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Česko-slovenské

setkání
dobrovolných
hasičů
SH ČMS spolupracuje dlouhodobě s Českým národním výborem
CTIF, který sdružuje zástupce
státních úřadů, hasičských sdružení,
spolků, vzdělávacích, výzkumných
a jiných organizací, působících
na úseku požární ochrany. Jedná
se o volné seskupení subjektů, jejichž hlavním zaměřením činnosti
v České republice je oblast požární
ochrany. ČNV CTIF byl založen
na ustavující schůzi dne 14. října
2004 a reprezentuje zájmy České
republiky, jako řádného člena,
v ústředí CTIF, tj. Mezinárodního
technického výboru pro prevenci
a hašení požárů. Zřizovatelem výboru, coby koordinační rady složené
ze zástupců zájmových orgánů,
je Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR, které je garantem plnění
úkolů mezinárodní spolupráce a styků se zahraničím na úseku požární
ochrany. Mezi hlavní úkoly výboru
patří mj. reprezentace členství ČR
v CTIF, zabezpečovaná volenými
delegáty, zajišťování účasti ČR na
mezinárodních soutěžích hasičů,
na výstavách požární ochrany a na
dalších akcích. Výbor dále zabezpečuje rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, zejména
rozšiřováním vědeckotechnických
poznatků a praktických zkušeností
z oblasti předcházení požárům,
jejich hašení, záchrany osob a poskytování technické pomoci při
přírodních katastrofách a jiných
mimořádných událostech.

Pásové systémy a adaptéry dávají hasičským čtyřkolkám skvělou trakci při efektivním zásahu i v nejnáročnějším terénu. Foto Michal Fanta.

Hasiči v časech klimatických změn
Náš svět se dynamicky mění,
v mnoha sférách. Nejinak je
tomu i v rámci klimatu. Výjimkou nejsou klimatické extrémy
typu sucha či naopak přívalových dešťů. Jak na to mají
reagovat hasiči?
Je to velký tlak na celý bezpečnostní systém a aparát. Zvy-
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šují se permanentně i nároky ve
směr u čin nosti dobrovolných
hasičů. Naše ústřední odborná
rada represe to vše bedlivě sleduje.
K dispozici je i speciální prezentace doplněná konkrétními údaji
a alarmujícími číselnými hodnotami. V rámci této prezentace jsou
zpracovány hrozby, které jsou se
změnou klimatu spojené. Zároveň
jsou tyto jednotlivé hrozby i rozpracované z ohledu na to, jaké
změny naší činnosti si vynutí.
Můžete to konkretizovat?
Konkrétně se jedná o sucho, dále
jde o bleskové záplavy. Vichřice
a další rizika navázaná na dlou-

hotrvající sucho typu plošných
požárů lesů. Od roku 2015 mají tyto
lesní požáry stoupající tendenci.
To všechno nemůžeme ignorovat
a musíme být na tyto výzvy iniciované klimatickými změnami
připraveni.
Co není na první pohled zjevné,
a přesto patří také pod hrozby
klimatických změn?
Další záležitostí, která jen na
první pohled nesouvisí s hasiči, je
kůrovcová kalamita. Na její likvidaci bude do lesů nasazeno velké
množství pracovníků. V lesích
vzniknou enormně velké plochy
(dokončení na straně 5)
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Na otázky Hasičských novin
odpovídá npor. Bc. Robert
Kučera, velitel stanice Nýřany, HZS Plzeňského kraje,
vedoucí Ústřední odborné
rady represe SH ČMS

Ve dnech 26. a 27. února se ve slovenské Galantě uskutečnilo setkání
představitelů českých a slovenských
dobrovolných hasičů, resp. Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska
a Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky (DPO), ve středu
doplněné o setkání také s vedením Maďarského ha jsou Dobrovolné hasičské sbory – v 2357 sborech
je dnes na 90 000 členů. sičského
svazu. Na programu byla prezentace
činnosti obou spolků a vzájemné
předání zkušeností. Program zahájil prezident DPO Pavol Celuch,
který shrnul hlavní oblasti činnosti
slovenských dobrovolných hasičů
– preventivně-výchovná činnost,
práce s mládeží, organizačně-právní
záležitosti. Základní organizační
jednotkou DPO jsou dobrovolné
hasičské sbory – ve 2 357 sborech je
dnes na 90 000 členů. Z prezentací
vyplynuly některé významné rozdíly v práci českých a slovenských
spolků. Na Slovensku byl v roce
2014 schválen zákon o dobrovolné
požární ochraně, který upravuje
především systém organizace a financování Dobrovolných hasičských sborů obcí (jednotek). Právě
DPO zajišťuje administrativní
a statistické činnosti a přímo získává
státní finanční prostředky, které
dále rozděluje DHSO. Jejich činnost
řídí, obdobně jako u nás, Hasičský
a záchranný sbor SR. S tím také
souvisí jiná podoba prezidia DPO,
které zaměstnává 57 pracovníků.
Rozdílná je také činnost s mládeží. Na Slovensku pracují s 8 000
dětmi a mládeží ve věku 8–18 let
a věnují se výhradně disciplínám
hry Plamen a sportu. Slovenští kolegové nejsou členy Rady mládeže
Slovenska a chybí také právní podklad pro podporu práce s mládeží
ze strany státních orgánů, kterým
je u nás například titul Organizace
uznaná pro práci s mládeží. Na
závěr starosta SH ČMS J. Slámečka
pozval slovenské kolegy na jednání
do Česka, na němž by se již mělo
diskutovat o konkrétních projektech
spolupráce. Druhý den se k jednání
připojili také představitelé Maďarského hasičského svazu, s nímž SH
ČMS uzavřelo dohodu o spolupráci.

Vychází nové
Hasičské čtení
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Události

Při požáru haly v Praze pomáhala i „COBRA“

Slovo extrém se nyní stalo součástí lidového slovníku. Přitom už
svým významem je to výraz odborný, označující krajnost, výstřednost, mimořádnost. Když se dva
lidé dříve potkali a neměli k debatě
(či nechtěli) řešit něco složitého, ba
krajně výstředního, mimořádného,
začali se bavit o počasí. To skýtalo
jistotu, že slova budou plynout
a nebude z nich později bolet
hlava. To už ale v poslední době
neplatí. Na Sněžce burácejí poryvy větru rychlostí přes 200 km/h,
teplota stoupala, aby zase rychle
padala dolů. Bavit se o počasí už
je extrémní výkon plný krajností.
A tak jedna větrná smršť (v kontextu zásahů hasičů v Ústeckém
kraji) doputovala i na tuto stránku
Hasičských novin, která je obvykle
vyhrazena především pro boj hasičů s „červeným kohoutem“. Jako
by nestačilo, že sám oheň ve formě
požáru je extrémním a ohrožujícím

živlem. A zdá se, že bude hůře…
Po zimním povětří přijde jaro
a budou hrozit povodně. Už teď
klimatologové varují před letním
horkem a suchem. A požáry? Ty se
zvládají mnohem obtížněji, pokud
tento živel ještě uzavře spojenectví
s výstředními projevy klimatu, větrem počínaje a suchem konče. Bude
to znamenat stále vyšší nároky na
hasiče, profesionální i dobrovolné.
Budou muset hasit nejen požáry
všeho druhu, ale „hasit“ i krajnosti
v projevech počasí. Z toho důvodu
budeme i nadále zařazovat na tuto
tematickou stránku s požáry, které
se rozhořely na území naší republiky v uplynulém období, i informace
o zásazích hasičů v dalších sférách
jejich činnosti. Už totiž jaksi neplatí,
že hovory o počasí jsou pouze nezáludnou formou udržení konverzace.
Budou to stále více vážné diskuze
plné nepříjemných otázek i složitých odpovědí.
redakce

