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Medailonek 
Josefa Bidmona

Příběh ZILu 130 
z Kamenice nad Lipou

Výcvik záchrany osob při proboření na ledu objektivem fotoaparátu Michala Fanty. 

Ministr ocenil nejlepší sportovce 
z řad profesionálních i dobrovolných hasičů

Od historika 
ke sběrateli, 
od sběratele k historikovi
rozhovor s Mgr. Davidem Dvořáčkem

Oceněn byl v prvé řadě největší 
sportovní úspěch loňského roku, 
kdy společná reprezentace HZS 
ČR a SH ČMS přivezla z mistrov-
ství světa v požárním sportu druž-
stev na Slovensku zlatou medaili. 
Češi tak získali historicky poprvé 
celkové prvenství a doplnili řadu 
mist rovských t itulů ve všech 
kategoriích. O vítězství českého 
hasičského týmu rozhodla čtvrtá, 
závěrečná disciplína – požární 
útok družstev. Češi se tak se souč-
tem 11 bodů stali poprvé v historii 
mistry světa v požárním sportu 
pro rok 2018 před druhou Ukraji-
nou a třetím Běloruskem. V jed-
notlivých disciplínách pak ještě 
putovalo do Čech zlato z běhu na 
100 metrů s překážkami a stříbro 
ze štafety 4× 100 metrů s překáž-
kami. Ministr vnitra ocenil také 
reprezentaci žen SH ČMS, která 
ze stejného mistrovství přivezla 

Kdo  vás  přivedl  k  hasičskému 
sběratelství (kde a kdy byl prvotní 
impuls pro Vaši sbírku)?

Ono to tak nějak vyplynulo 
samo. Člověk začne jako historik 
a skončí jako sběratel, nebo začne 
jako sběratel a skončí jako historik. 
Nejprve jsem začal historií sboru, 
pak historii hasičů-samaritánů 
a podnikových hasičů. Správný 
modelář a sběratel se o historii 
a vývoj svých modelů zajímá. 

stř íbrnou medaili v celkovém 
pořadí. Ženy tak navázaly na svůj 
úspěch z mistrovství světa v roce 
2017, kdy vybojovaly dokonce pr-
venství. Poslední oceněnou skupi-
nou sportovců byli tzv. „nejtvrdší 
hasiči“. Tedy reprezentace HZS 
ČR v TFA, která se zúčastnila 13. 
ročníku Světových hasičských her 
v Jižní Koreji. I přes obrovskou 
konkurenci 7 000 účastníků z 65 
zemí přivezli čeští hasiči řadu 
cenných kovů. Medaile získali 
čeští hasiči ve všech věkových 
kategoriích soutěže TFA a k tomu 
ještě v dalších doprovodných dis-
ciplínách TUG OF WAR – PŘE-
TAHOVÁNÍ LANEM a běhu na 
5 000 m. Česká reprezentace se 
zúčastnila také závodu STAIR 
RACE – běh do schodů na 1 km 
s převýšením 300 m, kde získala 
hned několik medailí dle věkových 
kategorií (jednu zlatou, tři stříbrné 

a jednu bronzovou). Nutno dodat, 
že stejné úspěchy slavili sportovci 
i na mistrovství Evropy. „Velmi si 
vážím výkonů našich hasičů, kteří 
tak fenomenálně reprezentují Čes-
kou republiku v zahraničí. Přeji 

jim v následujících sezónách stejné 
nebo ještě lepší výsledky.“ Řekl 
při slavnostním ocenění ministr 
vnitra Jan Hamáček.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

Na přehradě Skalka v Chebu 
se odehrálo drama, jehož prvním 
aktérem byl muž, který vběhl na 
zamrzlou vodní plochu zachránit 
svého psa probořeného do ledové 
vody. Hasiči ze stanice Cheb byli 
na místě události osm minut po 
přijetí hlášení o záchraně. Ještě 
před jejich příjezdem se podařilo 
dalšímu kolemjdoucímu muži 
vytáhnout probořeného z ledu na 
břeh přehrady. Zde pak oba čekali 
na příjezd záchranářů. Hasiči  silně 
podchlazeného muže transportova-
li nepřístupným terénem k sanitce. 
Zachránce, který se před samotnou 
záchranou z ledu svléknul, byl již 
opět oblečený v suchých šatech, 
přesto i on byl podchlazený a také 
pořezaný od ledu, do nemocnice 
tak záchranná služba převezla 
i jeho. Pokud by se opakoval pří-
pad, kdy například majiteli vběhne 
na led jeho pes a do ledu se proboří, 
tak správný postup je okamžitě 
volat hasiče. Ti jsou připravení, 
vycvičení a především vybavení 
na záchranu z ledu. 

HZS Karlovarského kraje 

SH ČMS spolupracuje dlouho-
době se řadou subjektů. Nechybí 
mezi nimi ani Anketa dobrovolní 
hasiči roku. Její historicky první 
ročník  se uskutečnil v roce 2011, 
který probíhal na území kraje Jiho-
moravského, části kraje Vysočina, 
Olomouckého, Zlínského Morav-
skoslezského a Východočeského. 
Jednalo se dobrovolnický počin 
zástupců profesionálních hasičů, 
zástupců dobrovolných hasičů 
a osob z řad laické veřejnosti. 

Cílem, který byl naplněn, bylo 
ověřit praxí samotný přínos celého 
projektu pro hasiče. Po důkladném 
zvažování pro vyhlašování pro-
jektu bylo zvoleno Brno, ve kte-
rém probíhají tiskové konference, 
a v závěru projektu zde také pro-
bíhá slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety Dobrovolní hasiči roku. 

Informace o historii ankety 
v předešlých ročnících je možno 
získat i na webové prezentaci 
www.adhr.cz. Odkaz na Anketu 
najdete i na úvodní části webu SH 
ČMS na adrese www.dh.cz v sekci 
Spolupracující organizace. 

Ke sběratelství se David Dvořáček do-
stal v roce 2004, kdy začal sbírat modely 
hasičské a záchranářské techniky, nejpr-
ve v měřítku 1 : 87 a pak 1 : 43. Nejprve 
začal sbírat všechny modely, ale časem 
z finančních i prostorových důvodů zúžil 
svůj sběratelský zájem na československá 
požární vozidla v měřítku 1 : 43, od 60. let 
minulého století po současnost.

Hledá v archivech, aby modely 
byly co nejdokonalejší. K výstavní 
činnosti mě motivoval v roce 2012 
Jiří Kremz z SDH Snovídky. Mezi 
sběratele a historiky mě uvedl Karel 
Nývlt z Velkých Svatoňovic, dále 
Dalibor Slavík z Frýdku-Místku 
a Jozef Jendřišák z Českého Těšína. 
Mezi velké vzory patří i majitel ha-
sičského muzea Alois Vláčil z SDH 
Olšany u Prostějova. 

dokončení na straně 5

Drama 
na přehradě 
Skalka

Ministr vnitra Jan Hamáček, generální ředitel HZS ČR genmjr. 
Drahoslav Ryba a starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska Jan Slámečka se sešli s nejlepšími hasičskými sportovci 
roku 2018. 
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Píše se rok 2019 a veškeré při-
pomínky osmičkových výročí 
roku loňského jsou tak trochu 
zapomenuty. Připomínaly zejména 
zásadní historické okamžiky ve 
vztahu k naší státnosti. V případě 
vzniku Československa v roce 1918 
to byl její novodobý počátek. Vše 
staré bylo zapomenuto… Jedna 
věc, v její obecné platnosti, však 
zapomínána být nemusí. Viribus 
unitis – spojenými silami, to bylo 
osobní krédo monarchy Františka 
Josefa I. V překladu z latiny zna-
mená „spojenými silami“. Takové 
motto je stále platné, i když se trů-
ny, které zdobilo, dávno rozpadly 
v prach. Hodí se i k výběru požárů 
za uplynulé období, které nabízí tato 
stránka Hasičských novin. Viribus 
unitis – spojenými silami by se dalo 

klidně vztáhnout i na spolupráci 
dobrovolných hasičů s profesio-
nálními hasiči při likvidaci požárů 
v nížinách i na horách, ve městech 
i vesnicích. V tomto ohledu je to 
moudré heslo stařičkého moc-
náře, a jen proto si jej dovolíme 
připomenout i v roce 101. výročí 
československé státnosti. Jednu 
věc ale Františku Josefovi I. u nás 
v redakci jen tak neodpustíme… 
Totiž, že odeslal našeho kolegu 
žurnalistu Karla Havlíčka Borov-
ského v roce 1851 – bez řádného 
soudu – do exilu v jihotyrolském 
Brixenu. Viribus unitis – spoje-
nými silami však uznáváme jako 
navýsost inspirující. V běžném 
životě, i při boji s požáry, kdy sve-
de dohromady úsilí profesionálů 
a dobrovolníků… 

Tři jednotky požární ochrany vy-
slalo krajské operační a informační 
středisko HZS Královéhradeckého 
kraje k nahlášenému požáru horské 
chalupy ve Velké Úpě v lokalitě 

Na operační středisko HZS 
Olomouckého kraje byl nahlášen 
požár azylového domu v obci Dalov 
u Šternberka.  Na místo postupně 
vyjelo 7 jednotek hasičů (1 profesi-
onální - Šternberk a 6 dobrovolných 
- Babice, Bělkovice - Lašťany, Mo-
ravský Beroun, Bohuňovice, Lom-
nice a Dvorce). Hasiči po příjezdu 
zjistili, že požárem je zasažena 
střecha a podkrovní prostor domu, 
celý objekt byl však zakouřen. 
Při provedeném průzkumu hasiči 
uvnitř objektu objevili jednu osobu 
bez známek života, další osoba byla 
při požáru zraněna.  Plameny do-
stali hasiči pod kontrolu za necelou 

V prostorách autodílny v obci 
Rudolec na Sokolovsku byl nahlá-
šen požár. Dílna se nacházela ve 
třípatrovém domě, kdy nad hořícím 
prostorem byly podle oznamovatele 
požáru bytové jednotky. První 
jednotka hasičů na místě potvrdila 
rozsah požáru a také informaci 
od majitele, že uvnitř dílny jsou 
tlakové lahve. Hasiči je všechny 
vynosili a ochlazovali. Během 
likvidace požáru se zaměřili na 
zabránění rozšíření požáru do vyš-

K neobvyklému případu vyjíž-
děli 22. února 2019 profesionální 
hasiči ze stanice Vsetín a dobrovol-
né jednotky z Halenkova a Nového 
Hrozenkova. Krátce před jedenác-
tou hodinou dopoledne vyslalo 
krajské operační středisko hasičů 
jednotky do obce Halenkov k hlá-
šenému výbuchu propanbutanové 
láhve. Jako první na místo přijeli 
místní hasiči. Ti průzkumem zjis-
tili, že mladé ženě při manipulaci 
s propanbutanovou láhví tato pod 
rukama vybuchla a následně začala 
hořet, přičemž došlo k popálení 
ženy na horní části těla. Postupně 
na místo přijely další jednotky. 

