

Nultý ročník sbírky pro popálené 
byl úspěšný, už se pracuje na dalším 

Hasiči se v minulém roce zapojili do sbírky na pomoc popáleným lidem, kterou koncem roku 
organizovala nestátní nezisková organizace Popálky, obecně prospěšná společnost. Pilotní 
projekt – nultý ročník sbírky, se konal ve dvou krajích – v Kraji Vysočina a v Královéhradec-
kém kraji. Sbírka byla zahájena k Mezinárodnímu dni boje proti popáleninám, což je 8. října. 

popálenin, odvezli počet náplastí 
adekvátní zastoupení členské zá-
kladny v kraji. Jejich prodej, tedy 
průběh sbírky, nebyl na Vysočině 
omezen na jediný den, ale akce tr-
vala několik týdnů. 

Celková částka, kterou jen ha-
siči Kraje Vysočina vybrali na po-
moc popáleným, se vyšplhala na 
227 160 korun, z čehož 15 330 Kč 
za prodaných sedm set kusů ná-
plastí přidala firma Požární bez-

Požáry motorových vozidel jsou charakteristické rychlým postupem a vysokou teplotou. Kolem hořícího auta je během 
chvíle teplota až šest set stupňů, a v interiéru dosahuje teplota až tisíc stupňů Celzia. Oheň dokáže automobil kompletně zni-
čit během dvou minut. Tak rychle se na místo nedostanou hasiči téměř nikde na světě. Účinný je tak jen velmi rychlý zásah 
bezprostředně po jeho vzniku. Ten je možný prakticky jen za pomoci hasicích přístrojů. U většiny požárů automobilů však ha-
sicí přístroje nejsou k dispozici.

V mnoha státech patří hasicí přístroje do povinné výbavy všech dvoustopých motorových vozidel. Je tomu tak např. např. 
v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Černé Hoře, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Rusku, Ukrajině, Lotyšsku, Estonsku, Litvě... 
V některých státech, například v Polsku a Belgii, musí vozit hasicí přístroj alespoň všechna auta registrovaná v dané zemi a 
v Chorvatsku tato povinnost platí alespoň pro všechna vozidla určená k podnikání. Řada dalších států např. v Dánsko, Švéd-
sko a Norsko začlenila hasicí přístroje do vyhláškou doporučené výbavy.

U nás se i přes několik pokusů hasicí přístroje do povinné výbavy zatím nedostaly. Zda investovat do hasebních prostřed-
ků je tak na osobní úvaze každého majitele vozidla. 

pečnost. Vybrané peníze byly prů-
běžně vkládány převodem nebo 
poštovními poukázkami na kon-
to sbírky. Bylo tak možné sledo-
vat, jak sbírka roste. „Sto dvacet 
tisíc korun jsem teď nedávno pře-
bírala přímo,“ doplňuje ředitelka 
Popálek, o.p.s., Bc. Jana Lacino-
vá. „Byla jsem pozvána na výroč-
ní valné hromady v jednotlivých 
okresech, kde byly Popálkám z 
výsledků sbírky předány darova-

cí šeky.“ Na zasedání OSH Jihlava 
to bylo 27 300 Kč, v okrese Hav-
líčkův Brod 38 730 Kč, v okrese 
Třebíč 45 000 Kč a v okrese Žďár 
nad Sázavou 58 800 Kč.

V Královéhradeckém kraji byla 
sbírka spojena s osvětou ohled-
ně popáleninového zranění a s 
akcemi pro veřejnost. V Poli-
ci nad Metují, Deštném v Orlic-
kých horách i na jiných místech 
hasiči 8. října zorganizovali ven-
kovní akci, při které nejen sezná-
mili návštěvníky s úrazem po-
pálením, ale prezentovali i práci 
dobrovolných hasičů např. ukáz-
kami hašení, provedli zbrojni-