Zkáza dílny na Opavsku
Devět jednotek hasičů zasahovalo v obci Holasovice (okres Opava),
místní části Loděnice, u požáru
soukromé opravny zemědělských
strojů. Oheň zničil přízemní dílnu

o půdorysu 30 × 25 metrů a v ní
kromě kompletního vybavení servisu také 4 traktory, vysokozdvižný
vozík a jeden speciální zemědělský
stroj. Požár se obešel bez zranění,
předběžná škoda byla odhadnuta
na 15 milionů korun. Příčina jeho
vzniku je v šetření. Zasahovaly zde
dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje – ze stanic Opava a Krnov,
společně s nimi sedm jednotek
dobrovolných hasičů – Holasovice,
Holasovice-Loděnice, Velké Heraltice, Litultovice, Brumovice, Krnov
a Opava-Komárov.
HZS Moravskoslezského kraje

Krátkou zmínkou se ještě vracíme k únorovému požáru haly
v ulici Pekárenská v pražské Michli. Vznikly zde totiž obrovské
materiály škody. Skladovací hala
o rozměrech 100 × 30 metrů byla
zasažena požárem v plném rozsahu, velitel zásahu proto povolal
celkem 10 profesionálních (včetně
tří podnikových) a 21 dobrovolných
jednotek, dohromady více než
stovku hasičů. V jednopodlažní
hale byl skladován r ůznorodý
materiál. Hasiči plameny dostávali
pod kontrolu asi 90 minut, nicméně
šíření požáru na další objekty se
podařilo zabránit. Z haly hasiči
také vytlačili několik užitkových
automobilů. Z důvodu většího
počtu zasahujících jednotek byl
vyhlášen třetí stupeň poplachu.

Za oheň v kabině tahače mohla lednička
Oznámení o požáru nákladního
automobilu na parkovišti v obci
Dobrovíz v okrese Praha-západ
přijali středočeští hasiči. Na místo
vyjela profesionální jednotka ze
stanice Kladno spolu s jednotkami
SDH obcí Hostouň a Středokluky.
Po příjezdu k události bylo velitelem zásahu potvrzeno, že jde
o požár kabiny tahače v plném
rozsahu, na návěs se plameny nerozšiřovaly. Zásah probíhal dvěma
C proudy a vysokotlakem. Řidič
nákladní soupravy byl předán
zdravotnické záchranné službě,

protože se při snaze uhasit požár
vlastními silami popálil a nadýchal zplodin hoření. Zhruba po
patnácti minutách od zahájení
zásahu byl požár lokalizován
a za další půlhodinu zlikvidován.
Přímé škody odhadl vyšetřovatel
na tři miliony korun a jako příčinu
požáru stanovil závadu na lednici,
která byla umístěna v kabině nákladního automobilu.
por. Bc. Tereza Fliegerová,
tisková mluvčí,
HZS Středočeského kraje

Nejdříve praskání, pak střecha v plamenech
Velmi silný vítr komplikoval
hasičům likvidaci požár u hájovny ve Valech v Pardubickém
kraji. Požár hájovny likvidovalo
šest hasičských jednotek. Hasiči
v pozdějších hodinách při likvidaci
požáru nemohli právě kvůli velmi
silnému větru použít výškovou
techniku. Jednalo se o starý objekt
s propadlými stropy, který obýval
jeden nájemník. Ten hasičům
sdělil, že topil v kotli, když uslyšel
praskání. Šel se podívat a spatřil
střechu v plamenech. Z hořící hájovny hasiči vynesli nejen kanystry

s benzínem, ale i dvě propanbutanové lahve. Příčina vzniku požáru
je předmětem dalšího vyšetřování,
ale s největší pravděpodobností se
bude jednat o závadu na spalinové
cestě. Problémy byly také s dopravu techniky na místo. Cesty
byly rozbahněné a těžká technika
v místě zásahu zapadala. Škoda
byla předběžně vyčíslena na 900
tisíc korun.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí HZS Pardub.
kraje (redakčně upraveno)

Na Ústecku řádila větrná smršť
V termínu od 20:00 hodin 10. 3. 2019 do 8:00 hodin dne 11. 3.
2019 vyjely hasičské jednotky v Ústeckém kraji k 227 zásahům
z důvodu odstranění spadlých stromů nebo větví a k 79 dalším
zásahům, kde zabezpečovaly utržené střechy nebo jejich části
a řešily další problémy způsobené prudkým větrem.
Děčín
V okresu Děčín vyjely hasičské jednotky ke 110 nahlášeným
spadlým stromům a k 27 dalším
událostem. Spadlé stromy odstraňovali hasiči po celém území okresu
nejčastěji ze silnic, železniční trati,
drátů elektrického a telefonního
vedení nebo byly stromy opřené
o budovy a zaparkovaná auta. Silnice z Mezní Louky na Vysokou
Lípu byla z důvodu popadaných
stromů uzavřena. Dále hasiči řešili
uvolněné a utržené střechy, spadlé
billboardy, jiskřící dráty porušeného
elektrického vedení. V Děčíně-Starém Městě najel vlak do stromu. Ve
Štefánikově ulici v Boleticích nad
Labem spadla střecha garáže na zaparkované auto a elektrické vedení.
V Myslivecké ulici ve Varnsdorfu
spadl sloup elektrického vedení
přes ulici, v Husitské ulici vytrhl
vítr elektrické vedení z domu.
V Merbolticích spadl transformátor
na silnici.
Ústí nad Labem
V okresu Ústí nad Labem zasahovaly jednotky na 47 místech

kvůli spadlým stromům a 15 dalším událostem způsobeným silným větrem, nejčastěji utrženým
plechovým střechám. V Přestanově narazila plechová garáž do
rodinného domu. V Neštěmické
a v Kojetické ulici v Ústí nad Labem spadly stromy na trolejové
vedení. V Olešnici spadl strom na
zaparkované auto a na dráty elektrického vedení. U Petrovic spadly
větve na dálnici D8. V Povrlech
spadl strom na zaparkované auto

Nasazeno bylo několik C proudů
a dopravní vedení z nedalekých
hydrantů i cisteren dobrovolných
hasičů. Na dvou úsecích hasiči použili výškovou techniku, v jednom
místě i speciální zařízení COBRA.
Škoda na místě byla odhadnuta na
několik desítek milionů korun
Zdroj HZS hl. m. Prahy
Pozn. redakce: „COBRA“ Cold
Cut System (CCS) je patentovaný
systém speciálně vyvinutý jako
hasicí a záchranářské zařízení
firmou CCS AB. CCS COBRA je
efektivní nástroj pro prorážení
a řezání všech typů materiálů.
Technika řezání pomocí vodního
paprsku rozprašuje vodu a vytváří
velmi jemnou vodní mlhu, která
má schopnost zchlazovat prostor
požáru a hasit oheň.

a osvětlení. V Ústí nad Labem-Klíši
spadl strom na zaparkované auto.
Teplice
V okresu Teplice zasahovaly jednotky na 25 místech kvůli spadlým
stromům, převážně na silnice, a u
17 dalších událostí způsobených
větrem. V Kladrubech vítr utrhl
ze střechy sirénu. V Žalatanech a
Trnovanech vítr utrhl střechu rodinného domu. V Bystřanské ulici
v Teplicích spadl strom na projíždějící auto, nikdo nebyl zraněn. V Bohosudovské ulici v Teplicích spadla
část střechy na elektrické vedení.
Litoměřice
V okrese Litoměřice vyjeli hasiči k 27 zásahům se spadlými
stromy a k 18 dalším událostem

způsobeným větrem, převážně
k utrženým střechám a jiskřícím
drátům narušeného elektrického vedení. Ve Vruticích spadla střecha na
zaparkované auto. V Pražské ulici
v Litoměřicích spadla část střechy
soudní budovy na budovu věznice.
Louny
V okresu Louny zasahovaly jednotky na 14 místech kvůli spadlým
stromům na silnice a železniční
trať a u 4 dalších událostech, jako
utržené tašky ze střechy nebo
jiskření drátů elektrického vedení.
V Pekárenské ulici v Žatci se utrhla lampa. V ulici Pod Nemocnicí
v Lounech blokoval spadlý strom
vchod do domu.
Most
V okresu Most zasahovaly jednotky na pěti místech kvůli spadlým
stromům na silnice a domy a u čtyř
dalších událostí jako spadené plechy
ze střechy nebo utržení částí zastávky část zastávky. V Lomu spadla
lampa přes silnici.
Chomutov
V okrese Chomutov vyjely hasičské jednotky k pěti zásahům z důvodu popadaných stromů na silnice
a ke čtyřem dalším zásahům jako
uvolněné střešní plechy a utržené
ploty. V Zborovské ulici v Chomutově vítr srazil semafor.
HZS Ústeckého kraje