U požáru zasahovala českobu-
dějovická profesionální jednotka, 
kterou na místo vyslalo operační 
středisko. V Octavii cestoval pouze 
řidič, který, když začala hořet mo-
torová část auta, z vozu vystoupil. 
Nebyl nijak zraněn. Požár během 
několika minut dostala pod kont-
rolu osádka rychlého zásahového 
automobilu. 

K požáru následně přijela i čes-
kobudějovická cisterna, jejíž hasiči 
pak požár zcela zlikvidovali. Příči-
nou vzniku požáru byla technická 

Hlášení o požáru stodoly a kůl-
ny ve Staré Říši na Jihlavsku při-
jala operátorka tísňové linky 112 
Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina. Na místo události 
vyjely jednotky profesionálních 
hasičů ze stanic v Telči a Jihlavě 
společně s jednotkami sborů dob-
rovolných hasičů z Dlouhé Brtnice, 
Nové Říše, Staré Říše, Bohuslavic, 
Předína a Želetavy.  Na likvidaci 
požáru hasiči nasadili několik vod-
ních proudů. Kvůli silnému zakou-
ření probíhal celý zásah v dýchací 
technice. Pod kontrolu se hasičům 
podařilo plameny dostat až po 

Čtyři jednoty hasičů likvidovaly 
v neděli 24. února v 11.08 hodin 
požár dřevěného srubu na ranči 
pod Kunětickou horou. Při příjezdu 
první jednotky na místo byla již 
celá střecha dřevěné stavby v pla-
menech. Uvnitř objektu se v době 
požáru nikdo nenacházel. Zvířata 
byla včas vyvedena a byla tak 
v bezpečí. Požár hasiči dostali pod 
kontrolu v 11.27 hodin. Poté bylo 
nutné dohasit ohniska a rozebrat 
ohořelé konstrukce. Požár hasiči 

V pátek 22. února 2019 v 12:44 
hodin zasahovaly jednotky z cen-
trální, holešovické, smíchovské, 
krčské a petřinské stanice, spolu 
s jednotkou HÚOPH, u požáru 
podkrovního bytu obytného domu 
v ulici Hroznová v Praze 1.  Pla-
menným hořením byl zasažen 
prakticky celý dvoupokojový byt, 
plameny se rákosovým stropem 
dostaly až na část střechy. Hasiči 
zasahovali v dýchací technice 
a pomocí 3 C proudů dostali požár 

Chalupa v Krkonoších celá shořela, 
požár si vyžádal jednu oběť

Požár v Dalově si vyžádal evakuaci 20 osob

V Rudolci na Sokolovsku 
hořelo v dílně autoservisu

Výbuch propanbutanové lahve 

Požár automobilu v centru 
Českých Budějovic 

Ve Staré Říši na Jihlavsku 
zasahovalo osm jednotek hasičů

Milionovou škodu má na svědomí 
elektrická topná dečka 

pod Janovými boudami. K chatě 
vedla špatně přístupná zledovatělá 
cesta, těžké hasičské technice zcela 
nedostupná. První hasiče dovezla 
k místu požáru terénní čtyřkolka 

hodinu po oznámení. V průběhu 
likvidačních prací hasiči rozebí-

ších pater objektu. Jednu hodinu od 
nahlášení měli hasiči plameny pod 
kontrolou, bylo nutné odvětrání ce-
lého prostoru a důkladný průzkum 
místa zásahu. Požár je bez zranění, 
oheň zničil dílnu a dvě auta uvnitř. 
Hasiči kontrolovali místo požáru 
až do ranních hodin, aby nedošlo 
k rozhoření skrytých ohnisek. 
Předběžná škoda je odhadnuta 
na více než čtyři miliony korun, 
pravděpodobnou příčinou je pak 
nedbalost. Na místě zasahovalo 
celkem 7 jednotek hasičů.

Zasahující jednotky: HZS Soko-
lov (CAS 20 Scania, AŽ 30 Iveco, 
VEA Toyota), HZS CHZ Sokolov 
(CAS 24 Scania), HZS Karlovy 
Vary (CAS 24 Scania), JSDH Bře-
zová (CAS 20 T815, CAS 30 T815-
7), JSDH Kynšperk (CAS 20 T815), 
JSDH Bukovany (CAS 24 L101), 
JSDH Chodov (CAS 20 T815)

HZS Karlovarského kraje

Hasiči ženě poskytli předlékařskou 
pomoc a přivolali zdravotnickou 
záchrannou pomoc. Záchranáři 
ženu ošetřili a odvezli do nemoc-
nice k dalšímu vyšetření. Láhev 
hasiči vodou ochladili a vynesli ven 
z novostavby rodinného domu, kde 
byla součástí plynového přímoto-
pu, kterým majitelé vytápěli roze-
stavěný dům. Žena chtěla přímotop 
vypnout, přičemž došlo z nezná-
mých důvodů k výbuchu. Na místo 
byl přivolán i vyšetřovatel hasičů, 
který šetří příčinu vzniku výbuchu 
s následným požárem.

 por. Mgr. Lucie Javoříková, 
tisková mluvčí HZS Zl. kraje

závada na palivovém systému.
vozidla. 
Zdroj: HZS Jihočeského kraje 

téměř dvou hodinách intenzivního 
hašení. Hasiči dále rozebrali požá-
rem zasažené konstrukce a dohasili 
jednotlivá ohniska hoření. Plameny 
zasáhly nejenom stodolu a kůlnu 
se dřevem, ale také poškodily tři 
sousední domy. Při požáru ani sa-
motném zásahu se nikdo nezranil. 
Majetková škoda vzniklá požárem 
byla předběžně vyčíslena na částku 
950 tisíc korun. Požár zapříčinila 
nedbalost, a to konkrétně nespráv-
ně uložený popel.

Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová 
– tisková mluvčí HZS Kraje 

Vysočina 

zcela zlikvidovali v 12.19 hodin. 
Na místě pro kontrolu požářiště zů-
stala jednotka dobrovolných hasičů 
ze Starého Hradiště. Vyšetřovatel 
hasičů na místě zjistil, že ohnisko 
požáru bylo u kamen a od nich se 
vznítila dřevěná stěna. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 1,2 milionu 
korun a uchránit se podařilo maje-
tek ve výši 2 miliony korun.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí, 

HZS Pardubického kraje

pod kontrolu v 13:36 hodin.  Ha-
siči z domu zachránili dvě osoby, 
jedna  byla předána do péče ZZS. 
Hasičským vyšetřovatelům kom-
plikoval šetření příčiny požáru 
popadaný strop v bytě, zasahující 
hasiči proto museli část ohořelých 
prvků rozebrat a z bytu vynést.  
Škoda byla odhadnuta na 900.000 
korun, příčinou vzniku požáru 
byla technická závada elektrické 
topné dečky. 

HZS hl. m. Prahy

dobrovolných hasičů z Horního 
Maršova a velitelský automobil 
z Pece pod Sněžkou se speciálním 
obutím s hroty. Dále vozily hasi-
če sněžné skútry horské služby 
i místních chatařů, na místě byli 
se čtyřkolkou také policisté. Hasiči 
byli vybaveni dýchacími přístroji 
a termokamerou, ostatní technika 
se shromáždila pod Portáškami. 
V blízkosti požářiště byly velmi 
omezené zdroje vody, jednotky se 
pokusily natáhnout vedení z blíz-
kých objektů. Dále přijely na místo 
sněžné frézy a s jejich pomocí byl 
k hašení využíván i přírodní sníh. 
Díky tomu se podařilo před pla-
meny uchránit blízké hospodářské 
objekty. Požár samotné chalupy 
byl však už při příjezdu hasičů plně 
rozvinut, a proto se nakonec po do-
hodě nechala kontrolovaně dohořet. 
Hasiči dohlíželi na to, aby plameny 

rali konstrukce, dohašovali skrytá 
ohniska a odvětrávali zakouřené 

nic v okolí neohrožovaly. Podle pr-
votních informací se měl v hořícím 
objektu pravděpodobně nacházet 
člověk. Při počátečním průzkumu 
nezasažené části chaty jednotky 
nikoho neobjevily, průzkum celého 
objektu však nebyl kvůli ztíženým 
podmínkám možný. Informace 
se bohužel následně potvrdila 
a požár si tak vyžádal jednu oběť. 
Příčina vzniku události je nyní 
předmětem vyšetřování. Škoda byla 
předběžně vyčíslena na 4 miliony 
korun, byly uchráněny hodnoty ve 
výši asi 200 tisíc korun. Na místě 
události zasahovali profesionální 
hasiči z Trutnova a dále dobrovol-
né jednotky z Pece pod Sněžkou 
a Horního Maršova. JSDH Trutnov-
-Horní Staré Město drželo zálohu na 
stanici. Martina Götzová, 

tisková mluvčí FOTO: HZS 
Královéhradeckého kraje

prostory. Hasiči z objektu evakuo-
vali celkem 20 osob, 10 z nich bylo 
umístěno do podobných zařízení 
v okolí, pro zbylých 10 bylo ve 
spolupráci s městem Šternberk 
zřízeno evakuační středisko ve 
Šternberku. S evakuovanými byl 
na místě i psycholog HZS Olo-
mouckého kraje, který postiženým 
poskytl postraumatickou péči. 
V evakuačním středisku působili 
také pracovníci Charity. Co stojí 
za příčinou vzniku požáru zjišťuje 
vyšetřovatel, stejně jako výši ško-
dy, kterou požár způsobil.
por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiko-

vá, mluvčí HZS Ol. kraje

Plameny pod Kunětickou horou 
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Požár Moskvy – začátek konce napoleonské éry

Katastrofa vzducholodi LZ 129 Hindenburg

„Konečně u cíle, konečně v Moskvě, kde nás čekají dobré 
zimní kvartýry a kde se nám dostane radostí, jaké skýtá 
dobyté město…„ (ze vzpomínek francouzského seržanta 
Bourgogne, 1812)

Napoleon  
před Moskvou

Je září roku 1812. Před branami 
Moskvy usilovně přemýšlí „malý 
velký muž“, který dovedl obrov-
skou mnohonárodnostní armádu 
až sem, k srdci Ruska. Vojevůdce 
a ctižádostivý vizionář, který dal 
jméno celé historické éře – Napo-
leon Bonaparte. Usilovné přemýš-
lení mu zkrabatilo čelo do řady 
vrásek. Už se jich nezbaví, právě 
začal jeho pád, na jehož konci bude 
v roce 1815 bitva u Waterloo a ná-
sledné vyhnanství na ostrov Svaté 