(Dokončení na straně 7)
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Významné výročí, 150 let sboru, 
oslavili nedávno v SDH Liberec-
-Vratislavice nad Nisou. Pozvání 
přijali významní hosté, např. mi-
nistr vnitra Jan Hamáček, hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta, 
ředitel HZS Libereckého kraje 
Luděk Prudil. Hasiči se těšili 
zejména na významný okamžik 
v podobě představení a následné 
žehnání novému hasičskému pra-
poru. Slavnostního okamžiku se 
zúčastnil primátor Města Liberec 
Jaroslav Zámečník. Historický 
prapor jsme nikdy neměli, pouze 
prapor čestný z roku 1968. Oslovila 
jsem pana primátora Města Liberec 
s  tím, zda by byla možná dotace na 
pořízení praporu. Souhlasil a pro-
střednictvím České spořitelny na 
něj město významným způsobem 
přispělo. Jsme potěšeni, že se slav-
nostního obřadu zúčastnil Arcidě-
kan Jurnečka,“ uvedla starostka 
SDH Věra Nemešová. Vystoupení 
mladých hasičů vyvolalo nemalé 
nadšení mezi hasiči i diváky. Děti 
předvedly část svých dovedností. 
Zdejší hasiči v čele s hlavní ve-
doucí Danielou Petrovou pracují 
s mládeží 27 let, každoročně mají 
na starosti kolem 60 dětí. Během let 
vychovali mnoho současných členů 
sboru a jednotky. Jednotka před-

Klub Zaslouž i lých hasičů 
7. okrsku Praha západ, za obětavé 
spolupráce členů SDH Klínec, 
uspořádal druhé zapálení Masary-
kovy vatry (po loňském jubilejním 
roce 100. výročí vzniku Českoslo-
venska). 

K letošnímu zapálení vatry 
TGM si zasloužilí hasiči přizvali 
vzácné hosty. Mezi nimi byl radní 
KÚ Středočeského kraje JUDr. 
Robert Bezděk a starostka obce 
Klínec Markéta Polívková. Dále se 
zúčastnily delegace Vltavanu Da-
vle, Dělnické jednoty „Havlíček“ 
v Řevnicích. Nechyběl ani zpěvák 
Jaroslav Novák. Bohužel, z přislí-
bené návštěvy se pro akutní virózu 
musel omluvit místopředseda 
Senátu PČR Jiří Oberfalzer. Hosté 
delegace SDH 7. okrsku, společně 
s Vltavany a Havlíčkovci, shromáž-
dili se s prapory u pomníku padlých 
v první světové válce. Položením 
věnce a následným projevem paní 
starostky byla  uctěna  památka 
padlých vojínů. Tímto aktem bylo 
vzpomenuto 101. výročí vzniku 
ČSR.

Po přesunu na obecní zahradu 
k hasičské lípě, která byla vysaze-
na v loňském jubileu republiky, si 
přítomní vyslechli recitaci básně 
J. V. Sládka „Slovanská lípa“. Ná-

V pondělí 28. 10. 2019, při příle-
žitosti státního svátku Dne vzniku 
samostatného Československa, 
povýšil prezident České republiky 
Miloš Zeman generálního ředitele 
HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslava 
Rybu do nejvyšší možné hodnosti 
generálporučíka. Generálporučík 
Drahoslav Ryba se tak stal prvním 
tříhvězdičkovým generálem v his-
torii Hasičského záchranného sboru 
České republiky. Symbolicky, po 33 
letech jeho kariéry u hasičů. Ing. 
Drahoslav Ryba je od svých 10 let 
aktivním členem Sboru dobrovol-
ných hasičů Radosti nad Oslavou.

