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Z jednání

Studenti u hasičů
Delegace tureckých středoškoláků z velkoměsta Adany a města
Kayseri navštívila MV-GŘ HZS
ČR. Jednalo se o projekt v rámci
programu Erasmus a Fondů EU.
Partnerskou školou je studentům
Střední odborná škola zeměměřičská z Prahy Hrdlořez. V ČR
navštívili partnerskou školu, Geofyzikální ústav AV ČR, Hvězdárnu
v Ondřejově, VÚGTK ve Zdibech
a další obdobná pracoviště. Studentům byla přednesena přednáška na
téma mimořádné události a geografické informační systémy z pohledu
HZS ČR. Čekalo je i seznámení
se s nasazením geografických informačních systémů při zdolávání
mimořádných událostí.
Zdroj textu: Nicole Zaoralová

Ve čtvrtek 21. března se v Hotelu
Přibyslav uskutečnilo další jednání
Výkonného výboru SH ČMS, statutárního orgánu našeho sdružení.
Na programu bylo mnoho bodů - od
kontroly plnění předešlých úkolů,
přes vyslechnutí zpráv o činnosti
za rok 2018 k diskusi a schválení
předložených dokumentů.
V začátku starosta sdružení,
Jan Slámečka, informoval o vývoji problematiky užívání státního
znaku na velkém znaku SH ČMS.
Byl připraven návrh novelizace zákona o používání státních symbolů
a následným krokem bude hledání
cesty podání návrhu na novelizaci.
Dále informoval o setkání českých a slovenských dobrovolných
hasičů ve dnech 26. a 27. února
2019ve slovenské Galantě, kde
byly vzájemně prezentovány činnosti obou spolků. Na oplátku
byli slovenští kolegové pozváni
na podzimní návštěvu do Česka.
Druhý den se k jednání připojili
také představitelé Maďarského
hasičského svazu, s nímž SH ČMS
uzavřelo dohodu o spolupráci.
Snímek Michala Fanty dokumentuje likvidaci požáru po tragickém pádu vrtulníku Enstrom 480 na Královéhradecku. K události se vracíme na straně 2.

(dokončení na straně 7)

Hasičské dobrovolnictví – to je služba cti,
ochoty pomáhat, být solidární
…říká v rozhovoru pro Hasičské noviny europoslanec RNDr. Pavel Poc
Sbory dobrovolných hasičů,
ale i Jednotky sborů dobrovolných hasičů čerpají z Evropské
unie finanční prostředky na
vybavení technikou a vylepšení požárních zbrojnic. Velké

množství sborů čerpá i dotace
na mezinárodní spolupráci
v příhraničních oblastech.
Zřizovatelé sborů, tedy obce,
realizují svoje projekty v rámci
Integrovaného regionálního

Rubrika Naši Lidé:
Bc. Robert Kučera
... informace na straně 4

operačního programu (IROP),
jenž je vypsán na období 2014
až 2020. Unijní dotace jsou
určené zřizovatelům jednotek
kategorie JPO II a JPO III. Jedná se o jednotky, které mohou
zasahovat i mimo území svého
zřizovatele a jsou zařazeny do
systému tzv. plošného pokrytí.
Konkrétní příklady jsme uvedli
i na stránkách minulých vydání Hasičských novin. Jaký
je „evropský“ pohled na hasičské dobrovolnictví v České
republice, jaká témata ve
vztahu k hasičům jsou řešena
na půdě evropských orgánů?
Odpovědi na tyto otázky jsme
hledali v krátkém rozhovoru
s členem Evropského parlamentu RNDr. Pavlem Pocem.