Ještě než nebe 
definitivně ovlád-
ly stroje těžší než 
vzduch, byly vlád-
cem vzdušného pro-
storu vzducholodě. 
Vzducholoď je 
ve své podstatě 
balón schopný 
manévrování po-
mocí motorů. První funkč-
ní vzducholoď se objevila v roce 
1852. O její pohon se staral parní 
stroj. Před první světovou válkou 
však již vzducholodě disponovaly 
spalovacími motory a nacházely 
uplatnění ve vojenství i civilní 
dopravě. Velkým průkopníkem 
v oblasti konstruování vzducholodí 
byl hrabě Ferdinand von Zeppelin. 
Označení „zepelín“ se ostatně sta-
lo synonymem pro pojmenování 
vzducholodi jako takové. Bylo to 
právě Německo, které mělo s vý-
robou těchto vzdušných obrů velké 
zkušenosti. V průběhu prvního 

Heleny. Zároveň do hrobu strhne 
další statisíce životů. Začátek kon-
ce napoleonské éry se začal odpočí-
távat právě u Moskvy. Na počátku 
ruského tažení čítala jeho armáda 
téměř 700 000 mužů. Domů se 
jich vrátí pouhá desetina. Ale to 
bychom historicky předbíhali…

Hořící město
Po bitvě u Borodina, kde se 

střetla francouzská armáda s voj-
sky generála Kutuzova, Napoleon 
Bonaparte očekával realizaci po-
dobného scénáře, který ho v rámci 
jeho vojenské kariéry již mnoho-
kráte potkal: Buď dojde k další 
bitvě u hlavního města, nebo se 
Moskva vzdá a symbolické klíče 
od městských bran mu naservírují 
ustrašení Moskvané na stříbrném 
podnose. Tak tomu bylo kdysi 
u Káhiry, Turína či Berlína. Tady 
je to však jiné a francouzský císař 
už v ničemu v téhle podivné zemi 
nerozumí. Moskva je prázdná, vy-
klizená od vojska i většiny civilních 

obyvatel. Má do ní vstoupit? Není 
to past? Nakonec rozhodl Napoleo-
nův pragmatismus. Obsadí Moskvu 
a bude mít město jako rukojmí při 
vyjednávání s carem, Alexandrem 
I., nebo ji použije jako základnu pro 
přezimování. Na jaře pak vyrazí 
s armádou do dalšího boje. Jeho 
vojáci takové rozhodnutí uvítali. 
Radost dobyvatelů však neměla 
mít dlouhého trvání. Současně se 
vstupem Francouzů do Moskvy 
začaly vznikat ve městě požáry, 
které se brzy měly spojit v jedno-
litou ohnivou masu, které podlehlo 
na 60 procent městské zástavby. 
Císař Napoleon měl, celkem logic-
ky, podezření, že Moskvu zapálili 
Rusové, konkrétně pak vinil jejího 
gubernátora hraběte Rostopčina. 
Stovky skutečných či domnělých 
žhářů končí na popravišti. 

Plameny v moskevských ulicích sežehly francouzské ambice pro další tažení na 
východ. 

Vzducholoď LZ 129 Hindenburg na dobovém snímku. Budila obdiv všude, kde se 
ukázala. 

Luxusní prostory 
pro cestující. 

Vzducholoď Hindenburg v plamenech nad plochou letiště Lake Hurst.

Plameny v moskevských ulicích sežehly francouzské ambice pro další tažení na 
východ. 

Hledání viníků - žhářů brzy přerostlo v kruté represe. 

Ohnivou zkázu města zachytil i malíř I.Ajvazovskij. 

Z Ruska na saních
Napoleon byl v Moskvě pou-

hých 34 dnů, poté zavelí na ústup 
z Ruska. Ještě předtím však vydá 
rozkaz, aby byly rozvaleny hradby 
Kremlu a poničeny kremelské 
věže. Prázdné gesto zlosti vy-
provokuje ještě větší odpor Rusů. 
Ústup se brzy mění v chaotický 
útěk s dotírajícími ruskými jednot-
kami v patách. Krutá zima v kom-
binaci s nedostatkem proviantu 
a obrovskými útrapami doslova 
pohřbí obrovskou francouzskou 
armádu. 

Zajímavostí je, že něco důle-
žitého, co usnadnilo samotnému 
císaři návrat z Ruska „se zdravou 
kůží“, máme stále i u nás, v České 
republice. Jsou to sáně, které Na-
poleon Bonaparte v Rusku proka-
zatelně užíval. Nyní jsou umístěny 
v expozici Muzea v Letohradu ve 
Východních Čechách. 

Snad i ony mají na sobě klatbu 
dávného moskevského požáru, 
protože v roce 2018 tento cenný 
exponát, z důvodu technické záva-
dy na osvětlení v muzejním sále, 
málem podlehl ohni. Zasahovali 
zde profesionální hasiči z HZS 
Pardubického kraje. 

Jaderná exploze
Na závěr trocha konspiračních 

teorií. O příčinu požáru Moskvy 
v roce 1812 se historikové stále 
přou. Jedni se kloní k tomu, že 
jej zavinili samotní Francouzi, 
druzí hovoří o sabotážích Rusů. 
Vzhledem k jeho obrovské síle 
i některým informacím očitých 
svědků o podivném záblesku, vy-
padávání vlasů u vojáků a dalších 
aspektech, které nejsou typické pro 
klasický požár, nabízí záhadolo-
gická literatura vysvětlení, že nad 

Moskvou v září 1812 explodovala 
jaderná puma. Takové vysvětlení 
by se možná Napoleonovi líbilo. 
Alespoň by se mohl hájit, že kdyby 
v tom nebyly takové čáry máry, 
určitě by v Rusku zvítězil. Ovšem, 
za nějakých 130 let stál před bra-
nami Moskvy knírkatý dobyvatel, 
tentokráte z Německa. Taky on se 
těšil na pohodlný zimní kvartýr, 
a taky on pohořel!

Připravil Mirek Brát
Zdroje obrázků: culture.ru, 

pikabu.ru, artkunst.ru

světového konf liktu je 
dokonce použilo jako bombar-
déry pro ničení cílů ve Spojeném 
království. Ve třicátých letech 20. 
století vznikly v Německu i obří 
civilní vzducholodě. Příkladem je 
LZ 127 Graf Zeppelin, komerčně 
nejúspěšnější vzducholoď všech 
dob. Poprvé vzlétla v roce 1928. 
Měla délku 236 metrů, dolet 12 000 
km a dosahovala maximální rych-
losti 130 km/h. Létala dokonce na 
pravidelné lince z Německa do 
Brazílie. 

Luxus  
v oblacích 

Vzducholodě byly i technolo-
gickou pýchou nacistů, kteří se 
k moci v Německu dostali v roce 
1933. Vzdušní obři dostaly jako 
imatrikulaci hákové kříže a jejich 
stavitelé nové výzvy, které byly 
v souladu s politikou režimu. 
V roce 1936 se k nebi vznesla 
ještě větší vzducholoď, než Graf 
Zeppelin. Dostala pojmenování 
LZ 129 Hindenburg (Paul von 
Hindenburg byl německý maršál 
a v letech 1925–1934 prezident 
Německa – pozn. red.) Měla délku 
245 metrů a dokázala pojmout 72 
pasažérů a 61 členů posádky. Pro-
tože v té době již platilo ze strany 
USA embargo na vývoz vzácného 
plynu hélia, byla vzducholoď napl-
něna hořlavým vodíkem. I přesto 
převládalo mínění, že vzducholoď 
Hindenburg je vysoce bezpečný 
a luxusní dopravní prostředek. Na 
palubě se nacházelo i koncertní 
piáno, sprchy, kuřárna, spací ka-
biny, jídelna. Nejmovitější pasažéři 

si mohli na cestu „přibalit“ 
i osobní automobil. Pýcha nacistic-
kého Německa létala na transatlan-
tické lince do New Yorku. 

Pýcha a pád
Personál letiště v Lake Hurstu 

u New Yorku upíná oči k nebi. Na 
místě je také množství novinářů 
z předních listů a rozhlasu. Foto-
aparáty cvakají, filmové kamery 
bzučí. Je 6. květen 1937. Pýcha 
Německa, vzducholoď Hindenburg 
překonala Atlantický oceán a chys-
tá se na přistání. Vzducholoď byla 
ve výšce 60 metrů, když se v její 
zadní části objevil požár. 200 000 
metrů krychlových vodíku je pro 
oheň potrava na 34 sekund. Právě 
za tuto dobu celá vzducholoď 
shořela. Zahynulo 13 cestujících 
a 22 členů posádky. Umírá i jeden 
člen amerického personálu letiště. 
Vzhledem k politickému napětí této 
doby se objevily spekulace o sabo-
táži. Nepravděpodobnější varianta 

příčiny požáru však bylo přeskoče-
ní jiskry mezi kovovou konstrukcí 
vzducholodi a jejím obalem, který 
byl nabitý statickou elektřinou. 
Katastrofa Hindenburgu je považo-
vána za konec éry velkých civilních 
dopravních vzducholodí. Krátce 
po této nehodě byla vyřazena ze 

služby i vzducholoď Graf Zeppelin. 
Svět začal mít jiné starosti, než jak 
dostat koncertní piáno do oblak. 
Pumovnice bombardérů se začaly 
otevírat…

Připravil Mirek Brát
Zdroj foto: oldthing.de, zeppe-
linfan.de, welt.de, feierabend.de
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Anotace z osobního a profesního 
životopisu: 

Narodil se 27. 2. 1959 na Čes-
komoravském pomezí ve městě 
Poličce. Měsíc únor 2019 tak bude 
časem jeho životního jubilea 60 let. 
Dětství prožil v obci Hartmanice 
na Českomoravské vysočině. Má 
tři sestry. Po absolvování základní 
školní docházky v Hartmanicích 
a v Bystrém u Poličky se vyučil 
instalatérem. V letech 1979–81 ab-
solvoval základní vojenskou službu. 
Od roku 1984 pracuje ve Středním 
odborném učilišti zemědělském 
v Jevíčku jako požární technik, řidič 
a provozní pracovník. Rok 1997 
jej zastihne jako OSVČ v oblasti 
stavebnictví. Aktuálně podniká pod 
hlavičkou společnosti s ručením 
omezeným a zaměstnává 15 pra-
covníků. V osobním životě vstoupil 
v roce 1978 do stavu manželského. 
S manželkou Jiřinou vychovali dva 
syny – Jana a Jiřího. Jako prarodiče 
mají nyní starost i radost ze čtyř 
vnuček. Josef Bidmon pochází 
z hasičské rodiny. Od dětství na-
vštěvoval kroužek mladých hasičů 
v Hartmanicích. Od roku 1976 sám 
vedl oddíl Mladých hasičů jako 
instruktor a od roku 1977 půso-
bí jako vedoucí v Hartmanicích. 
V roce 1977 složí zkoušky Vzorný 
požárník III. St. S prací s mládeží 
nepřestává ani po svém přestěhová-

ní do Jevíčka. Od roku 1985 působí 
v okresní a krajské komisi mládeže. 
V letech 1989-1991 absolvoval 
dálkově Ústřední hasičskou školu 
v Bílých Poličanech. Absolvoval 
nespočet hasičských soutěží v po-
zici rozhodčího. Od roku 1995 je 
členem VV OSH Svitavy. Do roku 
2010 byl vedoucí OORM a od roku 
2003 vedoucí KORM. Po vzniku 
krajů byl členem VV KSH Pardubic-
kého kraje. V roce 2010 byl pověřen 
vedením Ústřední odborné rady 
mládeže SH ČMS. V této funkci 
působí dodnes. Od roku 2010 je 
starostou KSH Pardubického kraje 
a členem VV SH ČMS. Josef Bid-
mon je držitelem Řádu Sv. Floriána 
a Medaile za mimořádné zásluhy. 