Fotoarchiv KPR
Foto: Hana Brožková

K výročí sboru dostali prapor Úspěšné navázání na historii 
zapalování Masarykovy vatry

vedla divákům atraktivní ukázku 
vyprošťování z havarovaného vozi-
dla, hašení zařízením Cobra. Zau-
jaly ukázky hašení malých požárů, 
například hořícího tuku na pánvi. 
Předvedli několik disciplín náročné 
soutěže TFA. Také Vodní potápěč-
ská a záchranná služba předvedla 
své vybavení, mnozí návštěvníci si 
vyzkoušeli potápění s přístrojem. 
Lidé využili dne otevřených dveří 
k prohlídce hasičské zbrojnice, 
prohlédli si vystavenou techniku 
a zázemí pro mladé hasiče. Zaujal 
stánek Hasík nebo činnost Měst-
ské policie. Hasiči, kterých je ve 

sledoval krátký projev o historii 
lípy, stromu, který byl přijat v roce 
1848 na Všeslovanském sjezdu 
v Praze jako národní symbol. Paní 
starostka obce  následně lípu zalila 
vodou z konve a tak symbolicky 
převzala péči obce nad tímto ná-
rodním stromem. 

V areálu  hasičské zbrojnice 
dále proběhl kulturní program. 
Představili se trubači a zazněla 
i píseň „Čechy krásné, Čechy mé“, 
kterou sólově zazpíval (stejně jako 
státní hymnu)  Jaroslav Novák za 
hudebního doprovodu tří houslistů. 

sboru více jak sedmdesát, pořádají 
každoročně tradiční ples, při Vra-
tislavických slavnostech a dětském 
dni předvádějí ukázky své činnosti, 
zajišťují požární dozor při kul-
turních akcích, na Mikulášskou 
nadílku připravují coby „pekelníci“ 
krátký program. Aktivně pomáhají 
při několika soutěžích, mj. při silně 
obsazeném klání O předvánočního 
kapra.“  Výjezdová jednotka pečuje 
o tři cisterny, dvacetimetrovou plo-
šinu, zbrojnici, členové absolvují ce-
loročně náročný výcvik. Nevyhýbají 
se společně se členy sboru startům 
na soutěžích.             Věra Nutilová

Prostor dostala i recitace básně 
Jaroslava Seiferta „To kalné ráno“. 
V projevu byla vzpomenuta  ha-
sičská historie zapalování vatry, 
která započala v Lánech v roce 
1935. Připomenuty byly myšlenky 
prezidenta T.G.Masaryka, jak je 
zaznamenal Karel Čapek.  Vlastní 
zapálení vatry TGM provedl radní 
Bezděk spolu se starostkou obce 
a dvěma zasloužilými hasiči. Zno-
vu zazněl zpěv prezidentových ob-
líbených písní „ Ach synku, synku“ 
a „Teče voda, teče“. Akt ukončil 
zpěv československé hymny. Než 
došlo na společenské posezení 
v klubovně SDH Klínec, předal 
starosta OSH Praha západ br. 
Myslín přítomnému radnímu Bez-
děkovi a omluvenému senátorovi 
Oberfalzerovi (prostřednictvím 
jeho tajemníka) „Záslužné medaile 
OSH PZ“ jako uznání za dlouhodo-
bou podporu dobrovolných hasičů 
v okrese Praha západ. 

Závěrem článku patří poděkovat 
klíneckému SDH za poskytnutí 
důstojného prostředí a vzorně za-
jištěné občerstvení. Srdečné  díky 
patří  ženám, které  připravily 
výborné sladké dobrůtky. Členové 
Klubu ZH 7. okrsku vyslovují 
za vše klíneckým hasičům velké 
poděkování!  

Zdeněk Rychlý

Říp se začervenal hasičskými auty
ležitost, a to především při tónech 
československé státní hymny. Úvod 
akce začal před stánkem města 
Roudnice nad Labem, ve kterém 
bylo zajištěno ozvučení, zázemí 
organizátorů a místo, kde byly 
předávány účastnické diplomy 
a děkovné listy.