Hořel nádražní objekt
Pět jednotek hasičů se podílelo
na likvidaci požáru v neobydleném objektu na nádraží v Uničově. Oznámení o požáru převzalo
centrum tísňového volání linky
112. K události operační středisko
vyslalo nedalekou profesionální
jednotku stanice Uničov, doplněnou o profesionální hasiče z Litovle
a drážní kolegy HZSp SŽDC z Přerova. Z řad dobrovolných hasičů
k pomoci dorazily jednotky Uničov
a Troubelice. Jednalo se o požár
přízemní části a střechy na ploše

zhruba 8 × 8 metrů. Při požáru
došlo ke zranění jedné osoby, ta
byla na místě ošetřena a návazně
transportována k další nemocniční
péči posádkou ZZS. Jednotkám
se včasným zásahem podařilo
uchránit přilehlou budovu. Během
zásahu byl provoz na železnici částečně omezen. Vzhledem k tomu,
že se jedná o starý objekt určený
k demolici, nebude vyčíslována
žádná vzniklá škoda.
Zdeněk Hošák,
HZS Olomouckého kraje

Požár lesa na Třebíčsku

Pět jednotek hasičů zasahovalo u požáru trávy a lesního porostu
v katastru obce Sudice na Třebíčsku v Kraji Vysočina. Na místo vyjela
jednotka profesionálních hasičů ze stanice Náměšť nad Oslavou společně s jednotkami SDH z Kralic nad Oslavou, Mohelna, Sudic a VHJ
z Náměště nad Oslavou. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu.
Požár zasáhl plochu přibližně 400 × 100 m. Hasiči na likvidaci požáru
nasadili několik vodních proudů. Dostat plameny pod kontrolu se jednotkám podařilo po hodině a půl intenzivního hašení. Při požáru ani
samotném zásahu se nikdo nezranil. Majetková škoda vzniklá požárem
byla předběžně vyčíslena na částku 50 tisíc korun.
kpt. Ing. Bc. Petra Musilová, tisková mluvčí HZS Kraje Vysočina

Zásah v hromadách odpadu

V Karlovarském kraji vyjeli hasiči k požáru skládky komunálního
odpadu ve Vřesové na Sokolovsku.
Hořelo na ploše zhruba 20 × 20
metrů, odpad v místě události prohoříval do hloubky. Na likvidaci
použili hasiči velké množství vody
s pěnidlem. Zásah komplikoval
velmi obtížný pohyb po skládce
a také nutnost používat dýchací
techniku. Za necelé dvě hodiny od
nahlášení měli hasiči požár pod

kontrolou, zaměstnanci skládky
s těžkou technikou rozhrnovali
hromady odpadu, které bylo potřeba důkladně prolít vodou. Požár
byl bez škody. Zasahující jednotky:
HZS Sokolov (CAS 30 T815-7,
VEA Toyota), HZSp SUAS Vřesová (CAS 30 MB), JSDH Vintířov
(CAS 30 Scania), JSDH Březová
(CAS 30 T815-7).
Zdroj:
HZS Karlovarského kraje
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Hasiči Jeho Svatosti…

Stát Vatikán vznikl v roce 1929. Je to suverénní městský stát o rozloze 44 hektarů. Trvale zde žije méně než 1000 obyvatel. Většinu jeho plochy zabírá
chrám sv. Petra, Apoštolský palác a Vatikánské zahrady. Je to však stát se vším všudy: má poštu, vlastní internetovou doménu, zákony i ozbrojenou složku
– tzv. Švýcarskou gardu. Na jeho území také najdete jediný bankomat, který vás osloví v latině. Ta však není úřední řečí státu; nejvíce se pro komunikaci
používá italština. Vzhledem k tomu, že Vatikán je enkláva uvnitř italského hlavního města Říma, je to celkem pochopitelné. Vatikán má i vlastní hasičskou
stanici. Kdo je v současnosti nejvyšším nadřízeným vatikánských hasičů? Nikdo jiný než římský biskup, Jeho Svatost papež František.
Navzdory archaickému exteriéru Městského státu Vatikán je
jeho hasičská jednotka moderní
a soudobá, ať už se jedná o uniformy či vozidla. Při volbě používané
techniky rozhoduje její manévrovatelnost v úzkých uličkách.
Některé typy vozů tak mají oproti
standardu „zeštíhlený“ profil.
V nedávné minulosti zahrnovala
vatikánská hasičská f lotila tyto
modely: Iveco Magirus Falcon
1000, Mercedes-Benz Sprinter,
Land Rover 4×4, nákladní vůz
Iveco Daily, osobní automobily
Ford Focus. Již historickým vozem
byl pak Fiat Campagnola.

Uhašení požáru zázrakem – zachycené na fresce z dílny slavného Rafaela.

Plameny v Borgo

Oficiální hasičská stanice byla
ve Vatikánu založena v roce 1941.
Její vznik inicioval tehdejší papež
Pius XII. Lze však předpokládat,
a historické prameny to dokazují, že snaha o systematický boj
s požáry byla papežům vlastní
již hlouběji v minulosti. Má svoji
inspiraci i v zázraku, který měl
učinit papež Lev IV., když v roce
847 zastavil požár v římské čtvrti
Borgo. Tento velebený hasičský
čin je dodnes vyobrazen na slavné
fresce vytvořené dílnou italského
renesančního umělce Rafaela.
Freska se jmenuje Požár v Borgo.
Příliš ohně na ní však neuvidíme.
Malíř se soustředil především na
zachycení dynamiky a vnitřního
rozpoložení postav (ženy spěchají k požáru s vodou na hašení,
mladík odnáší z dosahu plamenů
nemohoucího starce, žena z hradeb podává do bezpečí nemluvně).
Fresku z roku 1514 můžeme stále
obdivovat v interiéru Apoštolského paláce ve Vatikánu.

hlavou všech složek, které se podílí na fungování Vatikánu, včetně
tamních hasičů, je formálně papež
jako hlava státu. Oficiální název
jednotky v italštině zní: Corpo dei
vigili del fuoco dello Stato della
Citta del Vaticano. V současnosti
slouží ve vatikánském hasičském
sboru přes 30 hasičů. Posláním
sboru je řešení situací, které souvisí nejen s ohněm, ale i s povodněmi, poskytováním první pomoci
a civilní obranou. Jednu speciální
povinnost pro vatikánské hasiče
ale nenajdete nikde jinde. Jedná se
o péči o provoz slavného komína
v Sixtinské kapli. Na ten jsou
v době, kdy je volen nový papež,
namířeny kamery televizních štábů z celého světa. Pokud vychází
černý kouř, volba nové hlavy katolické církve se nepovedla a nikdo
nebyl zvolen. Vychází-li kouř bílý,
mezi více než miliardou katolíků
letí radostná zvěst: „Habemus
papam“ – máme papeže.