Medailonek Josefa Bidmona, 
vedoucího Ústřední odborné rady mládeže SH ČMS

Z redakční fotopošty

SDH v Martinově uspořádalo úspěšný a oblíbený dětský karneval. foto 
V.Kubeczka. Hasičské noviny děkují za fotopozdrav a přejí další takové 
úspěšné akce rámované dětskými úsměvy!

Hasiči ve Smržově nedaleko 
Českého Dubu na Liberecku nemají 
výjezdovou jednotku. Hlavní čin-
ností 58 členů sboru je zajišťování 
kulturního života obce a setkávání 
občanů. „Zahajujeme každoročně 
výstupem na známou čedičovou 
Čertovu zeď, účastní se v průměru 
stovka lidí ze Smržova a okolí,“ 
sdělila starostka hasičů Jaroslava 
Vaňková. „Cestou jsou pohoštěni 
grogem a vánočním cukrovím, po 
výstupu se sejdeme ve stejnojmen-
né hospůdce a oslavíme Nový rok.“

Další dlouholetou akcí jsou 
„čumprďáci“, tak jsou nazýváni 
v podještědském nářečí masopust-
ní maškary. Masopustní průvod 
prochází Smržovem za doprovodu 
netradiční kapely. Je složena z hu-
debníků z kapel v okolí.

Následuje pálení čarodějnic 
u hasičské zbrojnice spojené s lam-
pionovým průvodem a grilováním.

V sudém roce sbor pořádá ha-
sičskou soutěž veteránů, která je 
určena pro hasiče nad 50 let, při 
které se pobaví jak soutěžící, tak 
početní diváci.

„Mezi soutěžní disciplíny patří 
složení krtečka z dětských kos-
tek, přenášení vajec kovářskými 

Tragický požár chaty v Krkono-
ších (o kterém píšeme na straně 2) 
možná upřel váš pohled k nejvyš-
ším českým horám. Ano, požáry se 
bohužel ani těmto horám nevyhý-
bají. Mnoho známých chat na jejich 
hřebenech mělo v minulosti co do 
činění s ohněm. „Červený kohout“ 
se horské túry neleká... 

Hasiči v Jindřichovicích pod 
Smrkem jsou o 35 let starší 
než republika a vloni oslavili 
135 let založení sboru. Ně-
kolik členů bylo oceněno za 
svou práci zejména pamětní 
medailí ke 100 letům vzniku 
samostatného Českosloven-
ského státu.

Během roku přímo organizují 
nebo se podílejí spolu s obcí na ne-
jedné akci. Připravují hasičský bál 
a ochotně vypomáhají při pořádá-
ní plesu obce, připravují maškarní 
bál pro děti a dospělé. Připravují 
velkou vatru pro čarodějnický rej, 
postaví tradiční májku, podílí se 
na dětském dni a turnaji v malé 
kopané, Mikulášské besídce na 
statku, spolupracují s místní zá-
kladní školou zejména v oblasti 
požární prevence. Vloni startovali 

Hasiči a čumprďáci ze Smržova

Červený kohout na horské túře

Nejnáročnější zásah jednotky trval tři dny

kleštěmi a závodníci předvedou 
hasičský útok, pro diváky z širo-
kého okolí připravujeme bohaté 
občerstvení. Vloni s námi soutěžili 
hasiči z Českého Dubu a Všelibic. 
Za umístění získali účastníci pohár 
a šišku salámu,“ připomněla Jaro-
slava Vaňková.

V lichém roce se vydávají hasiči 
na zajímavý výlet, naposledy byli 
v lázních Poděbrady. Oblíbené je 
Půlnoční setkání, při kterém se 

Krocení ohnivého živlu je zde, 
i v našich technicky vyspělých ča-
sech, problém. Jdeme-li hlouběji do 
minulosti, tyto nesnáze byly ještě 
mnohem větší. V nadmořské výšce 
1 340 m. n. m. se nachází Labská 
bouda. Současnou podobu má od 
roku 1975. Původní Labská bouda 
v roce 1965 kompletně vyhořela. 

na devíti soutěžích v požárním 
sportu. Podíleli se na výsadbě 
stromu Republiky. „Samozřej-
mostí je pomoc obci, vloni jsme 
například čistili komunikaci před 
podkládáním nového povrchu na 
statku, pomáhali při výstavbě 
čističky odpadních vod, čistili 
kanalizační propustky, prováděli 
práce s motorovými pilami,“ uvedl 
Otto Novotný, velitel.

Rozsáhlou rekonstrukcí elektro-
instalace prošla  požární zbrojnice. 
Práce se ujal člen sboru Vojtěch 
Kopecký. Došlo tak ke zlepšení 
světelných podmínek i odstranění 
nepotřebných rozvodů, objekt byl 
elektronicky zabezpečen.

Jindřichovická jednotka je zařa-
zena coby JPO III. Vloni zasahova-
li hasiči v osmnácti případech, ze-
jména požárech, technické pomoci. 
K dispozici mají automatizovaný 
externí defibrilátor, se kterým po-
mohli už v pěti případech.

Vozový park tvoří cisterna CAS 

hasiči a lidé z obce sejdou u kaplič-
ky, připijí si šampaňským a popřejí 
hezké vánoce.

Starají se o hasičskou zbrojnici 
přestavenou v roce 1953 a tech-
niku. Jejich jediným vozidlem je 
ční veterán Mercedes z roku 1941 
a stříkačka PS 12 z roku 1981, kte-
ré jsou dosud zcela funkční díky 
veliteli Františku Šéfrovi. S nimi 
se účastní srazů veteránů oslav 
okolních hasičských sborů.

Jako příčina byla označena chybná 
práce s benzínovou lampou. Rela-
tivně nedávno – v roce 2010 – ho-
řelo i na Luční boudě. Naštěstí oheň 
vzplál v části objektu, kde nebyli 
ubytováni turisté. Při zásahu byla 
důležitá spolupráce JPO s Horskou 
službou, protože k Luční boudě 
v zimním období nevede žádná 
udržovaná přístupová komunikace, 
po které by se k požáru dostala 
požární technika. Hasiči společně 
s potřebnou technikou byli k zása-
hu dopraveni na skútrech a rolbách 
poskytnutých Horskou službou 
Krkonoše a od místních chatařů. 
K zásahu využili plovoucí čerpadlo 
a vodu z nedalekého prameniště 
Bílého Labe. 

Jako příčina požáru byla zjiš-
těna nedbalost obsluhy kotelny. 
Problémy při zásahu byly špatná 
dostupnost k místu události a ven-
kovní teplota, která se pohybovala 
kolem -20 °C. Ze zkušeností hasi-
čů HZS Královehradeckého kraje 
ze stanice ve Vrchlabí vznikají 
při zásazích na těchto objektech 
spousty problémů, které se objevu-
jí ve většině případů. Mezi největší 
z nich zařadili nedostatek hasiva 

25 T 815, dopravní automobil Fiat 
Ducato a technické vozidlo Merce-
des Benz. „Uvědomujeme si spo-
lečně s vedením obce, že cisterně je 
už dvaatřicet roků, ale udržujeme 
ji v akceschopném stavu a provozu 
za nemalé finanční částky. Tyto 
nedostatky částečně kompenzuje 
rychlost vozidla a schopnost jízdy 

„Scházíme se společně s oby-
vateli také v létě, posedíme, po-
povídáme, pobavíme se. Snažíme 
se, aby lidé z vesnice mezi sebou 
udržovali dobré sousedské vztahy, 
“konstatovala starostka. „Všechny 
akce jsme schopni organizovat díky 
finanční podpoře Města Český Dub 
a místních sponzorů. Za to jim 
upřímně děkujeme,“ dodala.

Věra Nutilová
FOTO: archiv SDH

a to hlavně potřebné požární vody. 
V případě těchto požárů pak muse-
jí často zřizovat dálkovou dopravu 
vody, kdy se často zdroj vody 
může nacházet i několik kilometrů 
od místa zásahu. Trénink na zásah 
hotelu v horském prostředí hasiči 
absolvovali například v loňském 
roce. Jednalo se o Hotel Horizont 
v centru Pece pod Sněžkou s výš-
kou 44 metrů. Taktického cvičení 
se zúčastnili profesionální hasiči 
z Trutnova a Hradce Králové 
a dobrovolné jednotky z Pece 
pod Sněžkou, Horního Maršova, 
Svobody nad Úpou, Mladých 
Buků a Trutnova-Horního Starého 
Města. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o výškový objekt, cvičení 
se zúčastnila i automobilová plo-
šina AP 54 Bronto.

Zdrojový text: bakalářská 
práce Michaely Vanclové, Vy-
soká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava ,Fakulta 
bezpečnostního inženýrství, 

Katedra požární ochrany 2018)
Foto Mirek Brát a HZS Králo-

véhradeckého kraje 
 
 

v terénu. Jsme rádi, že obec je nám 
nápomocna v řešení její náhrady,“ 
upřesnil velitel jednotky.

Nedávno padlo rozhodnutí po-
řídit nový cisternový vůz. Na jaře 
bude podána žádost do Národního 
programu pro jednotky SDH obcí. 
Pokud bude žádost kladně přijata 
a vše bude podle plánu, mohly by 

Hasiči ve Smržově pomáhají udržovat vesnické zvyky a tradice. 

?

být poskytnuty státní granty z Fon-
du zábrany škod a Libereckého kra-
je. Zbývající částku by uhradila ze 
svého rozpočtu obec a nové vozidlo 
by mohlo být zařazeno do výjezdu 
už v roce 2020.

Nejnáročnějším zásahem, který 
trval tři dny, byl loňský požár ko-
telny na dřevní štěpku v prostorách 
bývalého statku, kde rozsáhlá 
budova požárem zcela vyhořela. 
Jednalo se o vyhlášení třetího stup-
ně poplachu a hašení se zúčastnilo 
se 15 jednotek včetně HZS. Během 
zásahu se podíleli jindřichovičtí na 
evakuaci obyvatel, zajišťovali ky-
vadlovou dopravu vody. Společně 
s obecním úřadem pro zasahující 
jednotky zajišťovali občerstvení. 
„Prožívali jsme neuvěřitelnou 
sounáležitost obyvatel, kteří se sna-
žili hasičům pomáhat. Například 
ředitelka základní školy zajistila 
nepřetržitý provoz kuchyně a jídel-
ny a Petr Bureš ochotně v kuchyni 
vařil, zásoby poskytl Jan Kubricht 

ze zdejší restaurace, Luboš Mauer 
zajistil dopravu zásob. Chlapi 
z naší jednotky si sáhli téměř na 
dno a odvedli skvělou práci, což 
ocenili obyvatelé obce, „připomněl 
Otto Novotný. Předloni absolvovali 
obdobně náročný zásah v zeměděl-
ském objektu v Jindřichovicích.