Dorty dráčků Soptíků
Další program, který skvěle 

komentoval moderátor Vlastimil 
Čtverák, patřil mladým hasičům. 
Ti nejmenší byli z Vědomic a před-
vedli hašení pod vedením Kateřiny 
Cinibulkové. Dorostenci se pak 
pochlubili, jak rychle to umí na 
překážkové dráze i v nastřelování 
rozdělovačů. Své svěřence tu měl 
František Dvořák z Tuhaně a Ros-
tislav Švrček z Raškovic, který 
z Beskyd přivezl také čerstvou 
mistryni světa v běhu na sto metrů 
s překážkami Terezku Chovanco-
vou. Děti pak za své výkony dostaly 
dortíky v podobě dráčků Soptí-
ků a další dárky od přítomných 
sponzorů.  To už je ale v prostoru 
ukázek vystřídali zkušení profe-
sionálové z Roudnice nad Labem 
a davy přítomných sledovaly, jak 
bravurně pneumatickými nůžkami 
a roztahovákem vyprošťují dívku 
z havarovaného vozidla. Další čas 
vyplnil prodejce hasičského zboží 
Stimax, který představil vysoko-

tlaký hasicí přístroj Vario Carbon 
13 a nastavení pěny. 

Program pro dospělé 
i pro děti 

Program byl dostatečně bo-
hatý a kdo přivedl s sebou děti, 
neprohloupil. Měly tu k dispozici 
skákací hrad, mohly se posadit za 
volant historických veteránů nebo 
si zastříkat na maketu hořícího do-
mečku za pomocí obětavých členů 
SDH Braník. Rodiče jim pak měli 
příležitost koupit jim něco dobrého 
od paní Šmídové, cukrovou vatu 
od paní Pokorné nebo horký mošt 
z Vinařství Lobkowicz z Roudnice 
a sobě tamtéž chutný svařáček. 
Firma Juwital tu zdarma nabízela 
výborné vitamínové nápoje. Teplá 
jídla byla k mání z restaurace 
Kastrol, od pana Friče nebo byla 
možnost občerstvit ve stánku Pod-
řipského rodinného minipivovaru 
ze Ctiněvsi. Něco více na zahřátí 
tu pak nabízel barman a dvě hos-
tesky z firmy Fernet Stock. Všichni 
jmenovaní občerstvovatelé zároveň 
přispěli k zabezpečení všech aktiv-
ních účastníků a organizátorů. Kdo 
chtěl mohl si vyzkoušet nejmoder-
nější dýchací přístroje ve stánku 
MEVA Roudnice nad Labem anebo 
si koupit v upomínku třeba hrníček 
nebo tričko s logem akce od Petra 
Knapka v prodejně Naši hasiči. 
Obě firmy byly taktéž štědrými 

sponzory. 

Mělničtí trubači 
před rotundou

V odpoledních hodinách se 
současně s děním na ploše připra-
vovala nejnáročnější část programu 
- dálková přeprava vody na vrchol 
Řípu. Zatímco sbory okrsku Horní 
Beřkovice natahovaly hadice a roz-
mísťovaly stříkačky, vyjel nahoru 
raškovický mercedes s vybranými 
prapory, pro praporečníky z výše 
jmenovaných pěti nejstarších čes-
kých sborů a za podnikové hasiče 
zástupce ze Synthosu Kralupy 
nad Vltavou, za mělnický okres 
z SDH Cítov a Litoměřicko z SDH 

Libkovice pod Řípem a nakonec 
z nejvzdálenějšího sboru z pod-
beskydských Raškovic. Před ro-
mánskou rotundu svatého Jiří na 
ně čekali mělničtí trubači Václava 
Jakubce, aby je přivítali slavnost-
ními fanfárami. Zazněl poslední 
povel Pavla Gerberga, který čin-
nost praporečníků a čestných stráží 
s velitelskou precizností řídil po 
celou dobu oslav, a Pepa Nitra na 
prapory zavěsil pamětní stuhy vě-
nované brněnskou firmou Alerion. 