Pane doktore, pracujete
v Ev ropském parlament u,
mimo jiné, i jako místopředseda parlamentního výboru
ENVI, který se zabývá též
veřejným zdravím. Zároveň
jste aktivní i ve skupině, jejíž
náplní je prevence nádorových
onemocnění. Dají se v této
sféře identifikovat „hasičská“
témata?
Samozřejmě. Jde zejména
o dlouhodobé účinky práce hasičů na jejich zdraví. To se dotýká
nejen jich samých , ale i jejich
rodin. I běžný požár produkuje
množství toxického kouře, který
ohrožuje hasiče, způsobuje problémy při evakuaci osob apod.
Řada stavebních materiálů není
zatím v Evropské unii testována
na jejich případnou toxicitu při
hoření. To se snažím měnit.
Vždyť kouř je, podle aktuálních
studií, nejčastější příčinou úmrtí
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Jedním ze spolupracujících
subjektů pro SH ČMS je i Fakulta
bezpečnostního inženýrství Technické university Ostrava. Součástí
této fakulty je též katedra zaměřená
na požární ochranu. Katedra svým
zaměřením rozvíjí připravenost na
mimořádné události. Cílí především na prevenci mimořádných
událostí i jejich taktické a strategické řešení. V této oblasti je velmi
důležité spojení zkušeností odborníků z praxe i nových poznatků
výzkumu, což zajišťuje unikátní
a komplexní odbornou přípravu pro
praxi ve všech oblastech požární
ochrany s uplatnitelností v České
republice i ve světě. Součástí
činnosti fakulty jsou i zajímavé experimenty. Příkladem je nedávný
velkorozměrový experiment v průmyslovém objektu ve Vítkovicích
zaměřený na měření parametrů
při hoření benzínu. Experiment
realizovali zaměstnanci Fakulty
bezpečnostního inženýrství, pracovníci Technického ústavu požární ochrany a interní doktorandi.
Experiment spočíval v měření
fyzikálních parametrů plamene
a kouře vznikajícího při hoření
hořlavé kapaliny v nádrži. Experimenty jsou součásti výzkumu paní
Tatiany Stankevich z Kaliningrad
State Technical University, která je
na fakultě na postdoktorandském
pobytu. Vědci z fakultního týmu
spolupracují například v rámci
mezinárodního projektu Erasmus+
i na návrhu dočasného zázemí
(kontejneru) využitelného pro
handicapované osoby v období
po přírodních katastrofách. Využití tohoto zázemí (kontejneru) je
plánováno v Turecku, kde hrozí
mnoho přírodních katastrof (např.
zemětřesení).

Výkonného výboru
SH ČMS

při požárech. A nejde jen o jeho
okam žit ý negativ n í úči nek.
Je nutné se zaměřit i na jeho
dlouhodobé působení. I přes
prokazatelný zvýšený výskyt některých nádorových onemocnění
u hasičů, nejsou tato onemocnění
zařazena na seznam nemocí z povolání. To chci pomoci měnit.
Již v roce 2015 jsem inicioval,
společně s Evropskou Alianci
Hasičských Odborových Svazů
(EFFUA) a asociací Evropské
ligy proti rakovině (European
Cancer Leagues) postup, který
nutí Evropskou komisi, aby se
začala věnovat otázce zařazení
testování toxicity kouře.
Jak by se mohla tato zjištění
projevit i v České republice?
Udává se, že více než 60 procent úmrtí hasičů, je způsobeno
dlouhodobým vystavením karci(dokončení na straně 4)

Hasičské muzeum
Konstantinovy Lázně
...navštivte na straně 8
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Události

Bývalý mlýn vyhořel, škody přesáhly 20 milionů

Ve výběru požárů za uplynulé
období chceme nyní ukázat nikoli
na ten nejtragičtější nebo ten s nejvyšší materiální škodou. Varovný
prst míří na požáry, jejichž příčinou
je dětská hra, byť z této kategorie
uvádíme dnes pouze jedinou událost. Je ale měsíc duben, vzpomeňme tak na jeden dubnový požár roku
1978, kdy dětský táborák zapříčinil
obrovské materiální škody na objektech poutního místa Svatá Hora
u Příbrami. Tento barokní klášterní
komplex patří k nejvýznamnějším
mariánským poutním místům.
V bazilice je oltář s lidovou gotickou
soškou Panny Marie Svatohorské,
kterou podle legendy v polovině 14.
století vytvořil arcibiskup Arnošt
z Pardubic. Později se areál ocitl
ve správě jezuitského řádu, který
z něj udělal nejvýznamnější poutní
místo v Čechách. Oheň z dubna
L.P. 1978 zle poničil střechu kláštera, poškodil věže nad Mníšeckou