Jindřichovičtí hasiči se v Novém 
Městě pod Smrkem zúčastnili 
velkého mezinárodního taktického 
cvičení za účasti dvanácti jednotek, 
z toho pěti z Polska. Tématem se 
stalo vyhledávání a záchrana dětí 
z rekreačního střediska. Zúčast-
něné jednotky si mj. prohloubili 
znalosti z doplňování a dálkové 
dopravy vody z přírodních zdrojů, 
procvičili spolupráci s jednotkami 
dobrovolných hasičů z Polska, 
ověřili průnik informací přes 
operační střediska HZS v Liberci 
a Wroclawi.

Věra Nutilová
FOTO: archiv SDHČást jednotky při technickém zásahu



Kaleidoskop zajímavostí

HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: Vepřové brambory
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. 

Užitečné rady
Tentokrát se zaměříme na ochranu a bezpečí vašich ratolestí v ná-

vaznosti na požární bezpečnost. Zvědavost dětí a nedostatečný dohled 
způsobí každoročně několik požárů v domácnosti. Odpovědnost pak nese 
dospělá osoba, která měla děti na starost. Děti nenechávejte samotné tam, 
kde jsou zapálené svíčky. Uschovejte pečlivě sirky a zapalovač, nedovolte 
dětem manipulaci s prskavkami nebo zábavní pyrotechnikou. Zabraňte 
přístupu ke kamnům nebo krbu. Naučte dítě kam má „utéct“ v případě 
požáru a procvičte s ním postup volání na tísňovou linku. Stanovte si 
s dětmi pravidla pro používání elektrických spotřebičů v domácnosti.

VEPŘOVÉ BRAMBORY podle npor. Tomáše Horského
Potřebovat budeme – 600 g vepřové kýty, 200 g nejlépe domácí, řádně 

vyuzené slaniny, 5 jarních cibulek, 6 větších brambor, rozmarýn a sme-
tanu na vaření. Na opražené pokrájené slanině osmahneme dozlatova 
cibuli a přidáme na kostičky nakrájené maso. Než se nám osmahne maso 
do červeno-zlata, přidáme na kolečka nakrájenou jarní cibulku a krátce 
prosmažíme. Pokračujeme přidáním nakrájených oloupaných brambor, 
kostičky stejně velké jako maso. Směs promícháme a necháme krátce 
prosmažit. Zalijeme smetanou a vložíme do trouby na 20 minut při 180°C. 
Na závěr ochutíme podle potřeby. Dosolovat není třeba, sůl je částečně 
nahrazena slaninou. Dobrou chuť! (foto hasičská kuchařka) 

Foto: Hasičská kuchařka

 Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cesto-
vání jako sbírání nových zkušeností  a poznatků. Pojďte si 
s Hasičskými novinami procestovat  mapu středoevropské-
ho hasičského dobrovolnictví. V minulém čísle Hasičských 
novin jsme nakoukli pod pokličku německým  dobrovolným 

hasičům. Dnes se vydáme na Slovensko. 

Nakoukání ke slovenským sousedům
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„Bohu na slávu, blížnemu  
na pomoc“

Na území sousedního Sloven-
ska má v oblasti protipožární 
ochrany – kromě profesionálních 
hasičů – velkou důležitost Dobro-
volná požární ochrana Slovenské 
republiky (Dobrovoľná požiarna 
ochrana Slovenskej republiky). 
Jedná se o dobrovolné občanské 
sdružení (spolek), který fungu-
je na základě zákona SNR č. 
83/1990 Zb. O sdružování občanů. 
Jde o právního nástupce bývalé 
dobrovolnické organizace Svazu 
požární ochrany, která fungovala 
v rámci bývalého Československa. 
Historie organizace slovenských 
dobrovolných hasičů se začala psát 
v roce 1922, kdy byla v Trenčíně 
založena Zemská hasičská jednota. 
Poslání organizace bylo vyjádřené 
heslem „Bohu na slávu, blížnemu 
na pomoc“. Toto krásné motto se 
je dodnes na každé vlajce dobro-

volných hasičských sborů. Prvním 
velitelem Zemské hasičské jednoty 
se stal Vojtech Nemák. Dobro-
volná požární ochrana Slovenské 
republiky působí zejména v těchto 
oblastech: zásahové a technické 
činnosti, protipožární prevenci, při 
odborné přípravě, školení a výcvi-
ku hasičů, výchově dětí a mládeže, 
spolupráci s orgány samosprávy 
a právnickými osobami, civilní 
ochraně obyvatel, veřejně prospěš-
né a kulturní činnosti apod. Vydává 
vlastní časopis, odborné publikace 
a propagační materiál. Základní or-
ganizační jednotkou je dobrovolný 
hasičský sbor. Na Slovensku působí 
více než 2300 těchto sborů, které 
mají celkem okolo 90 000 členů. 
Tyto sbory pak podle územního 
principu tvoří územní organizace 
Dobrovolné požární ochrany Slo-
venské republiky.

Zdroj foto: via flickr

Po dobu jednoho roku natáčel 
štáb České televize u Hasičského zá-
chranného sboru Libereckého kraje 
šestidílný dokumentární seriál. Od 
6. března, kdy cyklus na programu 
Čt 2 odstartoval, mohou diváci kaž-
dou středu ve 21:55 (opakování 8. 3., 
9. 3. a 12. 3.) sledovat, jak liberečtí 
hasiči pracují, žijí a připravují se 
být vždy tam, odkud ostatní utíkají. 
Celý rok byli dokumentaristé s ha-
siči takřka denně a zaznamenávali, 
co všechno musí umět, co musí 
obětovat, co vlastně znamená být 
hasič a jaké je to žít s přísahou, 
že pro záchranu ostatních jsem 
ochoten kdykoliv položit i vlastní 
život. V mnoha případech se do-
kumentaristům podařilo zachytit 
i provázanost profesionálních hasičů 
s dobrovolnými hasiči na území 
celého Libereckého kraje. První 
náměstek starosty SH ČMS, Lubo-
mír Janeba přesně vystihl záměry 
tvůrců: „Ten dokument mě opravdu 
vzal za srdce! Má hasičskou duši 
a především obrovskou vypovídající 

Maskotem hasičů v Berlíně se 
po roce 1990 stal hasičský tra-
bant. Jednalo se o vozidlo z roku 
1973 (Trabant P 601 L). Vůz má 
jedinečný design. Jedna strana 
auta má barevné provedení hasi-
čů ze Západního Berlína, druhá 
upomíná na hasičské jednotky 
z Berlína, hlavního města Ně-
mecké demokratické republiky. 
„Trabi“ se tak stal symbolem 
opětovného sjednocení nejen 

Šestidílný dokumentární seriál „s hasičskou duší“ 

hodnotu o náročnosti práce hasičů 
profesionálních i dobrovolných.“ 
Seriál zachycuje nadšení profíků, 
se kterým vedou jednotky SDH ve 
svých obcích. Vidíme, že dobrovol-
né jednotky jsou především skvělý 
tým. Pořádají plesy, svatby, oslavy. 
Také sportují, účastní se odborných 

příprav a pomáhají svým kolegům 
zvládat nelehké situace, které tato 
profese přináší dnes a denně. Pro-
niknout do života profesionální 
hasičské stanice v Liberci nebylo 
nic jednoduchého. Každý její pra-
covní den je úplně jiný, práce je 
to nesmírně těžká, nebezpečná, 

psychicky náročná a výrazně ovliv-
ňuje i běžný, soukromý život všech 
předem vybraných osobností ze 
sboru, kterým byl štáb neustále 
v patách. Seriál sleduje životy 
příslušníků v různých služebních 
pozicích: hasič - nováček ve sbo-
ru, dlouholetý profesionální hasič 
technik (strojní služba, chemická 
služba), hasič instruktor - práce ve 
výšce (neboli lezec), velitel čety, 
operační důstojník, tisková mluvčí. 
Pořad ukazuje nejen zásahy hasičů 
proti živlům – ohni, vodě, větru, ale 
i neustálou a důkladnou přípravu. 
Protože, když jde o lidské životy, 
hasič nesmí zaváhat, nesmí ani na 
vteřinu nevědět, co a jak má dělat. 
Každodenní cvičení a tréninky 
zvyšují šance všech – tedy nejen, 
že zachrání cizí životy, ale sami se 
z akce vrátí živí a zdraví. 

por. Bc. Pavlína Bílková, DiS, 
tisková mluvčí, Hasičský zách- 
ranný sbor Libereckého kraje

Foto: Mikuláš Křepelka

Od historika ke sběrateli, 
od sběratele k historikovi

Jaké exponáty jsou ve vaší sbír-
ce zastoupeny?  

Z předválečné výroby je zastou-
pen například model automobilové 
stříkačky Tatra Kopřivnice 1920. 
Z pozdější doby Škoda 1200, legen-
dární Škoda 1203 a nástupnický 
TAZ 1500. Z vozidel východního 
bloku ve službách českosloven-
ských požárníků např. ruské ZILy 
130,131 a 157, ARO 241, Lada 2104, 
Volga 24, Volga GAZ M24–02 
a další. Ze zahraničních je to RAF 
2203 Latvija a vojenská sanitka 
UAZ-450A. Z vozidel potkávací-
ho systému „rande vous“ Škoda 
Octavia Combi, Škoda Yeti a tak 
dále a tak dále…

Z čeho se hasičské a sanitní 
modely zhotovují?

Modely byly v minulosti vy-
ráběny převážně ze slitiny kovu 
s plastovými díly, dnes se však 
vyrábějí i z resinu a nově z plastu. 
Nejoblíbenější jsou modely 1:43, 
především pro svou skladnost 
a také proto, že v tomto zmenšení 

se vyrábí drtivá většina modelů 
aut. Toto měřítko je velice oblíbe-
né a to hlavně i kvůli tomu, že vel-
kou část modelů civilních vozidel 
lze jednoduše upravit a předělat 
na hasičskou verzi, především od 
firmy De Agostini. Individuálními 
přestavbami se zabývá řada mode-
lářů z České i Slovenské republiky. 
Mezi hlavní české výrobce lze 
zařadit firmy Abrex, Ixo, Kaden, 
MACmodel. Ze zahraničních Pre-
mium ClassiXXs, SSM Start Scale 
Models, KIMMERIA models.

Jaký je váš sběratelský sen – ex-
ponát, který byste chtěl získat?