Zdravotníci
i záchranáři

Do Hasičského sboru Městského státu Vatikán mohou být přijati
pouze mladí muži ve věku 21–25
let. Podmínkou je také katolické
vyznání uchazeče a přípis od kněze z jeho farnosti, který mravní
hodnoty budoucího hasiče potvrdí
vatikánským autoritám. Ovšem,
nejen ohněm živ je vatikánský
hasič. Vzhledem k enormnímu
množství návštěvníků – poutníků
i běžných turistů, kteří každoročně Vatikán navštíví – jsou zapojeni
i do této sféry života miniaturního
státečku. Jde například o pomoc lidem, kteří navštíví kopuli této monumentální stavby. Může se u nich
objevit zdravotní indispozice či
záchvat úzkosti. Trasu monitorují
kamery s nouzovými tlačítky,
které jsou spojeny s operační
místností. Hasiči mají na starosti
i zajištění bezpečnosti ve vatikánských výtazích. Průměrně mají
vatikánští hasiči ročně přibližně
600 zásahů, z toho pouze dvacet
poplachů má nějakým způsobem
co do činění s rizikem požáru.
Mimořádné umělecké a historické

hodnoty, které jsou ve Vatikánu
koncentrovány na velmi malé ploše, volají především po protipožární prevenci, kdy hasičům pomáhají
stovky různých detekčních čidel.
Činnost vatikánských hasičů však
není omezena pouze 44 hektary
rozlohy městského státu. Jsou
aktivní i v řadě živelních katastrof
po celé Itálii. V listopadu 2016 tak
vysílá papež František svoje hasiče na pomoc regionu Perugia ve
střední Itálii, který byl postižený
katastrofálním zemětřesením. Do
města Nursie, kde zemětřesení
poničilo řadu kostelů, přijíždějí
vatikánští hasiči i restaurátoři
z vatikánských muzeí.

manipulaci s otevřeným ohněm ve
starobylých vatikánských knihovnách a na jiných místech, o propálených kobercích nemluvě. To
aby měl takový papež přidělenou
trvalou požární hlídku. Jisté je,
že se současným papežem Fran-

tiškem vatikánští hasiči takovou
starost nemají.
Připravil Mirek Brát,
Zdroj foto: vaticanstate.va,
via flickr, via wiki,
catholic.org, youtube.com

Epilog

Požáry i povodně

Hasiči byli součástí ozbrojených papežských sborů již v roce
1820. Od počátku 20. století byly
však jejich vojenské povinnosti
redukovány na minimum a těžiště jejich činnosti se přesunulo
k boji s požáry a zajištění ochrany obyvatelstva. V roce 1941 se
vatikánský hasičský sbor skládal
z deseti hasičů, kteří prošli odborným výcvikem na římských
školách zaměřených na protipožární ochranu. Papež Jan Pavel
II. provedl v roce 2002 reformu,
kdy se hasiči dostali pod gesci vatikánských služeb civilní ochrany
a bezpečnosti. Stále však platí, že

Papež František se svými hasiči. Hlava katolické církve je formálně i nejvyšším velitelem vatikánského hasičského sboru.

Věčné město Řím, včetně Vatikánu, čelilo v minulosti mnoha požárům.

V hasičské vatikánské flotile nechybí ani vozidlo na platformě Mercedes-Benz Econic.

Když se tak zamýšlím nad úkoly vatikánských hasičů, dovolte mi
jeden postřeh, jehož ironický humor by mi snad odpustil i moudrý
papež František. Požáry, povodně,
zablokované výtahy, první pomoc
– to všechno hasičská brigáda ve
Vatikánu musí řešit. Pokud vzpomínáte na nedávno odvysílaný
seriál Paola Sorrentina „Mladý
papež“ s Judem Law v hlavní
roli, jistě mi dáte za pravdu, že
alespoň jednoho problému jsou
oproti filmové fikci vatikánští
hasiči v reálu ušetřeni. Jako by
nestačilo, že papež v podání Juda
Law kouřil cigarety v časech, kdy
to už opravdu není moderní. Jen
si představte to riziko požáru při

Osvědčený Iveco Daily Magirus.

Vatikánští hasiči se aktivně účastnili likvidace následků zemětřesení.

Z archivu hasičů Městského státu Vatikán.

Land Rover 110.
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Na téma podpory dobrovolných
hasičů v Královéhradeckém kraji
Dvě otázky pro brig. gen. Ing. Františka Mencla, ředitele HZS Královéhradeckého kraje

Pane řediteli, jaká je – podle
Vašeho názoru – úroveň podpory
dobrovolných hasičských jednotek v kraji a jakou měrou na
této podpoře participuje krajské
ředitelství HZS ČR?
Samospráva Královéhradeckého
kraje věnuje na dobrovolnou požární
ochranu již třetím rokem 20 milionů
korun. Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje pomáhal
tento přístup prosazovat. V minulosti za působení ministra Chovance

vznikl dotační projekt pro dobrovolné hasiče ve městech a obcích.
Bylo to určeno na získání nových
automobilů a dále na rekonstrukci
i výstavbu nových zbrojnic. Ministr
tehdy na setkání Asociace krajů
ČR řekl hejtmanům: My dáme 50
procent financí a vy dáte dvě třetiny
financí z těch zbylých 50 procent.
Jednu šestinu, tedy zbytek částky,
poskytne obec ze svého rozpočtu.
U nás to činí těch 15–16 milionů,
které poskytuje krajská samospráva.

Tato situace byla v Královéhradeckém kraji za působení hejtmana
France. Přesvědčil jsem současného
hejtmana Štěpána, že tento trend
musí pokračovat. Přibližně 5 milionů poskytoval na dobrovolnou požární ochranu Královéhradecký kraj
již v minulosti. Tato podpora byla
určena především na modernizaci
techniky. Popisovaná situace platila
v loňském roce, věřím, že v letošním roce to bude podobné. Prosadili
jsme rovněž podporu pro zajištění

získání řidičských oprávnění pro
strojníky – řidiče hasičských vozů.
Královéhradecký kraj přispěje obci
na získání „céčkového“ řidičáku.
Aby to měl potencionální žadatel
o grant co nejjednodušší, dostane
příspěvek 10.000 Kč. Dobrovolný
hasič pak může získat řidičské
oprávnění kdekoli – v domovské
obci či jinde za částku, kterou nabízí
trh. A obec mu pak proplatí zbytek
ceny kurzu, tedy cokoli nad 10.000
Kč. To je myslím velká motivace
a pomoc, která rozhodně není automatická v každém kraji v ČR.
Jaký je aktuální stav kooperace
mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči v Královéhradeckém
kraji?
Jakmile to je déletrvající zásah,
určitě se bez dobrovolných hasičů
stále neobejdeme. V případě déletrvajícího požáru provedeme ty
základní hasební operace a zbytek
necháme dobrovolným hasičům.
Profesionální hasiči určitě nestačí
kompletně pokrýt všechny zásahy.
Potom jsou zde ještě výkyvy počasí,
kterých stále přibývá: sucho, záplavy, extrémní vítr. Hlášení těchto
situací je mnoho. Systém je umí tzv.
nabrat, ale je zároveň vytvářeno nějaké pořadí k řešení. Zde nám velmi
pomáhají dobrovolné jednotky, které mají patřičné vybavení, například
motorové pily. I v případě povodní
je účast dobrovolných hasičů nezastupitelná.
Za odpovědi poděkoval
Mirek Brát. Foto: archiv

Ze života SDH

NAŠI LIDÉ

Mgr. Bohumír Martínek, PhD.,
vedoucí Ústřední odborné rady
ochrany obyvatelstva

Bohumil Martínek se narodil
17. října 1948 v Ostravě, je ženatý,
má dvě děti. Po absolvování Pedagogické fakulty v Ostravě začíná
svoji profesní kariéru jako učitel.
Od roku 1975 do roku 1982 působí
jako důstojník ve štábu civilní
obrany okresu Karviná. Následně
působí i v dalších funkcích ve
štábu civilní ochrany Severomoravského kraje, federálním štábu
civilní obrany i Hlavním úřadu
civilní ochrany České republiky.
V letech 2000–2006 pracuje na
pozici ředitele odboru ochrany
obyvatelstva generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru České republiky. V roce
2007–2009 je zde ředitelem odboru
civilní připravenosti a strategií.
V dalších letech působí jako pedagog na Policejní akademii České
republiky v Praze. Od roku 2011
si užívá zaslouženého důchodu.
Bohumír Martínek spojoval vždy
svoje profesní působení i s pedagogickou a výzkumnou činností.
Je autorem či spoluautorem řady
odborných publikací zaměřených
na ochranu obyvatelstva. Účastnil
se rovněž projektů ve vztahu k bezpečnostnímu výzkumu a dalšímu
vzdělávání v této oblasti. Ostatně,
sám se i po ukončení studia na
„alma mater“ – pedagogické fakultě – dále vzdělával. V letech 1989
–1991 byl posluchačem Univerzity
Karlovy, v letech 1995–1996 jej
najdete na vysoké vojenské škole
v Nizozemí (Netherlands Defence
College), v období 1999–2005

završuje svoje vzdělávání doktorským studiem na Univerzitě
obrany. Od roku 2006 působí jako
vedoucí ÚOR ochrany obyvatelstva SH ČMS, od stejného roku je
rovněž členem SDH Praha-Braník.
Mezi jeho záliby patří aktivní sportování. Potkáte jej na kole nebo při
pěší turistice. Rád čte: detektivky,
cestopisy i literaturu faktu. Mezi
jeho koníčky patří i hudba; hraje
aktivně na kytaru. Pečuje o pejska
a chalupaří. Jeho dlouhodobým
plánem ve vztahu ke Sdružení je
vytvoření takových podmínek, aby
ochrana obyvatelstva byla vnímána
jako samozřejmá součást činnosti
dobrovolných hasičů. Jako zlomový vnímá v tomto ohledu sjezd
Sdružení v roce 2010, kdy se začalo
dařit naplňovat činnost Ústřední
odborné rady ochrany obyvatelstva
konkrétními výsledky.
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Kaleidoskop zajímavostí