a Plzeňskou kaplí i nástropní malby.
Škoda tehdy činila 5 milionů korun
československých (Kč), což byla obrovská částka. Uchráněná hodnota
však byla mnohem, mnohem vyšší.
U požáru, který se rozhořel před 40
lety, zasahovalo 46 požárních jednotek (profesionálních, dobrovolných
i vojenských). Celkem zde bojovalo
s ohněm 330 požárníků, řečeno
dobovou terminologií. Neštěstí se
obešlo bez ztrát na životech. Obnova
areálu si následně vyžádala částku
16 milionů Kč. Na památku této
události pořádají dobrovolní hasiči
každoročně soutěž Běh hasičů do
Svatohorských schodů. A na počátku všeho byla nevinná hra čtveřice
mladých táborníků. Bohužel, předmět této hry byl velmi nebezpečný
– oheň… V loňském roce rozsáhlý
požár Svaté Hory připomněla i výstava s dobovými dokumenty, texty,
fotografiemi i ukázkami hasičské
výstroje.

Pád a následný požár vrtulníku
Tři jednotky požární ochrany
byly vyslány do Blažkova, části
obce Slavoňov, kde došlo k pádu
civilního vrtulníku soukromé
letecké společnosti. Událost byla
oznámena na krajské operační
a informační středisko hasičů 22. 3.
2019 v 09:15 hod. Při svém příjezdu
našli hasiči zřícený stroj v poli
a bylo viditelné plamenné hoření.
Požár se snažili uhasit místní obyvatelé pomocí hasicích přístrojů,
ale plameny se podařilo zkrotit až
hasičům, kteří nasadili vysokotlaký proud vody. Požár zničil prostor
pro posádku vrtulníku i motorovou
část stroje. Leteckou nehodu nepřežili bohužel dva lidé. Na místě
spolupracovaly všechny složky
IZS. Jednotky zabezpečovaly po
dobu zásahu místo události, následně poskytovaly technickou pomoc
policistům a vyšetřovatelům Ústavu pro odborné zjišťování příčin
leteckých nehod. Na místo vyjel

z Hradce Králové také automobilový nosič kontejnerů. Ten disponuje
hydraulickou rukou, pomocí které
může být vrak vrtulníku vyzvednut a naložen. Na místě události
zasahovali profesionální hasiči
z Dobrušky, JSDH Nové Město
nad Metují a Slavoňov a následně
pak jeli na místo také příslušníci
z hradecké centrální stanice.
Martina Götzová,
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje

V noci na pátek 22. března asi
dvacet minut po jedné hodině
přijala tísňová linka středočeských hasičů oznámení o požáru
rozlehlého rodinného domu v katastru obce Zápy v okrese Praha-východ. Při prvotním ohlášení
dostalo operační středisko informaci, že z objektu šlehají vysoké
plameny, a tak na místo vyslalo
profesionální jednotku ze stanice
Stará Boleslav a dobrovolné jednotky obcí Zápy a Brandýs nad
Labem.Po příjezdu na místo bylo
velitelem nahlášeno, že jde o požár
bývalého mlýna o půdorysu 20x8
metrů přestavěného na obytný
dům, začíná se propadat střecha
a vstup dovnitř budovy už není
pro zasahující hasiče bezpečný.
Uvnitř domu se nikdo nenacházel.
Hašení probíhalo několika C proudy ze země i z výškové techniky.
Velitel zásahu si na místo vyžádal ještě další posily, a tak byly
k události vyslány jednotky SDH
Čelákovice, Jirny a Nové Jirny
s automobilovými cisternami. Po
příjezdu jednotek hasiči natáhli