Chtěl bych sbírku průběžně 
doplňovat, abych uceleně obsáhl 
socialistickou éru požární ochrany 
v ČSSR. Takže doplnit modely na 
podvozcích řady Tatra 148 a 815 
a Liaz. Stále mi chybí KHA, AŽ 
a AP. Ono do dob vzniku profesio-
nální požární ochrany byla všechna 
vozidla v podstatě unikát. Tyto 
modely se těžko zhotovují. První 
velké řady vozidel začaly vznikat 
na poválečném podvozku Praga 

Záchranářský vrtulník Kryštof 06, který je na záběru Michala Fanty na titulní straně 
tohoto čísla Hasičských novin, se podařilo vyfotografovat i Mirkovi Brátovi při ostré 
akci v Peci pod Sněžkou, kde stroj přistál u objektu Horské služby ČR. Dodejme, že 
Kryštof 06 je volací znak vrtulníku LZS v Královéhradeckém kraji. V současnosti je 
na stanici vrtulník Eurocopter EC 135 T2 (OK-DSD). Akční rádius vrtulníků LZS má 
rozsah cca 70 km který odpovídá doletové době zhruba 18 minut. 

RN nebo Tatra 805, dle tehdejšího 
označení ASC, AS nebo DA.

Spolupracujete se sběrateli v za-
hraničí? 

Pravidelně se scházíme na se-
tkání hasičů sběratelů a historiků 
v České, Slovenské a Polské re-
publice. Letos proběhne již osmé 
setkání v Polsku. Je zde nejmenší 
jazyková bariéra. Setkání navštěvují 
také sběratelé z Rakouska, Německa 
a Maďarska.

Je sběratelství atraktivní i pro 
mladší ročníky, potažmo má 
tato činnost pokračovatele 
v další generaci?  

Od 26. 4. 2013 jsem se stal čle-
nem celostátní skupiny sběratelů 
předmětů hasičstva a požární ochra-
ny při CHH Přibyslav. Většinou jsou 
členy starší kolegové. On k tomu 
musí člověk dozrát. Do našich řad 
se občas hlásí mladí, začínající 
sběratelé, především rukávových 
znaků. Někdo vydrží a někdo ne. 
Scházíme se 2× do roka v Přibyslavi 

(dokončení ze str. 1)

a je to setkání nadšených lidí z Čes-
ké, Slovenské a Německé republiky.

Kde všude – aktuálně a v nej-
bližší budoucnosti – se mohou 
lidé s Vaší sbírkou seznámit?

Sbírka modelů je momentálně 
k vidění v CHH Přibyslav, kde 
byla instalována v rámci oslav 100. 
výročí vzniku Československa. 
Jinak vystavuji většinou v rámci 
oslav výročí založení hasičských 
sborů, setkání zasloužilých hasičů, 
setkání s historickou hasičskou 
technikou, hasičských poutí. Od 
května do října jsou víkendy hodně 
obsazené. Spolupracuji s Odbornou 
radou hasičské historie – klubem 
historické hasičské techniky OSH 
Brno-venkov, který pracuje při Ha-
sičském muzeu v Oslavanech. Tak 
občas vystavuji i v Jihomoravském 
kraji. Nyní se začíná rozvíjet spolu-
práce s Hasičským muzeem Kočí, je 
tím výhled, že budeme vystavovat 
i v sousedním Pardubickém kraji.

Za rozhovor poděkoval Mirek 
Brát, foto archiv DD

Hasičský trabant

Německa, ale i hasičů z východu 
a západu země. 



Slovem a obrazem

Obec v samostatné působnosti 
na úseku požární ochrany zřizuje 
jednotku sboru dobrovolných 
hasičů obce, která provádí hašení 
požárů a záchranné práce při 
živelních pohromách a jiných mi-
mořádných událostech a plní další 
úkoly podle zvláštního právního 
předpisuve svém územním obvodu. 
Členům jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce za hašení požárů 
a záchranné práce při živelních 
pohromách a jiných mimořádných 
událostech v mimopracovní době 
poskytuje odměnu. Dále udržuje 
akceschopnost jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce, zabez-
pečuje odbornou přípravu členů 
jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů obce, zabezpečuje materiální 
a finanční potřeby jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce a požár-
ní ochrany, zajišťuje péči o členy 
jednotky sboru dobrovolných hasi-
čů obce, jakož i péči o zaměstnance 
zařazené v jednotkách hasičských 
záchranných sborů podniků, členy 
jiných jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů obce nebo podniků, 
popřípadě i o osoby vyzvané k po-
skytnutí osobní pomoci, jestliže 
zasahují za ztížených podmínek 
nebo u déle trvajícího zásahu na 
území obce. Poskytuje náhradu 
ušlého výdělku členu jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce, 
který se ve své pracovní době nebo 
v době, ze které mu plyne příjem 
ze samostatné činnosti, zúčastní 
zásahu při požáru nebo jiných 
záchranných prací při živelních 
pohromách nebo jiných mimořád-
ných událostech nebo nařízeného 
cvičení anebo nařízené odborné 
přípravy. Rovněž zabezpečuje 
a hradí pro členy jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce preven-
tivní zdravotní prohlídky. 

Zdroj: zákon č.133/1985 Sb., 
paragraf 29

Jsme rádi, že Hasičské noviny 
přinášejí témata, která lze dále 
rozvíjet, i když to původně nebylo 
primárním cílem zveřejněného ma-
teriálu. Tak tomu bylo i v případě 
příspěvku „Od vojáků k hasičům“, 
který čerpal z údajů Vojenského 
historického ústavu (VHÚ) v Pra-
ze. Některé pozemní či vzdušné 
stroje ze sbírek VHÚ jsou k vidění 
i v Expozici požární ochrany ve 
Zbirohu. Tento materiál jsme dopl-
nili dvojici ilustračních fotografií. 
První zachycovala robota určeného 
pro manipulaci s tlakovými lahve-
mi, druhý záběr prezentoval auto-
mobilovou stříkačku ZIL sovětské 
provenience. A právě druhý snímek 
bychom chtěli nyní šířeji okomen-
tovat. Tato cisternová cisternová 

Jelikož se věnujeme hasičskému 
sportu, rozhodli jsme se uspořádat 
22. 6. 2019 od 10:45 hodin na za-
hořanském fotbalovém hřišti cha-
ritativní akci s názvem Haima cup, 
jejíž součástí bude denní a noční 
soutěž – v jeden den – v kategoriích 
muži sport, ženy sport a PS12. Mezi 
soutěžemi bude bohatý doprovodný 
program, který bude doplňován. 
Výtěžek bude věnován spolku 
Haima Plzeň z.s. v podobě sbírky, 

Právní poradna

pro dobrovolné hasiče

Povinnosti obce  
ve vztahu k členům 
jednotky sboru  
dobrovolných hasičů
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Příběh ZILu 130 
z Kamenice nad Lipou 

Haima cup 2019 – ,,Hasiči pomáhají srdcem‘‘

automobilová stříkačka ZIL 130 
totiž „nedojela“ do Zbirohu skrze 
VHÚ, ale je majetkem dobrovol-
ného hasičského sboru v Kamenici 
nad Lipou okres Pelhřimov. Nyní 
je tento automobil zapůjčen hasič-
skému muzeu ve Zbirohu.

Díky tomu, že nás kontaktoval 
Jiří Chalupa, velitel SDH Kameni-
ce nad Lipou, máme nyní k dispozi-
ci i krátký životopis tohoto krásně 
zachovalého, nyní již historického 
vozidla. ZIL se dostal do Kamenice 
nad Lipou jako zcela nový stroj 9. 
února 1967, majitelem se stal Měst-
ský národní výbor v Kamenici nad 
Lipou. Vozidlo bylo ve službách 
Požárního sboru v Kamenici nad 
Lipou (nyní SDH) od roku 1967 
do roku 1990.

která ulehčuje pobyt dětem na 
hemato-onkologickém oddělení 
při FN Plzeň. Věříme, že týmy 
i diváci dorazí v hojném počtu 
a dají dětem naději. Součástí akce 
jsou denní a noční hasičská soutěž. 
Obě hasičské soutěže budete moci 
sledovat živě na internetové televizi 
Fire Tv, nebo přímo na webu Haima 
cupu (haimacup.sdhoprechtice.cz). 
Pro diváky bude připravena na 
dráze velkoplošná projekce a pro-

Představujeme projekt, který vznikl 
spoluprací Sboru dobrovolných hasičů 
Oprechtice a dobrovolného spolku 
Haima Plzeň z.s.

sklená káď pro jejich větší zážitek 
ze soutěží. Mediálním partnerem 
je také Tv Filmpro Klatovy, která 
bude vše zachycovat pro následnou 
reportáž. Generálními partnery 
Haima cupu se staly firmy DEK 
stavebniny a.s. a reklamní agen-
tura B2K Domažlice. Důležitým 
partnerem je také obec Zahořany, 
která nám dává k dispozici celý 
areál zahořanského hřiště a zajiš-
ťuje s námi všechny náležitosti. 
Získali jsme celorepublikovou 
podporu od hasičských lig (např. 
Krušnohorská, Moravskoslezská, 
Západočeská, Extraliga v PÚ atd.). 
Všem mnohokrát děkujeme za vše, 
co pro naši akci dělají. Podporu 

jsme získali, také od hokejového 
klubu HC ŠKODA PLZEŇ a olym-
pioničky v běhu na lyžích Kateřiny 
Razýmové ( Berouškové ). Během 
akce také vystoupí rocková kapela 
Benga band z Domažlic, ohnivou 
show rozbalí skupina Firef lies 
Poběžovice a na trampolínách 
nám zaskáčou holky ze skupiny 
Jumping Plzeň Michaely Kořín-
kové, rodačky z Poběžovic. Celou 
akci odmoderuje zkušená dvojka: 
Hasičské soutěže bude mít na sta-
rosti Jan Mařík, který moderuje 
i v cizině a doprovodný program 
bude mít na starosti Petr Vejvoda, 
kterého si můžete pamatovat z pů-
sobení s panem Kabátem v jedné 

ranní show na bývalém zápa-
dočeském rádiu. V současnosti 
působí na Radiu Beat. Děkujeme 
také okolním hasičským sborům 
za okamžitou nabídku pomoci při 
organizaci akce. Zejména díky 
SDH Zahořany, SDH Poběžovice, 
SDH Stanětice a Sokolu Zahořany.

Věříme, že se tato akce povede 
a všichni budeme mít dobrý pocit, 
že jsme pomohli někomu, kdo to 
potřebuje. Pokud se akce setká 
se zájmem diváků a týmů, rádi 
budeme pokračovat i v dalším roce.