Hasiči v časech
Vernisáž výstavy
založení hasičského sboru
klimatických změn ke 140.vvýročí
Novém Městě na Moravě

(dokončení ze strany 1)

s hořlavým materiálem. Na to se
musíme specializovat a zaměřit.
Takové rozšíření činností bude
jistě i dražší?
Samozřejmě, dražší to vše bude.
Mimo finančních nároků bude
existovat i velký tlak na personální
odborné zajištění těchto aktivit.
Mnoho činností spojených s likvidací sucha nebudou už schopny
vykonávat pouze jednotky sborů
dobrovolných hasičů. Bude se muset
jednat i o úkol pro družstva a skupiny zařazené do sféry ochrany obyvatelstva. Máme nyní k dispozici
úplně první statistická čísla, jak jsou

naše jednotky zapojeny do pomoci
obcím v době extrémního sucha.
Bezmála 10 000 samostatných akcí
v uplynulém roce zajistily sbory
při pomocí obcím, zemědělcům či
lesníkům při likvidaci následků
sucha – od dopravy vody, zalévání
zeleně až k provzdušňování vody
v rybničním hospodářství. Do
těchto akcí se zapojilo 20 000 našich
členů. A tito členové zde odpracovali 77 011 hodin. To jsou obrovská
čísla. Jsem přesvědčen, že v příštím
roce budou tato čísla minimálně
ještě o 50 procent vyšší.
Otázky kladl a odpovědi
zaznamenal Mirek Brát,
Foto: archiv (RK)

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 proběhla
v Horáckém muzeu v Novém Městě
na Moravě vernisáž výstavy, kterou
připravili při příležitosti oslavy
140. výročí založení sboru členové Pavel Novák, František Košík
a Slavomír Mokrý. Z významných
hostů se zahájení zúčastnili starosta SH ČMS Jan Slámečka, starosta
OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman a náměstek ředitele HZS Kraje
Vysočina plk. Ing. Libor Hanuška.
Slavnostního zahájení se ujal velitel sboru Ing. Ondřej Novák. Výstava mapuje historii novoměstského
hasičského sboru. Ve vestibulu
muzea jsou k vidění historické stříkačky od roku 1883 a další požární

technika. Ve výstavním sále jsou
vystaveny uniformy a přilby, historická výstroj a výzbroj a spousta
zajímavostí. Nechybí ani zakládací
listiny, dobové dokumenty a fotografie. Výstava potrvá do 16. 6.
2019. Slavnostní valná hromada
proběhne v sobotu 13. 7. 2019
a oslava pro veřejnost se uskuteční o týden později 20. 7. 2019 na
Vratislavově náměstí od 13 do 20
hodin, kdy bude pro návštěvníky
připraven bohatý program a různé
ukázky včetně výstavy historické
i nejmodernější hasičské techniky
z celé republiky.
Text: Mgr. David Dvořáček
Foto: Pavel Kvíčala

III. ročník soutěže hasičských družstev
SDH České Budějovice vás srdečně zve na III. ročník
soutěže hasičských družstev. Akce se koná u příležitosti
145. výročí vzniku hasičského dobrovolnictví v Českých
Budějovicích. Soutěžit se bude pod záštitou primátora
města České Budějovice Ing. Jiřího Svobody. Místem
konání je náplavka pod Dlouhým mostem v Českých
Budějovicích, čas konání je 13. dubna 2019 od 13 hodin.
Prezence proběhne do 12:30 hodin. Rozlosování bude dle přihlášení při
prezentaci. Startovné činí 200 Kč, jsou oddělené kategorie pro muže
a ženy. Upřesnění propozic: úzké hadice nebudou povoleny, 2 základny,
sklopné terče. Občerstvení zajištěno. Pořadatel si vyhrazuje právo na
změnu pravidel před zahájením soutěže. Informace a přihlášky (do
6.4.2019) na kontaktu Jan Zabilka, tel. 776 514 520, e-mail: sdhcbudejovice@email.cz
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
Dnes servírujeme: „Stošedesátkový“ ovocný koláč
I v tomto čísle Hasičských novin máte připravený – tentokráte sladký
– recept z Hasičské kuchařky, kulinářsko-preventivního projektu, který
vyšel k 165. výročí vzniku HZS hl. m. Prahy. Hasičská kuchařka obsahuje
nejen recepty od samotných hasičů, ale i užitečné rady ze sféry protipožární prevence.
Užitečné rady
Tentokrát se zaměříme na zásady pro opuštění bytu při evakuaci a obsah
evakuačního zavazadla. Co dělat, když je nařízena evakuace a vy budete
muset opustit váš dům nebo byt? Vypněte elektrické spotřebiče (kromě
lednice). Uhaste otevřený oheň v topidlech. Uzavřete přívod plynu a vody.
Ověřte, zda o evakuaci vědí vaši sousedé. Dětem vložte do kapsy vizitku
s jejich jménem, adresou a kontaktem na vás. Nezapomeňte vzít psy a kočky.
Vezměte si s sebou evakuační zavazadlo. Co patří do takového zavazadla?
Osobní doklady, peníze, cenné dokumenty, léky, základní trvanlivé potraviny, pitná voda, jídelní miska, příbor, otvírák na konzervy, nůž, toaletní
a hygienické potřeby, deka, prádlo, teplé oblečení, obuv, pláštěnka, rádio,
náhradní baterie, svítilna, mobilní telefon, nabíječka, dioptrické brýle,
šití, zapalovač, kniha. Důležité je označit zavazadlo jménem a adresou!
„Stošedesátkový“ ovocný koláč por. Bc. Kateřiny Kohoutové
Kalorie, které jsme spálili při cvičném balení evakuačního zavazadla,
nám nahradí ovocný koláč. Doba přípravy je 50 minut a počítáme s osmi
porcemi. Budeme potřebovat 160 g másla, 160 g cukru moučka, 160 g
polohrubé mouky, 4 vejce, 1 vanilkový cukr, špetku soli a sody, 0,5 kg
ovoce (hodí se rybíz, meruňky, borůvky, švestky i jablka). Na drobenku
si připravíme 100 g másla, 100 g cukru a 200 g hrubé mouky. Jdeme na
to… V míse ušleháme vejce s moučkovým a vanilkovým cukrem. Přidáme
mouku, změklé máslo, špetku soli a sody. Drobenku vytvoříme smícháním
cukru s moukou a máslem. Důležité je, aby drobenka dostála svému jménu
a byla „drobivá“ v hrudkách. Na plech nebo do formy na koláč vložíme
pečící papír, nalijeme směs, poklademe čerstvým omytým ovocema
posypemedrobenkou. Pečeme ve vyhřáté troubě cca 30 minut při 170 °C
(v případě horkovzdušné trouby snížíme teplotu na 150 °C). Koláč necháme
vychladnout a nakrájíme. Dobrou chuť!
Foto: Hasičská kuchařka

Vychází páté číslo Hasičského čtení
V těchto dnech opouští tiskárnu nová dvousetstránková ročenka Hasičské čtení. Je věnována nejvýznamnějším událostem minulého roku a zavede
nás do několika sborů, hasičských muzeí, na celou
šňůru sportovních soutěží a seznámí nás s řadou
zajímavých osobností. Úvod je věnován akcím
pořádaným ke stému výročí vyhlášení samostatného státu, jako například X. propagační jízdě
SH ČMS z Velehradu na Hostýn a po Praze,
největšímu setkání hasičských praporů v Brně,
podzimním oslavám a samozřejmě nejmasovější události roku – Pyrocar 2018. Velkou pozornost časopis věnuje také celostátní soutěži

Požární ochrana očima dětí a letním dětským
táborům. V pátém čísle se podíváme do většiny
okresů České republiky. Svůj prostor zde mají
největší zásahy při mimořádných událostech,
prevence a kapitoly ze záchranářské historie. Nezapomíná se ani na sběratele a podnikové hasiče.
Každý si tu najde, co ho zajímá. Pokud i vy
máte zájem se s tím vším seznámit a dobře si počíst,
můžete si časopis objednat mailem na distribuce@
hasicisro.cz nebo telefonicky na 774 862 150, a také
na adrese Hasiči, s r. o., 549 01 Nové Město nad
Metují. Cena je stále stejná – 99 Kč bez poštovného.
Při hromadných objednávkách pěti a více kusů 89 Kč.