Technická závada 
radost nezkazila

To však ale nebyl poslední akt 
slavnosti. Ti, kteří vyšli převýšení 

dominanty Zahrady Čech mohli 
vidět, že příprava na dálkovou 
přepravu vody vrcholí, protože 
cesta na horu byla už lemována 
hasičskými hadicemi. Chybělo jen 
rozvézt motorové stříkačky, což se 
ukázalo, jako poněkud složitý pro-
blém. Rozvoz komplikoval velký 
pohyb lidí, a navíc se nečekaně 
objevila technická závada na trak-
toru, který měl stříkačky dopravit 
na určená místa. I tady však chlapi 
prokázali to, že obětavost hasičů 
nezná mezí. Uchopili se těžkých 
strojů a přenesli je na potřebná 
místa a jen s několikaminutovým 
skluzem od plánované ukázky se 
na vrcholu Řípu naplnila historická 
koňka z Libkovic a jednotka v his-

torických uniformách začala pum-
povat, co to dalo. Když z proudnice 
v rukou sličných hasiček začala 
stříkat voda, zazněl bouřlivý po-
tlesk, který patřil hlavně členům 
podřipských jednotek podél cesty 
na posvátný kopec. Úkol byl splněn 
a velmi náročné předsevzetí, které 
už vypadalo, že se nevyplní, bylo 
díky nesmírnému úsilí všech akté-
rů dálkové přepravy završeno ještě 
větším úspěchem, než se očekával.  
Hasiči okrsku Horní Beřkovice 
byli také poslední, kteří už v nad-
cházejícím večeru opouštěli místo, 
jenž se snad 28. října 2019 stalo zá-
kladním kamenem nové, doposud 
nebývalé tradice. 

(na) Foto: Martin Sekerka

(dokončení ze strany 1)

Románská rotunda sv. Jiří.

Hasičskému setkání pod Řípem přálo i počasí.

První tříhvězdičkový hasičský generál



Příběh vyprávěný pohyblivý-
mi obrázky dobyl svět. Film se 
stal i uměleckou formou, která 
dokázala  popsat sílu, mystérium 
ohně – i práci hasičů. Dnes se 
podrobněji podíváme na  snímek 
Londýn v plamenech. Zobrazuje 
stejný příběh, který popisujeme 
i na tématické stránce tohoto 
čísla Hasičských novin: činnost 
britských hasičů v době druhé 
světové války. Oficiální filmová 
distribuce popisuje snímek tak-
to: Válečné drama se odehrává 
během napadení Británie roku 
1940, kdy hlavně Londýn trpěl 
pod bombardováním německých 
letadel. Komik Tommy Trinder 
hraje člena Londýnské AFS 
(Auxiliary Fire Service). Příběh 
začíná od jeho zápisu do pomocného Hasičského záchranného sboru, přes 
jeho školení a případné protipožární povinností během náletů. Vzdává 
tak hold této specializované skupině, která držela požáry v Londýně pod 
kontrolou během bombardování. Film  produkovaný Michaelem Balconem 
a režírovaný Basilem Deardenem využíval i skutečných  požárů, které 
v Londýně vznikly následkem náletů. Snímek zobrazoval i rivalitu mezi 
dobrovolnými a profesionálními hasičskými   jednotkami, které se však 
v roce 1941 sloučily do jednotné Národní hasičské služby. Zbývá nám 
dodat, že se jedná o černobílý film pokrývající časové období  od 27. srpna 
1939 do 9. září 1940. Jedná se již o opravdu starší film, jehož uvedení 
na plátnech  kin či televizních obrazovkách není příliš pravděpodobné.   
Jak jsme však v redakci Hasičských novin zjistili, je k dispozici – pod 
originálním názvem The Bells Go Down – na počítačové síti Youtube.

  Originální plakát filmu: flickr

Příště: Mickeyho požární brigáda, USA 1935, režie Ben Sharpsteen

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně XXII. 
Londýn v plamenech, Velká Británie, 1943, 
režie Basil Dearden

Vyhlášení výsledků: Družstvo mužů z SDH Kocourkov bylo diskvalifikováno – že nesehnalo směrnice, ho neomlouvá. 
(1. ČÁST TAJENKY) není soutěž o nejrychlejší (2. ČÁST TAJENKY) a na (3. ČÁST TAJENKY) se kvůli nim přejmenovávat nebude!