Pásový dopravník v plamenech
Druhý stupeň požárního poplachu vyhlásilo operační středisko hasičů ihned po přijetí oznámení, že ve
firmě na papírovou lepenku v Ostrově na Karlovarsku hoří dopravník.
První jednotka hasičů po příjezdu
na místo potvrdila požár většího
rozsahu s tím, že zaměstnanci opustili výrobní prostory po vypuknutí
požáru a jsou mimo nebezpečí. Při
požáru hrozilo rozšíření ohně do
obou hal, které jsou dopravníkovým
pásem spojené. Rychlý zásah profesionálních i dobrovolných hasičů
rozšíření zabránil, střecha zasažené
haly je železobetonová a tedy odolná
požáru. Hodinu od vyhlášení poplachu měli hasiči požár pod kontrolou,
bylo nutné dohledat všechna skrytá
ohniska a důkladně zkontrolovat

Škodu v předběžné výši 500
tisíc korun za sebou zanechal požár nákladního vozidla na 124. km
dálnice D1 ve směru na Brno. Při
požáru ani samotném zásahu se
nikdo nezranil. Hlášení o požáru

o požár vybavení uvnitř plechové
garáže společných garáží soukromé firmy. Požárem bylo poškozeno
vozidlo Chevrolet zaparkované
uvnitř garáže. Hasiči provedli preventivně násilné vstupy do vedlejších garáží. Požár byl lokalizován
v 20:33 hodin, zcela zlikvidován
pak byl před půl desátou večer. Na
likvidaci požáru hasiči nasadili
2 C proudy s pěnou, zasahovali
v dýchací technice. Vyšetřovatel
odhadl škodu na 500.000 korun,
příčina se vyšetřuje.
HZS hl. m. Prahy,
foto Milan Pacík

Požár pokoje v ubytovně
K bývalému hotelu Central do
Chrudimi vyjížděli v úterý 19.
března v 7.17 hodin hasiči. Na
místo byly povolány čtyři jednotky
hasičů – profesionální z Chrudimi
a dobrovolné z Chrudimi, Slatiňan
a Topole. Hasiči museli z objektu
evakuovat celkem 10 osob a 2
osoby ze stříšky. Hasiči dostali
požár pod kontrolu v 7.33 hodin
a zcela ho zlikvidovali v 8.10 hodin.
Podle slov vyšetřovatelky hasičů
ponechal muž svíčky na parapetu

okna ubytovny a z místnosti odešel.
Plameny poškodily nejen okno,
u něhož popraskalo sklo, ale také
postel i lednici. Vyšetřovatelka hasičů udělila muži na místě blokovou
pokutu za jeho nedbalostní jednání.
Škoda byla předběžně vyčíslena na
200 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 5 milionů korun.
por. Bc. Vendula Horáková,
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje

prostory pod střechou obou hal.
Po dvou hodinách zásahu si místo
události převzal majitel. Příčina
požáru i výše škody je v šetření. Ve
firmě zasahovali hasiči před rokem,
kdy oheň rovněž zasáhl pásový dopravník. Při předchozím požáru se
požár rozšířil na jednu z hal, kterou
následně zcela zničil.
HZS Karlovarského kraje

Oheň uzavřel dálnici na Brno

Zásah v garážovém domě
Jednotky HZS Praha ze tří stanic byly ve středu 13. března 2019
v 19:55 hodin vyslány k požáru vozidla ve společných garážích v ulici
K Dolům v Praze 12. Průzkumem
na místě bylo zjištěno, že se jedná