Setkání okresních odborných rad
prevence Královéhradeckého kraje
Ve Velkém Poříčí na Náchodsku ve školicím středisku HZS
Královéhradeckého kraje se sešli
členové pěti odborných rad okresů
Královéhradeckého kraje. Bylo
to již 17. setkání na této úrovni.
O popularitě tohoto setkávání
svědčí stále se zvyšující počet
účastníků. V letošním roce přijelo
34 preventistů SDH. Kladně je
třeba ohodnotit účast náměstků
ředitele pro prevenci a krizové

řízení z územních odborů kraje.
Byla mezi nimi ing. mjr. Romana
Steinerová z Jičína, Mgr. plk.
Pavel Kuřitka z Trutnova a Mgr.
mjr. Petr Kunc z Rychnova nad
Kněžnou. Setkání přišel pozdravit
místostarosta KSH a starosta OSH
Náchod pan Ivan Kraus. Úvodní
přednáškou na téma Preventivně
výchovná činnost v obcích zahájil
dvoudenní setkání Mgr. plk. Pavel
Nejtek, náměstek ředitele HZS

Královéhradeckého kraje pro prevenci a KŘ. Předložil směr příštího
tématu, týkajícího se povinnosti
obcí na úseku Preventivně výchovné
práce mezi občany. Informoval, že
v současné době navštěvuje osobně všechny okresy a seznamuje
starosty obcí s jejich povinnostmi
na tomto úseku. Po tomto úvodu
byl přivítán majitel firmy Feenix
sanace, pan Luděk Růžek. Jeho
firma je specializovaná společnost
na sanace objektů po živelních
pohromách. Zdůraznil, že jejich
cílem je předat zasažené prostory
klientovi v co nejkratší době ve stavu, v jakém byly před poškozením.
V ukázkové prezentaci byly k vidění
objekty zasažené a poničené požáry,
povodněmi apod. Provádějí rovněž
sanace a konzervace strojních zařízení po těchto pohromách. Firma
také umí provést sanaci cenných
dokumentů. Po ukončení prezentace
zúčastnění pokládali panu Růžkovi
řadu otázek, na které se jim dostalo
adekvátních odpovědí. Bylo to zajímavé povídání a můžeme jeho firmu
doporučit jak firmám, tak občanům,
jejichž objekt byl zasažen živelní
pohromou. Po skončení prezentace
firmy Feenix sanace pokračoval
v přednášce plk. Pavel Nejtek. Se-

známil přítomné s materiály, které
vytvořil HZS kraje. Materiály si
převzali vedoucí okresních rad
prevence. Ti, kdo ještě neobdrželi
Příručku pro občany a mládež, si
ji zde vyzvedli. V ukázce předvedl
filmové šoty, které jsou vysílány
v televizi na programu V1. Po ukončení prvního dne setkání jsme odešli
na večeři do Staročeské hospody.
Zde jsme pokračovali ve výměně
zkušeností v práci ORP.
Druhý den byl naplněn celou řadou informací. Dostal zde také prostor pro své vystoupení nový náměstek ředitele pro prevenci, OOb
a krizové řízení HZS z Rychnova
nad Kněžnou Mgr. mjr. Petr Kunc.
Náplní jeho přednášky byla PVČ
v oblasti ochrany obyvatelstva.
Zazněly informace o materiálech,
které jsou předávány starostům
obcí na téma Preventivně výchovná
činnost v obcích. Na závěr proběhla
výměna zkušeností z konkrétní
činnosti preventistů SDH v obcích. Náplní práce preventistů je
působení ve školách na různých
stupních a osvětová činnost mezi
seniory i ostatními občany v oblasti
požární bezpečnosti.
Jaroslav Vrba, vedoucí KORP
Královéhradeckého kraje

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání ke španělským „sousedům“
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování
pro sbírání nových zkušeností a poznatků. S Hasičskými
novinami jsme už procestovali mapu středoevropského hasičského dobrovolnictví (Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko).
Pojďme však pomyslnou „pokličku“ trochu více zvednout a podívejme se
hlouběji po zemích našeho kontinentu. Vždyť v případě integrované Evropy
můžeme klidně i takové Španělsko označit za souseda, byť s patřičnými
uvozovkami.

Bomberos
Voluntarios

I jen krátké nahlédnutí ke španělským hasičům nás asi přesvědčí,
že je nutno si vážit korektních
vztahů mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči v naší republice.
Ve Španělsku si totiž profesionální
hasiči i stěžují, že jim dobrovolní
hasiči kazí reputaci. Známým dobrovolnickým hasičským útvarem
je zde například jednotka hasičů
ve městě Santander vytvořená již
na konci 19. století. Města s více
než 20 000 obyvateli musejí mít
ze zákona hasičské jednotky. Problém je, že Španělsko je velká
země a každý region si takovou
povinnost vykládá po svém. Někde
jsou upřednostněni profesionální
hasiči, jinde dobrovolníci. Existuje
dokonce i snaha hasiče privatizovat. Profesionální hasiči protestují
proti privatizaci i proti přílišnému

upřednostňování dobrovolníků.
Argumentují i tím, že jim dobrovolní hasiči čerpají případné
finanční zdroje, které by mohli
být použity v jejich prospěch. Na
straně druhé, profesionální hasiči
odcházejí do důchodu a jsou nahrazováni dobrovolnými hasiči se
smlouvu na dobu určitou. Údaje
hovoří o relativně nízkém počtu
profesionálních hasičů ve Španělsku (19 969), rozčleněných do
603 hasičských zbrojnic, organizovaných na základě jednotlivých
autonomních oblastí, respektive
větších aglomerací (Madrid, Barcelona). Hasičské činnosti přitom
vykonává řada dalších složek,
včetně například Národní gardy.
Co se týká počtu dobrovolných
hasičů (Bomberos Voluntarios) ve
Španělsku, bylo jich (podle dostupných údajů z roku 2012) 3437.
Foto: via flickr
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Slovem a obrazem

Na PYROCARU 2014 js
Z iniciativy hasičů
vznikl
Na cvičnou věž
rozdali dárky a občers
odpočinkovýzaareál
s jednohákovým žebříkem
více jak
a závodnic z celé České republiky.
Ve startovním poli byli tentokrát
i reprezentanti německého klubu
GermanFiresport. Nejlepšího výsledku mezi muži dosáhl Vladislav
Filip z HZS Kolín, který převzal
putovní pohár od loňského vítěze
Davida Dopiráka z HZS Domažli-

ce. Mezi ženami na věži kralovala
světová rekordmanka v běhu na 100
metrů s překážkami Šárka Jiroušová z SDH Poniklá, která putovní
pohár na rok převzala po Kamile
Bartoškové z Horní Cerekve.
Foto: HZS Středočeského kraje
         

+ Nová soutěž!
o dva tablety SAMSUNG
na našem webu
Více informací, fotky a videa najdete na:
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Věk se již posuzuje z Ijim

Hasičská tradice – Staročeská svatba
Tradice Staročeské svatby je
v Plánici od roku 1965. Organizují ji dobrovolní hasiči společně
s městským úřadem. Výročí sboru
slaví každý pátý rok, v témže roce
probíhá staročeská svatba.
Staročeskou svatbu připravují
pláničtí dlouhé měsíce dopředu,
aby všechno klaplo na jedničku.
Finiš nastává dva měsíce předem,
tedy v prosinci. Sednou, domluví se