Více informací najdete zde: 
haimacup.sdhoprechtice.cz

Václav Pejsar
SDH Oprechtice

Již jsou k dispozici kompletní 
statistiky požárů na území Prahy 
za rok 2018. Jsou to zajímavé i va-
rovné údaje. Vybrali jsme pro vás 
některá data ze zprávy kpt. Ing. 
Ivany Svitákové z odboru prevence 
HZS hl. m. Prahy. Vyplývá z nich, 
že v roce 2018 na území hlavního 
města Prahy vzniklo celkem 2 226 
všech požárů. To je o 252 požárů 
více než v roce 2017: Nejvíce 
požárů vzniklo v sobotu, mezi 
17–19 hod. bylo nahlášeno nejvíce 
požárů, nejvíce požárů vzniklo 
v květnu, při požárech zemřelo 
10 osob, přímé škody způsobené 
požáry přesáhly 216 milionů korun, 
před nebezpečím požáru hasiči 
evakuovali 1 369 osob, před nebez-
pečím požáru hasiči zachránili 250 
lidských životů, před nebezpečím 
požáru hasiči uchránili hodnoty za 
více jak 243 milionů korun, nejvíce 
požárů vzniklo na území Prahy 4 
(226 požárů), nejméně na území 
místní části Praha – Dolní Chabry 
(1 požár), každý pátý požár vznikl 
v soukromé domácnosti. 

Tato speciální automobilová po-
žární cisterna, jak se tehdy automo-
bil nazýval, byla vyrobena v SSSR 
a do ČSSR přišla prostřednictvím 
společnosti Motokov – podniku 
zahraničního obchodu. Děkujeme 
panu Chalupovi za doplnění a jeho 
synovi Lukášovi za elektronické 
zaslání snímků. Robustní hasičské 
ZILy 130 i jejich následovníci ZILy 
131 jsou samozřejmě populární 
i v zemi jejich vzniku. Zapátrali 
jsme a zjistili, že obě tyto verze ha-
sičských ZILů si zahráli například 
v ruském seriálu Vyzov ještě v roce 
2004. Snímek je zachycuje v akční 
scéně, kdy tato vozidla posloužila 
lupičům při jejich plánu obsadit 
vrtulník převážející zlato. 

Foto archiv SDH Kamenice nad 
Lipou a oldtimer.ru

Z historie sovětské 
automobilky ZIL:
Její  vznik  sahá  až  do  období 
před druhou  světovou  válkou. 
Na počátku  třicátých  let  dva-
cátého  století  v Automobilové 
moskevské  společnosti  AMO, 
založené již v roce 1915, navrhl 
I. A. Lichačev společně s hlav-
ním  konstruktérem  inženýrem 
E. I. Važinskim projekt zdoko-
naleného nákladního automo-
bilu,  který měl  být  nenáročný 
na obsluhu a  na údržbu. K 1. 
říjnu 1933 byla společnost pře-
jmenována. Místo  dosavadní 
značky AMO začala společnost 
používat označení ZIS – Zavód 
ímeni  Stalina,  Stalinovy auto-
mobilové závody.

V sobotu 16. 2. 2019 proběhlo 
v sokolovně ve Velké pravidelné 
každoroční školení členů zásaho-
vých jednotek obcí, spadajících 
pod město Hranice a přilehlé 
obce. Celkem 157 dobrovolných 
hasičů ze 17 jednotek obcí proško-
lili jejich kolegové – profesionální 
hasiči z Hasičského záchranného 
sboru, územního odboru v Přerově. 
Dobrovolní hasiči byli  podrobně 
seznámeni se všemi okruhy,  kte-
ré byly pro tento rok vyhlášeny. 

Spolupráci si vyžádala ZZS 
Jihočeského kraje, která potře-
bovala muže se zraněním nohy 
transportovat z obtížně přístupného 
terénu. Proto byl povolán vrtulník 
LZS s hasičem – leteckým záchra-
nářem v podvěsu. Leteckého zá-
chranáře vrulník Armády ČR typu 
Sokol vyzvednul na stanici v Tá-
boře a pokračoval k místu události 
na Kleti. Tam se letecký záchranář 
slanil ke zraněnému a následně mu 

Školení členů zásahových jednotek

Školitelé...

Školení... 

Uvedené školení bylo ze strany 
členů zásahových jednotek velmi 
dobře hodnoceno, protože školená 
témata byla velmi často prezento-
vána na příkladech z praxe, včetně 
fotodokumentace. I prezentace 
jednotlivých témat v podání pro-

fesionálních hasičů bylo opravdu 
profesionální. Závěrečný velký 
potlesk, jako poděkování za celé 
školení, byl opravdu bouřlivý. 

Radek Hlavinka, 
starosta SDH Velká

V září 2018 pražští hasiči navští-
vili více jak sto prvňáčků v základ-
ní škole Bohumila Hrabala, Zenk-
lova 52, Praha 8,  kterým společně 
s tehdejším starostou Městské části 
Praha 8 panem Romanem Petrusem 
a ředitelkou školy paní Mgr. Irenou 
Trojanovou, Ph.D.,  předali „Zdra-
vé lahve“ opatřené třemi poučnými 
obrázky s hasičskou tematikou. Na 
lahvičkách jsou vyobrazeny hlási-
če kouře v domácnosti, volání na 
tísňovou linku hasičů a evakuace. 
Děti si denním používáním lahvič-
ky neustále připomínají situace, 
které jsou na nich vyobrazeny a tím 
dochází k jejich podvědomému za-
pamatování. Hasiči slíbili, že se za 
dětmi v únoru 2019 vrátí a o tom, 
co se naučily z oblasti požární 
ochrany, si popovídají. V únoru 
2019 navštívily dvě příslušnice 
odboru prevence HZS hl. m. Prahy 
všechny prvňáčky na výše zmíněné 
škole a připravily si pro každou 
z pěti tříd prvňáčků program na 
celou školní hodinu. 

 kpt. Ing. Ivana Svitáková, HZS 
hl. m. Prahy, 

odbor prevence

Zdravá 
láhev

byla palubním technikem spuštěna 
záchranná letecká nosítka. Zraněný 
v nosíkách společně s leteckým 
záchranářem byl zavěšen na pod-
věsové lano, v podvěsu vyzvednut 
a transportován do údolí, kde bylo 
možné s vrtulníkem přistát a zra-
něného přendat na palubu. Pacient 
byl odvezen do nemocnice, hasiče 
- leteckého záchranáře vrtulník 
vyložil opět na táborské stanici. 

Foto HZS Jihočeského kraje

První ostrý zásah leteckých 
záchranářů HZS Jihočeského kraje 

Pražské požární 
statistiky 
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky dobyl svět. Film se stal 
i uměleckou formou, která moh-
la  maximálně realisticky popsat 
ničivou sílu ohně. Pravdou však je, 
že v americké romantické komedii 
Roxana z 80. let 20. století si katas-
trofických scén neužijete. Na straně 
druhé, je to originální hasičská 
variace na Cyrana z Bergeracu – 
nesmrtelné dílo světového dramatu 
z pera Edmonda Rostanda. Americ-
ký komik Steve Martin se rozhodl 
(před více než třiceti lety) tuto kla-
siku obléknout do moderního hávu. 
Ze Cyrana, který tak rád ohazuje 
širák v dál, se stal velitel hasičů. 
Z Roxany, o jejíž přízeň nesmělý 
nosáč usiloval, se stala astronomka 
pátrající po kometě. Kladné recenze 
snímku říkají: „Zůstaly zde hlavní 
ingredience – velký nos a velká 
láska. Martin přidal velice zdařile 
prvky situačního humoru a samo-
zřejmě odlehčil původně tragický 
závěr Rostandovy hry. Postava 
Roxany je v této parafrázi přece jen 
trochu aktivnější (ne nadarmo se 
její jméno dostalo do názvu filmu), 
čemuž napomáhá i herecký výkon 
Daryl Hannahové“. Film režíroval 
Australan Fred Schepisi, který je 
známějšími svými dramatickými 
opusy typu Ďáblovo hřiště. Tato 

Po loňské úspěšné premiéře se v sobotu 2. března 2019 uskutečnil na stanici HZS 
Příbram další ročník netradiční halové soutěže ve výstupu do čtvrtého podlaží cvič-
né věže pomocí jednohákového žebříku. K výsledkům letošního ročníku se vrátíme 
v příštím vydání Hasičských novin. 

Oheň, plamen, požár… 
ve slavných citátech
Plameny Alexandrie proměnily noc v den. Ale 
nadešly dlouhé roky temna. 
 Valeriu Butulescu, rumunský básník a  aforista

Svoboda! - ten svatý plamen... 
Sándor Petöfi, maďarský básník 

a revolucionář (1823–1849) 

Plamen v srdci má větší cenu než tučný účet 
v bance, a pokud z něho znovu a znovu čerpáš 
touhu žít, intezivně žít, je to účet, který se nikdy 
nevyčerpá.

 Henri Charriere,
autor románu Motýlek (1906–1973) 

 
 
 

neprávem zapomenutá zdařilá (dnes 
již pamětnická) filmová komedie se 
dočkala ve Spojených státech vý-
znamných ocenění. Nechyběla mezi 
nimi ani Cena Národního sdružení 
filmových kritiků a nominaci na 
Zlatý glóbus za Martinův herecký 
výkon. Film byl oceněn i za zda-
řilý scénář plný jemného humoru. 
I když ve filmu chyby epické scény 
ohně, můžeme ho zařadit mezi „ha-
sičské filmy“. Ostatně, být hasičem 
v roli Cyrana z Bergeracu, to je čest! 

Plakát filmu: ctv.ca
Příště: film Hasiči (Pampieri), 
Itálie 1985, režie: Neri Parenti

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně V: 
Roxana, USA, 1987, režie: Fred Schepisi

„Zkouškou zlata je oheň, zkouškou (tajenka).“ (Benjamin Franklin americký politik, 1706–1790)
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Slavnostní předání AED ve Velké Bíteši
V pátek 22. 2. 2019 na hasičské stanici ve Velké Bíteši předal starosta 
Města Velká Bíteš  ing. Milan Vlček  jednotce SDH Velká Bíteš do 
užívání  automatický  externí  defibrilátor  (AED) LIFEPAK 1000. 
Personální managerka Markéta Macháčková předala sponzorský dar 
firmy ITW PRONOVIA s.r.o., resuscitační figurínu. Přístroj bude 
sloužit  v  rámci  zajištění  zdravotnických asistencí  jednotnou SDH 
při kulturních a sportovních akcí města. Resuscitační figurína bude 
používána k odborné přípravě jednotky SDH Velká Bíteš a k edukací 
kolektivu mladých hasičů.

Co je automatický 
externí defibrilátor? 