další dopravní vedení. Zásah tak
probíhal z více míst pomocí většího počtu útočných proudů.Krátce
před druhou hodinou byl vyhlášen
druhý poplachový stupeň. Pro
zajištění dostatku hasební vody
bylo na rybníku, který je v těsné
blízkosti objektu, zřízeno čerpací
stanoviště. K události byl povolán
také starosta obce, protože v domě
bydlelo několik osob, pro které
bylo nutné sehnat náhradní ubytování. Střecha domu se už úplně
propadla, proto zásah pokračoval
jen zvenku budovy i za pomoci
dvou k usů v ýškové techniky.
Z důvodu déletrvajícího zásahu
bylo nutné zálohovat stanici Stará
Boleslav, aby byla zajištěna její
akceschopnost, a to jednotkami
SDH Čelákovice a Brandýs nad
Labem na svých vlastních zbrojnicích. Starosta obce také zajistil
pro zasahující hasiče ochranné
nápoje a stravu. Před čtvrtou hodinou byla nahlášena lokalizace
požáru. Dále probíhalo rozebírání
konstrukcí a dohašování skrytých
ohnisek. V tu chvíli bylo nasazeno

přijala operátorka tísňové linky
112 Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina 18. března v 06.49
hod. Na místo události vyjely jednotky profesionálních hasičů ze
stanic v Jihlavě a Velkém Meziříčí.
Zasahujícím hasičům se podařilo po
pár minutách intenzivního hašení
dostat požár pod kontrolu. Úplná
likvidace požáru proběhla po půl
osmé ráno. Po dobu zásahu hasičů
byl provoz na dálnici D1 ve směru
na Brno uzavřen. Požár zapříčinila
technická závada.
Kpt. Ing. Bc. Petra Musilová,
tisková mluvčí HZS Kraje
Vysočina

šest útočných proudů. V půl šesté
zredukoval velitel zásahu jednotky a nechal snížit poplachový
stupeň na základní úroveň. V půl
sedmé byl objekt zkontrolován
termokamerou, která neodhalila
žádná skrytá ohniska. Zároveň
docházelo k postupnému střídání
zasahujících hasičů. V dopoledních hodinách pokračovalo
zjišťování příčin vzniku požáru

Požár
autobusu
Silně frekventovanou silnici
I/3 zablokoval 20. března v Litvínovicích v ranních hodinách
požár autobusu. Požár byl na
tísňovou linku 112 nahlášen v 6:43
hodin. Do Litvínovic operační
důstojníci vyslali osádky dvou
cisteren profesionálních hasičů ze
stanice České Budějovice. Dřív
něž hasiči k požáru přijeli, všichni
cestující stihli z hořícího autobusu
MHD značky Solaris vystoupit.
Nemáme informaci, že by někdo z 25 cestujících byl zraněn.
Zasahující jednotka na likvidaci
požáru nasadila dva vysokotlaké
proudy. Po deseti minutách pak
hasiči dostali požár, jež zasáhnul
motorovou část autobusu, pod kontrolu. V 7:06 hodin velitel zásahu
hlásil zprávu, že požár je zcela uhašen. Výše vzniklé škody je zatím
v šetření. Příčinou vzniku požáru
byla technická závada, její bližší
specifikace bude dále zkoumána.
HZS Jihočeského kraje

Sedm jednotek hasičů v akci
Dne 18. 3. 2019 ve 14:18 hodin
přijalo krajské operační středisko
hasičů informaci o požáru střechy
rodinného domu v obci Chvalnov-Lísky. Na místo byly postupně
vyslány jednotky profesionálních
hasičů ze stanic Morkovice-Slížany a Kroměříž, a také jednotky
dobrovolných hasičů z obcí Střílky,
Koryčany a Chvalnov-Lísky. Po
příjezdu a provedení prvotního
průzkumu bylo velitelem zásahu
upřesněno, že je rodinný dům
kompletně v plamenech. Ihned byly
zahájeny hasební práce a k události byl okamžitě povolán také
zástupce energetické společnosti,
z důvodu vypnutí elektrického
vedení u střechy zasažené stavby.
Před příjezdem jednotek došlo
ke zranění jedné osoby, která se
nadýchala zplodin hoření. Hasiči
poskytli zraněnému první předlékařskou péči a vyžádali si na místo
výjezd zdravotnické záchranné
služby. K události se dostavil také