V malé obci Čepice, části města
Rabí v Plzeňském kraji na řece
Otavě v okrese Klatovy, veškerý
společenský život organizují dobrovolní hasiči. Díky jejich iniciativě
probíhá v obci obnovený Masopust,
pořádají dětské dny, čarodějnice,
hasičský ples. Hasičská zbrojnice,
kterou si hasiči vybudovali v objektu bývalé slepičárny, slouží také
jako kulturní centrum pro lidi ze vsi,
kde se setkávají a tráví spolu volný
čas. Do loňska byla kolem zbrojnice
jenom zelená pláň. Slovo dalo slovo
strana
4
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IZS informuje o
CTIF se zrodil po úspěšné účasti české re- kraje Bc. Lubomír Franc a předseda Čes- bilů.
Foto:Varchiv
prezentace na hasičské olympiádě ve Va- kého národního výboru CTIF plk. Ing. čí zaplynovaných přepravních
a představuje jednotku HZS po
raždinu. Od nápadu k realizaci byl jen krů- Drahoslav Ryba.

kdo, co a jak bude povídat, sepíše
se jakýsi scénář celé akce a aktéři
se naučí své role.
Účastníci Staročeské svatby se
scházejí u Spolkového domu, jehož
součástí je hasičská zbrojnice. Je
tady krojovaná družba, což jsou
mladí muži a dívky v krojích, důležitá postava smluvčího, svědků,
otce i matky nevěsty a ženicha,
předlouhý průvod rozmanitých

Ze Staročeské svatby

a nápaditých masek. Nikdy nechybějí postavy „řemesel“, což jsou
například řezníci, pekaři i cukráři,
květinářky, kominíci, dřevaři i kartářky, holiči nebo selky. Nemalou
úlohu mají kostýmy, nejednou byly
půjčeny v divadle, jindy pomohly
zručné ruce švadlen. Vzhled musí
být precizní a oku lahodící.
Plánická svatba přiláká každých
pět let do města neuvěřitelný počet
přihlížejících. Tísní se podél trasy
průvodu, hledají vyvýšená místa,
odkud je svatební průvod dobře vidět. Přijíždějí nejen z blízkého okolí, ale také z Prahy, Plzně, Kladna;
někteří hosté jsou až z Německa.
Průvod prochází městem, zastavuje u ženichova domu, který je
pečlivě vybrán – tam se smlouvá
o tom, zda nevěsta bude ženichova, průvod pokračuje k nevěstě,
opět je na smluvčím smlouvat
svatbu, přesvědčovat otce i matku
nevěsty a ženicha… Přitom se
tančí a zpívá, „řemesla“ prodávají
koláče, preclíky i housky, klobásky
i kýtu, sýry i pivečko, své služby
nabízí dokonce pojízdné sociální
zařízení, kartářka, ševci i holiči.
Večer probíhá ve spolkovém domě
svatební veselí.
Staročeská svatba se opět představí v Plánici v roce 2020.
Věra Nutilová
Foto: autorka

více informací na

Hasiči z ČR a Balkánu cvičili
stabilizaci budov dřevem

Přečtete si v z

MČR v disciplínách CTIF
PROGRAM

V minulém čísle Hasičských
novin jsme slíbili, že se vrátíme k II.
ročníku netradiční halové soutěže
ve výstupu do čtvrtého podlaží
cvičné věže pomocí jednohákového žebříku. Akci 2. března 2019
uspořádal Hasičský záchranný sbor
(HZS) Středočeského kraje ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Sportovním
klubem HZS Středočeského kraje
a Okresním sdružením hasičů v Příbrami. Soutěžit mohli příslušníci
a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové sborů
dobrovolných hasičů nebo členové
spolků působících na úseku požární ochrany. Na úvodním nástupu
přivítal závodníky i hosty náměstek ředitele HZS Středočeského
kraje pro integrovaný záchranný
systém a operační řízení plk. Ing.
Miloš Hladík. Přítomné pozdravili
také středočeský radní pro oblast
bezpečnosti a zdravotnictví JUDr.
Robert Bezděk, CSc., a místostarosta města Příbram Ing. Martin
Buršík, MBA. Soutěže se účastnilo nejlepších čtyřicet závodníků

06:00–09:00
07:00–10:00
10:00–10:30
10:30–15:30
15:45–16:15

Prezence
Trénink
Zahájení soutěže
Plnění disciplín
Vyhlášení výsledků

Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France a předsedy Českého národního výboru CTIF plk. Ing. Drahoslava Ryby
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www.vezeko.cz

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25

650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH
500,- Kč bez DPH / 15 125,- Kč vč. DPH

Výškově stavitelná oj - příplatek 12

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

plášť čerpadla - novinka

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

Vydává SH ČMS ve vydavatelství HASIČI, s.r.o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, tel.: 491 472 666, e-mail: hasici@tiscali.cz. Noviny jsou registrov
Čejchanová, e-mail: ecmail@seznam.cz. Předplatné vyřizuje pouze redakce, tel. 491 474 150. Inzertní oddělení: tel. 606 313 956; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně VI:
Hasiči (Pompieri), Itálie 1985, režie: Neri Parenti
Příběh vyprávěný pohyblivými
obrázky dobyl svět. Film se stal
i uměleckou formou, která mohla
popsat sílu ohně i náročnou práci
hasičů. Už při samotném pohledu na filmové plátno se můžete
bát – nebo smát. Nejsou totiž jen
dramatické snímky s hasičskou
tématikou, jsou i filmové komedie.
Do té druhé skupiny patří film
Hasiči z 80. let 20. století. Jednu
z rolí zde ztvárnil Paolo Villagio,
který i v Čechách proslul jako filmový účetní Ugo Fantozzi, který
jde z maléru do maléru. Filmová
distribuce zvala diváky do kina
těmito slovy: „Ve chvíli, kdy se Paolo Casarotti chystá vyrazit s manželkou na dovolenou, dostihne ho
povolávací rozkaz na cvičení, které
si má odbýt v římském hasičském
sboru. Marně se pokouší v kasárnách najít velitele Paciniho, aby
situaci objasnil a odebral se znovu
na vysněnou dovolenou. Místo
toho narazí na číšníka Nicolu Ruoppola, bývalého hasiče nadšeného
možností nastoupit znovu u sboru,
který se pokouší maskovat pokročilý věk účesem Elvise. A tak než
se Paolo naděje, skončí společně
s ním u 17. družstva, kterému
velí neschopný Armando Bigotti
a jehož dalšími členy se stávají
syn z bohaté rodiny Alberto Spina,
kterému se přes všechny pokusy

V sobotu 25. května se u Rokycan koná již 9. ročník akce Zbirožské hasičské tatrování. Tato akce
se konala vždy v září, ke změně
letošního termínu byli organizátoři
přinuceni rozsáhlými stavebními
úpravami, které začnou v areálu již
v červnu a budou trvat minimálně
do poloviny příštího roku. Bohatý doprovodný program je letos
připravován ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, se kterým by měla být široké veřejnosti
představena Národní humanitární
základna a bude zahrnovat kromě
tradičních událostí, jimž dominuje
volba MISS Tatra a Mistrovství
republiky ve výměně předního kola
na vozidle Tatra 815, také mnoho
atrakcí a ukázek pro veřejnost.
Na místě bude aktivní nafukovací
skluzavkové centrum v designu
hasičské stanice, simulátor přetočení vozidla na střechu, simulátor
nárazu, pit stop simulátor výměny
kol. V rámci ukázek bude například představena i nová cisternová
zodolněná stříkačka značky Tatra
– tzv. TITÁN, která by měla nahradit stávající hasičský tank.
Zdroj: HZS ČR

Firma Dobráci si Vám dovoluje nabídnout v našich prostorách, v Havlíčkově Brodě, 13 hasičských
vozidel: 8x CAS, 5x velitelská 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.

a protekci nepodařilo vyhnout službě, řidič Daniele Traversi, který
nikdy nedokáže dorazit k výjezdu
včas…“ Tomuto filmu byla vytýkána značná ztřeštěnost (takové však
italské komedie v „osmdesátkách“
opravdu byly) i malý prostor, který
zde dostal Paolo Villagio. Nicméně, o dva roky později přichází do
kin „dvojka“ Hasičů s podtitulem
Hrdinská mise. Pamětníci možná
vzpomenou …
Plakát filmu: cubemagazin.it
Příště: Posedlost ohněm (Blue
Smoke), USA 2007, režie: David
Carson

V jarních měsících by měla být v Náchodě dokončena stavba nové zbrojnice pro
tamní dobrovolné hasiče. Objekt je navržen ve tvaru písmene L s maximálními vnějšími
rozměry 22,70 × 24,20 m. Objekt je dvojpodlažní. V 1. NP se kromě vstupu nachází
především sociální zázemí pro hasiče (šatny, sprchy, WC apod.), sklady a garáže pro
hasičská vozidla. Ve 2.NP se nachází další sociální zázemí a kanceláře, denní místnost,
zasedací místnost apod. Foto: Mirek Brát.