Blíží se zima, hladinu vody pokryje zase led. K jeho zdolávání se hodí i speciální technika 
Záchranného útvaru HZS ČR – transportér PTS – 10. který si, vybaven ledolamem, 
poradí s ledem do tloušťky 30 cm.                                                          Foto HZS ČR
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Kvíz z hasičské historie 
(správné odpovědi najdete pod textem)

1 – V roce 1785 vyšla důležitá požární norma: 
Řád hašení ohně. Který panovník tuto normu pro 
České království vydal?

2 – Kde vznikl první sbor dobrovolných hasičů 
na Moravě (psal se rok 1871)? 

3 – Až do roku 1948 ovlivňoval dobrovolnické 
hasičské hnutí letitý zákon o spolčování. Kdy 
začala tato norma platit? 

4 – V roce 1968 byla v rámci ČSPO zřízena 
organizace Mladý požárník. Brzy však byla 
sloučena s Pionýrskou organizací. Jak dlouho 
Mladý požárník fungoval? 

1 – Josef II.; 2 – Velké Meziříčí; 3 – 1867; 4 – 2 roky 

Galaodpoledne hasičského 
sportu

Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P., s. r. o., nabízí v Praze kurzy v oblasti 
PO, BOZP a ekologie. Bližší informace tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.

Již tradičně, u příležitosti výročí 
Dne vzniku samostatného česko-
slovenského státu 28. října ocenil 
HZS ČR medailemi a plaketami 
své příslušníky a osobnosti, které 
se dlouhodobě zasazují o vynikající 
spolupráci s HZS ČR, a podílí se 
tak na zajištění bezpečnosti občanů 
České republiky.

Byly uděleny také medaile „Za 
statečnost“. Ty uděluje tradičně 
ministr vnitra občanům, kteří svým 
pohotovým, profesionálním jedná-
ním, často s nasazením vlastního 
života, zachránili někomu život. 
Letos byli takto oceněni celkem 
tři stateční. 

Tím prvním je Milan Hrbek ze 
Středočeského kraje, který dne 
16. května projížděl obcí Suchdol 
v okrese Kutná Hora, když si všim-
nul černého dýmu nad domem. 
Zastavil a uviděl, že hoří uvnitř 
přilehlé stodoly. Vyběhl na pomoc, 
když ho u vrat zastavila sousedka 
s informací, že na zahradě může 
být agresivní pes. I přes toto riziko 
se pan Hrbek vydal na pomoc. Od 
vrat viděl staršího pána, který vzal 
zahradní hadici a pokoušel se požár 
hasit. Poté, co pán vstoupil do hořící 
stodoly, se ale zhroutil k zemi. Pan 
Hrbek neváhal, otevřel si vrata, 
doběhl do hořící stodoly a vytáhl 
ležícího pána z plamenů ven. Tím 
mu zachránil život.

Dalšími dvěma statečnými jsou 
zachránci z Ústeckého kraje, Martin 
Bernt a Josef Pikeš. Oba se dne 22. 
září letošního roku stali svědky 
dopravní nehody, při které došlo 
k požáru vozidla. V havarovaném 
vozidle zůstal zaklíněný řidič. 
Oba muži neváhali, a přes riziko, 
které jim v hořícím vozidle hrozi-
lo, vyprostili zaklíněného řidiče, 
přesunuli jej do bezpečí a poskytli 
mu základní zdravotní péči. To vše 
ještě před příjezdem první jednotky 
hasičů. Oba při záchraně muže utr-
pěli zranění o sklo havarovaného 
vozidla. Svým pohotovým jedná-
ním a s nasazením vlastního života 
zachránili zraněnému řidiči život.

 pplk. Mgr. Nicole Studená, 
tisková mluvčí HZS ČR

Medaile HZS byly 
předány na státní 

svátek



Pozvánka do Hasičského muzea ve Vídni 
Dnes bychom výjimečně k naší pomyslné šňůře 