velící důstojník směny a vyšetřovatel příčin požárů. Při zásahu se
lehce zranil jeden ze zasahujících
dobrovolných hasičů. Posádkou
zdravotnické záchranné služby
byl ošetřen a ponechán na místě.
Z důvodu posouzení narušené
konstrukce stavby byl k události
povolán také statik. Statik po prohlídce zničené budovy rozhodnul
o jejím postupném stržení. Starosta
obce proto zajistil stavební stroj,
kterým byly za přítomnosti majite-

lů zasaženého i sousedního objektu
demoliční práce okamžitě provedeny Na dohlídku nad požářištěm
zůstala pouze místní jednotka.
Jako příčina vzniku události byla
vyšetřovatelem hasičů stanovena
technická závada na komínovém
tělese. Předběžná škoda je vyčíslena na půl milionu korun.
Dle zprávy
kpt. Ing. Pavla Řezníčka,
HZS Zlínského kraje

za účasti krajského vyšetřovatele
HZS, který si nakonec přizval na
došetření události expertní skupinu Technického ústavu požární
ochrany Praha. Přímé škody byly
předběžně stanoveny na 22 milionů korun. Při požáru ani při
zásahu nebyl nikdo zraněn.
por. Bc. Tereza Fliegerová,
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

VE ZKRATCE
„Nezdolná lahev“

Jednotka HZS ÚK ze stanice Děčín
a dobrovolná jednotka z Jílového-Modré vyjely k požáru v Teplické ulici
v Martiněvsi. Při vaření začala hořet
propanbutanová lahev. Majitel ji hodil
do potoka, kde ale hořet nepřestala.
Hasiči plamen zlikvidovali vysokotlakým vodním proudem a lahev v potoce
nechali vychladnout.
zdroj HZS Ústeckého kraje

Vznícení sazí v komíně

Tři jednotky hasičů zasahovaly
u požáru sazí v komíně rodinného
domu v obci Líšný na Jablonecku.
Po příjezdu na místo požáru hasiči
průzkumem zjistili, že požár se rozšířil
z komínového tělesa na dřevěnou
podlahu. Jednotky provedly částečné
rozebrání podlahy a uhasily skrytá
ohniska požáru. Škoda způsobená
požárem byla vyčíslena na 50.000 Kč
a hasičům se podařilo zásahem uchránit majetek v hodnotě 3.000.000 Kč.
HZS Libereckého kraje

Exploze během hašení

Dne 19. března 2019 před půl
šestou ráno vyslalo operační středisko
jednotky k ohlášenému požáru chaty
v brněnské části Nový Lískovec. V péči
záchranné služby skončil jeden uživatel
chaty a také profesionální hasič. Na
místě zasahovaly čtyři profesionální
brněnské jednotky a dobrovolní hasiči
ze Starého Lískovce. Požár zasáhl
přístavek chaty a pomocí tří vodních
proudů se podařilo zabránit rozšíření
plamenů na celou chatu. Záchranná
služba si převzala do péče jednoho
uživatele chaty a následně také profesionálního hasiče s poraněním ruky.
V objektu se nacházely 3 tlakové lahve.
Jedna explodovala během hašení. Vyšetřovatel předběžně odhadl škodu na
100 tisíc korun. Příčina vzniku požáru
se nadále zjišťuje.
Jaroslav Mikoška,
tiskový mluvčí HZS JmK