PRO CHVÍLE ODDECHU
„Žena je (tajenka).“ (John Osborne, anglický dramatik a sociální rebel, 1929–1994)

Oheň, plamen, požár…
ve slavných citátech
Lehkověrnost i nedůvěra jsou stejně zhoubné jako oheň i voda.
Hesiodos, řecký
básník
Manžel je jako oheň. Jakmile doma postrádá
pozornost, vzplane jinde.
Zsa Gabor, maďarsko-americká herečka
Co nevyléčí léky, vyléčí železo, co nevyléčí
železo, vyléčí oheň, co nevyléčí oheň, je třeba
pokládat za nevyléčitelné.
Hippokratés, starověký řecký lékař

Tajenka: „…RAFINOVANÁ SMĚS PYROMANA A HASIČE.“

Oheň na svíci sfoukneš, v srdci nikoliv.
Johannes Eckhart, německý teolog
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Pozvánka do Hasičského muzea v Krupce Velitelský den

– HAMRY 2019

Hasičské muzeum v Krupce v okrese Teplice bylo otevřeno v roce 1973 u příležitosti stého výročí založení sboru. Tehdy bylo umístěno v přízemí tamního muzea.
Během let členové SDH shromáždili tak velké množství exponátů výstroje, výzbroje
i techniky a širokou škálu písemností, že muzejní prostory přestaly vyhovovat.
V průběhu let se totiž muzeum rozrostlo navíc o vzácná dědictví dnes již zaniklých
hasičských sborů. Město Krupka v roce 2014 připravilo projekt Přestavba bývalé
fary na hasičské muzeum. Získalo na něj tehdy dotaci z Regionálního operačního
programu NUTS II Severozápad, který byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj. Nové prostory muzea byly slavnostně otevřeny 5. listopadu 2015.
Otevření předcházelo náročné stěhování exponátů, výzdoba sálů, úprava výstavních vitrín, o což se postarali členové SDH v Krupce. Na rozsáhlé ploše jsou
umístěny např. hasičské stříkačky roku 1802, kolové ruční stříkačky ze začátku
dvacátého století, koněspřežné stříkačky, světová rarita motorová stříkačka firmy
Flader s pěnotvorným příslušenstvím, přenosné stříkačky. Nechybí fotografie a dokumenty, které připomínají historii hasičských sborů z Teplicka. Zaujme Požární
řád horního města Krupka z roku 1793, soubory skupinových fotografií členů SDH
od roku 1875 do současnosti. Unikátní je sbírka hasičských příleb, trhací háky,
odznaky, nášivky a nejrůznější modely hasičských vozidel.
Věra Nutilová. Foto: archiv muzea.

Okresní odborná rada represe Okresního sdružení hasičů Prostějov pod vedením velitele Vladimíra Kyseláka
ve spolupráci s HZS Prostějov připravila na sobotu 9.
března 2019 na základně HZS v Hamrech velitelský den
pro velitele a ostatní členy SDH okresu Prostějov. Program
byl rozdělen na 5 stanovišť (zdravověda, radiové spojení,
bezpečnost na cestách, stejnokrojový předpis a pořadový
výcvik), kterými si postupně prošlo všech 131 účastníků
rozdělených do 5 čet. Poděkování patří vedoucím skupin,
kteří školili, především pak učitelkám ze Střední zdravotnické školy v Prostějově, jejichž školení bylo velice
praktické i díky perfektně namaskovaným simulantům se
zraněními, panu Bc. Michalu Hajdučkovi ze Školy smyku,
který hovořil o bezpečnosti a novinkách pro řidiče, a dále
Ing. Ratiborskému z HZS Prostějov, který školil práci
s radiostanicemi. I díky dobrému počasí během dne si
lidé po četách a na závěr i všichni společně zapochodovali
za zvuku hudby.
Text: Mgr. Marcela Vystrčilová
OSH Prostějov

Mezinárodní veletrh
požární techniky a služeb

Moravskoslezští hasiči
se připravují na zásahy
v tunelech
Šest desítek příslušníků Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) prošlo
v Ostravě intenzivním kurzem zaměřeným na zdolávání
mimořádných událostí v silničních a železničních tunelech. Především teoretická příprava v hotelu Pak Inn pod
vedením zkušených lektorů ze Švýcarska a Nizozemska
vyvrcholí praktickou částí na přelomu června a července
2019 ve Švýcarsku. Přípravu financuje Evropský sociální
fond (ESF) a také Moravskoslezský kraj. Projekt „Speciální výcvik jednotek hasičů pro zdolávání mimořádných
událostí v silničních a železničních tunelech“ se zaměřuje
na zkvalitnění provádění záchranných prací jednotkami
požární ochrany v podobě rozvoje odborných dovedností
a znalostí příslušníků zařazených v jednotkách HZS
MSK předurčených pro zásahy v silničních a železničních tunelech. Výcvik je určen pro 60 hasičů (2 turnusy
po 30 hasičích). V teoretické části jsou hasiči seznamováni s problematikou požárů v silničních a železničních
tunelech se zaměřením na zkušenosti z konkrétních
zásahů v zahraničí. Na teorii bude navazovat praktický
výcvik v mezinárodní hasičské akademii IFA ve Švýcarsku, která disponuje cvičnými silničními a železničními
tunely a potřebným zázemím, a to v termínu 30. 6.
– 7. 7. 2019.
por. Mgr. Petr Kůdela, tiskový mluvčí, HZS Moravskoslezského kraje (redakčně kráceno)

Pracovní setkání
v Havířově

U příležitosti halové soutěže MH „Havířovská hala“
se uskutečnilo pracovní setkání představitelů KSH
MSK a Slezského vojvodství, jehož cílem byla koordinace akcí v rámci mezinárodní spolupráce. Českou
stranu zastupovali starosta KSH Leo Kuběna, jeho
náměstci Richard Dudek, Stanislav Kotrc, Jan Dumbrovský, pracovník KSH Ladislav Čabla a náměstek
starosty OSH Karviná Milan Mencner. Polskou stranu
reprezentovali viceprezident Slezského vojvodství Jerzy
Szkatula, emeritní velitel útvaru PSP Edward Deberný,
prezident ZOP ZOSP RP Wlodislaw Sl. Piotr Mikolajczik, prezident OSP Jastrzembie Gurne Jozef Plonka
a prezident OSP Jaworzno Stanislaw Kilian. Na setkání
byla upřesněna další spolupráce hasičských sborů Moravskoslezského kraje a Slezského vojvodství,a také
dohodnuta návštěva představitelů obou stran na akcích
v Polsku nebo v Česku. Současně byla domluvena
i účast MH na mezinárodním táboře v Polsku a mladých
stražáků na letním mezinárodním táboře v Jánských
Koupelích.
J. Dumbrovský

29. 5.–1. 6. 2019
VELETRHY BRNO
www.bvv.cz/pyros
Vzdělávací středisko Ivana Kubičková – T. E. P. nabízí
v Praze kurzy v oblasti PO, BOZP a ekologie. Bližší
informace tel. 603 441 171 nebo www.tep-kubickova.cz.
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