českých či slovenských hasičských muzeí navlékli 
jeden rakouský „korálek“. Je jím Hasičské muze-
um ve Vídni, které bylo založeno již v roce 1901. 
Nachází  se v jedné z budov ústřední hasičské 
stanice na adrese Am Hof 7. Muzeum těží z dlou-
hodobé hasičské tradice v rakouské  metropoli, 
která sahá až do období starého Říma, kdy zde 
byla v 1. století našeho letopočtu římská pevnost 
Vindobona. V roce 1686 navíc ve Vídni vzniká 
jeden z nejstarších hasičských profesionálních 
sborů v celosvětovém měřítku. Sbírky muzea  
představují dokumenty, modely hasičské techniky 
i rozsáhlé kolekce tématických předmětů – napří-
klad přileb. Navštěvníci mohou zhlédnout i vy-
obrazení slavných hasičských zásahů, mezi které 
patřil  požár Justičního paláce ve Vídni v roce 
1927 V hlavní hasičské stanici ve Florisdorfu je 
navíc, jako součást muzejních expozic, umístěna 
výstava  historických vozidel hasičů města Víd-

ně – od koněspřežných stříkaček a prvních automobilů 
z počátku 20. století až po relativně „novou“ techniku ze 
sedmdesátých  let minulého století.  

Zdroj foto family-extra.at

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

AKÈNÍ NABÍDKA
Požární proudnice C52 ACTIVE
Tato proudnice je urèena ke støíkání vodou plným nebo sprchovým proudem,

zejména k hašení prachových a lehce rozviøitelných látek (napø. uhlí, mouka, apod.). 
Zvláš� výhodné použití proudnice C52 ACTIVE je pøi bytových požárech,

lesních požárech, na zauhlovacích trasách v energetice, pro hašení motorových vozidel apod.

Více informací na www.phhp.cz

Hmotnost proudnice bez spojky 2 kg

Hmotnost proudnice se spojkou 2,25 kg

Max. pracovní tlak 1,6 Mpa

Délka (min/max) 280 / 298 mm

Šíøka 118 mm

Výška (min/max) 240 / 275 mm

Dostøik pøi 0,6�MPa a�plném proudu 33 m

Technická data

Pomocí regulaèního kroužku
je možné mìnit pøi tlaku 0,6 Mpa

množství prùtoku vody
na 140, 240, 340 a 400 l/min. 

7 630,- Kè
Akèní cena bez DPH

Cena s DPH    9 232,-Kè

Platí do 31.12.2019
nebo do vyprodání zásob

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 

Před nějakým časem jsem váž-
ně začal uvažovat, že navštívím 
Domov důchodců v Tmavém dole 
v Odolově a seznámím zde ubyto-
vané klienty a personál s požární 
bezpečností. Toto zařízení sice spa-
dá pod město Rtyně v Podkrkonoší, 
ale myslím, že co se týká požární 
bezpečnosti, tak žádná hranice 
neexistuje. Proto jsem se domlu-
vil s organizátorkou kulturních, 
společenských a také sportovních 
akcí paní Andreou Jirouskovou 
na termínu 16. srpna 2019, kdy 
zde pobeseduji s klienty Domova 
důchodců o požární. bezpečnosti 
v domácnostech a společných 
ubytovacích zařízeních. Připravil 
jsem si audiovizuální techniku 
a když klienti přicházeli, vítaly je 
melodie Karla Gotta, Waldemara 
Matušky, Ljuby Hermanové a Yve-
ty Simonové. Myslím, že tím se 
navodila příjemná atmosféra, která 
trvala celou hodinu, po kterou jsem 
jim vyprávěl, jaké nebezpečí hrozí 
člověku nejen na ulici, ale také 
doma. Přednáška obsahovala ukáz-
ky špatného používání tepelných 
spotřebičů nejen na pevná paliva ale 
i na plyn a elektřinu. Dokumentoval 
jsem na video ukázkách, jak lehce 
vzniká požár při používání svíček 
na adventním věnci nebo vánoč-