Za požárem dětská hra

Jednotky ze stanice Stříbro, JSDH
Konstantinovy Lázně a JSDH Bezdružice zasahovaly u požáru pokoje v patře rodinného domu v Bezdružicích.
Požár, který vypukl kolem půl sedmé
večer, pokoj zcela zničil a zplodiny
zasáhly i vedlejší prostory. Hasiči
použili dýchací techniku. Po uhašení
požáru byl ještě proveden průzkum
bytu a prostor nad ním termokamerou.
Ke zraněním nedošlo. Ve spolupráci se
starostou obce bylo obyvatelům zajištěno náhradní ubytování. Škoda byla
stanovena na 350 tis. Kč. Jako příčinu
určil vyšetřovatel hru dětí.
kpt. Mgr. Petr Poncar tiskový
mluvčí, HZS Plzeňského kraje
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Záhada „modrého ohně“
na palubě ponorky Hunley

Je to příběh, od kterého uplynulo již 155 let. Přesto je stále předmětem diskuzí, vycházejí
o něm knihy, v roce 1999 natáčí režisér John Gray o tomto tématu i film, který byl uveden též v české distribuci. Je to osud konfederační ponorky Hunley, který zrodily události
americké občanské války v polovině 19. století. Součástí tohoto příběhu je i jedna legenda o modrém ohni, chcete-li o modrém světle, která mi byla inspirací, abych přiblížil
dramatickou biografii ponorky Hunley i čtenářům Hasičských novin. Než však zabliká
z ponorky Hunley záhadný modrý signál, pojďme si nejprve představit jeviště, na kterém
se naše drama odehrává. Dejme lidem, kteří u tohoto příběhu byli, jména a individuální
osudy!

Námořní blokáda

Píše se rok 1861. Americká
občanská válka je krvavým střetem, v němž se objevují i nové
typy zbraní. Obchodník a právník
Horace Lawson Hunley spojil síly
s inženýry Jamesem McClintockem a Baxterem Watsonem. Dodejme, že náš odvážný trojlístek
je na straně Konfederace – Jihu,
kter ý je právě cílem námoř ní
blokády ze strany Unie – Severu.
Narušit tuto blokádu má jejich ponorka s názvem Pioneer. Nakonec
však vynálezci podmořský člun
zničí, protože existuje riziko, že
by se mohl dostat do rukou unionistickým vojskům. Po přesunu
z New Orleansu na bezpečnější
místo, které je dále od fronty,
však neváhají a pouštějí se opět
do práce. V lednu 1863 již zkoušejí
novou ponorku, která nese název
American Diver. Zkoušky dopadají tragicky, ponorka se v rozbouřeném moři potopí a posádka
zahyne. Podaří se třetí projekt,
jehož výsledkem je ponorný člun
pojmenovaný po svém duchovním
otci – H. L. Hunley?

Nezdolná vůle uspět

Ponorka H. L. Hunley byla
dlouhá necelých třináct metrů. De
facto se jednalo o ocelovou rouru

o průměru jen mírně přesahující
jeden metr. Osmičlenná posádka
poháněla šroub ponorky ručně,
protože se nepodařilo vyřešit
vhodný parní nebo elektrický pohon. Výzbroj ponorky tvořilo
v první fázi jejich zkoušek tzv.
vlečné torpédo. To se osvědčilo
př i cvičné demonst raci možností ponorky v roce 1863, kdy
H.L.Hunley vlečným torpédem
potopila v y řazenou nák lad ní
loď. Jižanští generálové zajásali,
že konečně mají zbraň, kterou
prolomí námořní blokádu Severu.
Ponorka byla naložena na železniční vagón a odeslána do přístavu Charleston v Jižní Karolíně
k bojovému nasazení. Zkoušky
na bojový křest komplikovala
nejen primitivní technika tohoto
pionýrského bojového člunu, ale
i neshody samotného Hunleyho s konfederační generalitou.
Zkoušky člunu pokračovaly, ale
bez Hunleym zamýšlené posádky.
Plány na bojovou misi maří nehoda. Ponorka se potopila, z osmi
mužů nové posádky přežili pouze
tři. Zdálo by se, že po tragédiích,
které vývoj ponorky provází, bude
Horace Hunley na svůj nelehký
úkol rezignovat. Válka je však
časem, kdy lidé chtějí dokázat
nemožné. Hunley opět přebírá
nad ponorkou velení a uchovává

Ponorka Hunley měla být nástrojem pro prolomení námořní blokády.

si nezdolnou vůli uspět. Již 15.
října 1863 vyplouvá z přístavu
v Charlestonu k dalšímu testování
člunu. Jeho plánem je podplout
jednu ze zakotvených jižanských
lodí… Ponorka se už nevynořila.
Všichni na palubě, včetně H. L.
Hunleyho, umírají… Co bude dál?

do boku šalupy, exploze nálože
a USS Housatonic se po několik
minutách potápí.