Automatický externí defibrilátor 
je přístroj určený k laické kardio-
pulmonální resuscitaci, schopný 
obnovit správnou činnost srdce. 
Přibližně 40 % všech srdečních zá-
stav je způsobeno zhoubnou srdeč-
ní arytmii (fibrilace/míhání komor, 
flutter komor a hemodynamicky 
významná komorová tachykardie 
s bezvědomím), kdy se srdeční 
sval začne nekoordinovaně staho-
vat, čímž přestane fungovat jako 
pumpa, stav vede k úplné srdeční 
zástavě a bez neodkladného zásahu 
nevyhnutelně vede ke smrti. Prin-
cip defibrilace spočívá v průchodu 
elektrického výboje pacientovým 
srdcem, který způsobí depolarizaci 
všech jeho vláken a srdeční činnost 
se pak může plně obnovit. Defib-
rilace je velmi limitována časem 
a i při kvalitní KPR velmi rychle 

klesá šance na úspěšnou defibrilaci. 
Po 10 minutách od počátku zástavy 
oběhu je šance na úspěšnou defib-
rilaci kolem 5 %. Naopak pokud 
postižený dostane výboj cca do 
3–5 minut od vzniku komorové fib-
rilace, šance na úspěšné obnovení 
srdeční činnosti může být až okolo 
50 až 75 %, v závislosti na příčině 
zástavy oběhu. Asi z 80 % je pří-
činou ischemická choroba srdeční, 
nejčastěji akutní infarkt myokardu. 
Každou minutu od vzniku zástavy 
oběhu se snižuje šance na přežití 
o 10–15 %. Přístroj je určen pro 
zaškolené laiky, kteří prošli základ-
ním výcvikem v provádění KPR 
s AED. Zachránce přístroj otevře 
a ten ho instrukcemi na displeji či 
hlasovými pokyny provází celou 
akcí. Má naprogramovaný algo-
ritmus, podle kterého zachránci 
radí, co má dělat. Zachránce nalepí 
na pacientův hrudník elektrody, 
přístroj zanalyzuje jeho rytmus 
a doporučí, popřípadě nedoporučí 

Některou techniku sdílejí hasiči 
již desítky let s jinými profesemi. 
Příkladem je vodní dělo, které 
může sloužit k likvidaci požárů 
stejně jako k eliminaci pouličních 
nepokojů. Výjimkou není ani náš 
geografický prostor. Nicméně, 
prvenství při nasazení vodního 
děla proti demonstracím je přisu-
zováno Německu, kde jím policie 
rozháněla pouliční nepokoje po 
uvedení filmu Na západní frontě 
klid (historický snímek č. 1). I vod-
ní dělo prošlo velkým technickým 
vývojem. Nejmodernější verze 
těchto automobilů již umožňují 
ovládat proud vody z bezpečí ka-
biny automobilu (foto č. 2). Tradici 
v demonstracích všeho typu má 
i Francouzská republika. Zařadili 
jsme tak i snímek moderního 
vodního děla francouzské policie 
(foto č. 3).  
Foto Bundesarchiv a via flickr

podání výboje. AED je schopno 
rozlišit mezi defibrilovatelnými 
a nedefibrilovatelnými rytmy. Tam, 
kde je k dispozici AED výrazně 
roste šance na úspěch první pomo-
ci. Naopak, bez defibrilace šance na 
úspěšnou resuscitaci velmi rychle 
klesá. Pro včasnou defibrilaci před 
příjezdem ZZS lze využít veřejně 
dostupný AED, nebo AED vyslaný 
na místo.

Mgr. David Dvořáček

Na Západní 
frontě klid…
a tady vodní 

děla

1.

2.

3.



Sympatické muzeum najdeme 
v Hošticích u Volyně, vesničce, která 
známá trilogií Slunce, seno…

Všechno začalo před šestnácti 
lety přijali hasiči do sboru nového 
člena Karla Čabana. Byl doslova 
nadšencem hasičské historie. „Měli 
jsme ve sbírce několik hasičských 
příleb a říkal si, že seženu další 
exponáty hasičské historie. Byla 
mě pronajata bývalá hasičská garáž 
vedle hasičské zbrojnice, obecní 
úřad navíc pronajal prostor před 
garáží,“ připomněl. Ve vlastní režii 
si Karel Čaban provedl nezbytné 
opravy, vstup, omítky, podlahu. 
Vloni opět prošlo muzeum celkovou 
rekonstrukcí. 

S pomocí hasičů a obyvatel po-
stupně shromáždil řadu zajímavostí 
hasičské historie. Postupem doby 
byly zhotoveny police a vitríny, ve 
kterých jsou nyní umístěny např. 
poháry sboru ze soutěží, diplomy, 
vyznamenání, staré fotografie. Sa-
mostatně jsou představeny úspěchy 
několikanásobného mistra republiky 
v požárním sportu Josefa Pěnči.

„V současné době je malé muze-
um současně místním informačním 
střediskem v Hošticích. Nechybějí 
suvenýry, hasičské nášivky, mezi 

nimiž nechybí ta hoštická „Slunce – 
seno – hasiči Hoštice,“ pohlednice, 
mapy. Lidé tady najdou další zají-
mavosti, týkající se Hoštic. Dozví 
se mnohé o rodákovi a režisérovi 
Zdeňku Troškovi, řezbáři Ivanu 
Moravcovi, který vyřezával louky 
pro divadlo Spejbla a Hurvínka 
nebo legendě české country Michalu 
Tučném,“ uvedl „otec muzea“ Karel 
Čaban.

Slavnostní otevření proběhlo 
v roce 2003 v hasičské zbrojnici a zú-

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Hošticích

častnili se ho jak členové SDH Hošti-
ce, tak pozvaní hosté, včetně starosty 
obce a zastupitelstva obce Hoštice, 
režiséra Zdeňka Trošky, starosty 
OSH a velitele ÚO HZS Strakonice . 
Muzeum je otevřeno denně v letních 
měsících. Zájem veřejnosti je nema-
lý, přijíždějí sem lidé nejen z ČR, ale 
i Anglie, Slovenska, Německa.
Věra Nutilová s přispěním Karla 
Čabana a Milana Pěnči z SDH 

Hoštice
Foto: archiv SDH

Bezpečnost se dnes stala jed-
noznačnou prioritou. V době zvý-
šených rizik plynoucích z nových 
válečných ohnisek a teroristických 
i jiných hrozeb vlády neváhají 
investovat do obranných a bezpeč-
nostních technologií. Své novinky 
určené bezpečnostním složkám 
firmy představují na specializova-
ných veletrzích, které se uskuteční 
v termínu 29. 5. – 1. 6. O účast je již 
v předstihu značný zájem, protože 
jak Ministerstvo obrany ČR, tak 
Policie ČR a Hasičský záchranný 
sbor ČR navyšují rozpočty pro 
střednědobé nákupní plány.

Trojlístek SECURITY FAIRS 
svou nabídkou pokrývá celý inte-
grovaný záchranný systém, který 
tvoří armáda, policie a hasiči. 
Všechny tři složky Integrovaného 
záchranného systému ČR spolu 
velmi úzce spolupracují a využí-
vají často stejnou techniku, in-
formační technologie, prostředky 
spojení, zbraně i vozidla. Brněn-
ské veletrhy tak dávají přehled 
o celé oblasti vojenské a civilní 
bezpečnosti a především násobí 
možnosti vystavovatelů prosadit 
se jako dodavatelé do jednotlivých 
složek integrovaného záchranného 
systému. Zveřejněné akviziční 
záměry ve střednědobém časovém 
horizontu k tomu otevírají řadu 
příležitostí.

Řadu projektů modernizace 
oznámila Armáda ČR, k terá 
v souvislosti se zhoršující se bez-

pečnostní situací zvyšuje investice 
do technického vybavení. Do roku 
2020 mají výdaje České republiky 
na obranu vzrůst na 1,4 % HDP. 
Rovněž Hasičský záchranný sbor 
ČR chystá rozsáhlou modernizaci 
jednotlivých složek, a to prak-
ticky ve všech zabezpečovaných 
oblastech. Počítá se s obměnou 
hasičských zásahových vozidel, 
techniky i materiálu stejně jako 
s investicemi do informačních 
technologií a řídicích center. Po-
licie ČR bude ve střednědobém 
horizontu nakupovat víceúčelové 
vrtulníky, terénní vozidla, infor-
mační technologie a spojovací pro-
středky. Plánují se i úpravy zbraní 
a investice do optických přístrojů, 
obměna vozidel a základního vy-
bavení policisty a nákupy nových 
prostředků osobní ochrany – při-
leb a neprůstřelných vest.

Na veletrhu PYROS jsou již 
v předst ihu př ihlášeny nejen 
tuzemské firmy, ale také vysta-
vovatelé z Německa či Nizozemí. 
V pavilonu F a na přilehlých 
volných plochách brněnského vý-
staviště uvidíte například expozice 
společností Auto Trutnov, Holík 
International, Top Centrum, Meva 
nebo DENIOS. Státní správa se 
bude opět prezentovat vlastními 
expozicemi (HZS ČR, Policie ČR, 
Vězeňská správa, Správa státních 
hmotných rezerv, Generální ředi-
telství cel a Městská policie Brno).

Ve spolupráci s HZS JM se při-

IDET, PYROS a ISET 2019: 
bezpečnostní veletrhy otevřou 
nové příležitosti k obchodům

pravuje také Den bezpečnosti na 
brněnském výstavišti, plánována 
na sobotu 1. června. Veřejnosti 
se představí aktivity všech složek 
IZS, a to formou atraktivních akcí. 
A k vidění budou samozřejmě také 
exponáty, veletrh IDET sice končí 
v pátek, ale armádní technika zů-
stane i do soboty a představí své 
nejmodernější vybavení. Výstavní 
expozice veletrhů PYROS a ISET 
v pavilonu F a na přilehlých vol-
ných plochách budou k dispozici 
všem návštěvníkům bez jakého-
koli omezení. 

Nejbohatší program si pro ná-
vštěvníky připravili jihomoravští 
hasiči ve spolupráci s Policí ČR, 
záchrannou službou, Městskou 
policií a dalšími institucemi. V so-
botu se na vás budou těšit v pavi-
lonu Z, který bude nabitý moderní 
i historickou hasičskou technikou. 
Budou probíhat zde probíhat také 
pohybově – vědomostní soutěže 
pro děti, které budou simulovat 
práci složek IZS, dále ukázky prá-
ce všech složek IZS či soutěž TFA 
pro děti. Disciplína TFA tedy Tou-
ghest Firefighter Alive se u nás těší 
velké popularitě a v sobotu se bude 
konat také soutěž o pohár prezídia 
Moravské hasičské jednoty. 

Při posledním ročníku v roce 
2017 si SECURITY FAIRS pro-
hlédlo vice než 32 tisíc návštěvní-
ků ze 48 zemí světa a přicestovaly 
oficiální delegace armád ze 17 
států. 

Firma Dobráci si Vám dovoluje nabídnout v našich prostorách, v Havlíčkově Brodě, 13 hasičských vozi-
del: 8x CAS, 5x velitelské vozidla + použitá, hasičská výbava. Vozidla při odevzdání na CZ spz. 100% 
reference, 63 odevzdaných vozidel pro SDH, všechny zařazené v IZS! Více info na: www.dobraci.sk, tel.: 
+421 903 713 769.