Preventisté SDH v Domově důchodců
ním stromečku. Ukázal jsem jim 
video, jak uhasit vzplanutý olej při 
smažení a krátce jsem je seznámil 
s používáním přenosných hasicích 
přístrojů. Mohu konstatovat, že dů-
chodci byli pozornými posluchači 
a slíbil jsem jim, že příští rok si 
podobnou akci zopakujeme. Řada 
otázek se ozvala od zde přítom-
ného personálu, se kterými jsem 
podiskutoval o jejich znalostech 
při zdolávání požáru a hlavně 
o způsobu evakuace v případě po-
žáru. Nakonec jsem některé ze zde 
přítomných ošetřovatelek požádal, 
aby mně ukázaly PHP a pověděli, 
jestli je umí používat. Pravdou je, 
že věděly kde přístroje jsou, také 
věděly, že jsou na uhašení menších 
požárů, ale ani jedna nevěděla, jak 
se v praxi používají. Proto jsem jim 
navrhl, že do konce října přijedeme 
jako členové SDH a přivezeme se-
bou PHP a naučíme je, jak se s nimi 
zachází. Se správcem budov Petrem 
Vaňkem jsme domluvili termín 29. 
října 2019 od 13:00 hodin. Požádal 
jsem o spolupráci preventistu SDH 
ze Rtyně v Podkrkonoší Michala 
Bráta. Ten tuto akci přivítal a do 
Domova důchodců ten den přijel se 
svým kolegou, rtyňským hasičem, 
Martinem Baudyšem. Spolu se 
mnou jel na akci jeden z nejlepších 

hasičů z Malých Svatoňovic Pepa 
Kábrt. Tedy já jsem jel s ním, on 
byl řidič. Naložili jsme do malého 
hasičského auta Volkswagen 10 
hasicích přístrojů: tří vodní a sedm 
práškových. Ve stanovený čas jsme 
se sešli s ošetřujícím personálem 
Domova důchodců a procházeli 
s nimi část budov, ve kterých je 
ubytováno asi 100 klientů. Požádali 
jsme ošetřovatelky, aby sundávaly 
PHP ze zdi a tím se přesvědčily, že 
ten přístroj váží také až 15 kg (9 l 
vodní), práškový 6 kg váží cca 10kg 
a sněhový přístroj 6 kg váží téměř 
15 kg. Tímto objevem byly poměr-
ně překvapeny a konstatovaly, že 
takto je s PHP nikdo neseznámil. 
A co teprve, když jsme je vzali 
k našemu hasičskému autu, vyndali 
PHP a vysvětlili jim, jak se s nimi 
zachází, k čemu který přístroj 
slouží a jak dlouho vydrží v čin-
nosti do úplného vyčerpání. Byly 
překvapeny, že účinnost přístrojů 
je poměrně krátká. Nejdéle vydrží 
PHP vodní 9 kg a to 60 s. Práškový 
vydrží cca 30 s a přibližně tako-
vou dobu vydrží sněhový hasicí 
přístroj s náplní 5 kg CO². Když 
jsme jim však umožnili přístroje 
cvičně použít, tak se přesvědčily, 
že taková doba na uhašení menší-
ho požáru postačí. Na závěr jsem 
slíbil, že na jaře příštího roku jim 
předvedeme, jak se uhasí skutečný 
oheň připravený z vysoce hořla-
vých látek. Byli jsme překvapeni 
konstatováním všech přítomných 
zdravotních sester, dalších ošet-
řovatelek a personálu kuchyně, 
prádelny i uklízeček, že poprvé 
je někdo seznámil a prakticky 
ukázal použití PHP. Na závěr 
bych doporučil všem preventistům 
SDH, aby podobné ukázky orga-
nizovaly ve svých obcích. Věřte, 
že ani zaměstnanci ObÚ, obchodů, 
restaurací a škol neumí přenosné 
hasicí přístroje použít. Sáhněme ale 
klidně i do svědomí členů SDH, jak 
a kdy měli možnost PHP použít.

 Jaroslav Vrba, vedoucí 
KORP Královéhradeckého kra-
je. Ilustrační foto mujduchod.cz