Záhada „modrého
ohně“

I v moderních časech se na válečných lodích stále užívá optická signalizace.

sloučenin na bázi dusičnanů kovů
a chlorečnanu nebo chloristanu
draselného. Modrý nádech ohně
pak zaručila správná přísada, nejlépe například uhličitan měďnatý.
Zdálo by se, že po letech už není
důležité, zda ponorka dokázala po
útoku něco signalizovat. Musíme
si však uvědomit, že osud ponorky H. L. Hunley je pro americké
dějiny velmi důležitý. Je zdrojem
i historických tradic – byla to první
ponorka na světě, která dokázala
prokazatelně potopit válečnou loď.
Je tedy i velkým rozdílem, zda
ponorka kontrolovaně splnila svůj
úkol a teprve poté se z nějaké příčiny potopila. Její zánik v průběhu
útoku by připomínal spíše sebevražednou misi. Záhada modrého
světla však zůstala nevyřešena i po
roce 2000, kdy byl trup ponorky
Hunley vyzdvižen a prozkoumán.
Olejová lucerna, která byla ve vraku objevena, měla totiž čiré a nikoli
modré sklo. Barevný signál vyslat
nemohla. Navíc byla uzpůsobena spíše pro osvětlení vnitřních
prostor, než aby měla ambicí být
signalizačním zařízením na moři.
Jedinou šancí by bylo zapálení bengálské směsi se správnou barevnou

Po no r k a byl a v y z ve d nut a
a zformována nová dobrovolnická posádka pod velením Georga
Dixona. Změnila se i její jediná
útočná zbraň – místo vlečného
torpéda má nyní ponorka Hunley
torpédo tyčové. 17. února 1864
ponorka H. L. Hunley vyplouvá na
svoji první – a jak se brzy ukáže
– i poslední bojovou plavbu. Před
přístavem v Charlestonu hlídkuje
unionistická dělová šalupa USS
Housatonic. Právě ta je cílem
útoku ponorky. Na sedmimetrovém bidle je před přídí ponorky
umístěna šedesátikilová prachová
nálož s kontaktním zapalovačem.
Po předchozích zkušenostech, kdy
ponorku ohrožoval byť jen krátký
pobyt pod hladinou, neplula nyní
zcela ponořena. Hlídky na lodi
USS Housatonic si všimly charakteristických věžiček ponorky a zahájily palbu z pušek. H.L.Hunley
však bojový úkol splnila. Náraz

Bylo to poprvé v dějinách, kdy
ponorka v bojové akci potopila loď.
Bohužel, ponorka se už do přístavu v Charlestonu nevrátila a pro
dalších 136 let byla nezvěstná. Při
výbuchu však neměla být zničena,
protože se objevili svědci, kteří
přísahali, že signalizuje do přístavu
modrým světlem… STOP! Nyní se
dostáváme k záhadě modrého ohně,
chcete-li modrého světla, kterým
měla ponorka H. L. Hunley signalizovat po útoku, že je v pořádku,
úkol splnila a vrací se zpět na
základnu. Zastánci teorie modrého
světla šířili představu, že posádka
ponorky Hunley signalizovala
pomocí lucerny s modrým sklem.
Nesmíme se však dívat na možnosti
námořní signalizace v roce 1864
moderníma očima. V těchto časech
při signalizaci na větší vzdálenosti
dominovala technologie, kterou
nyní známe spíše ze zábavní pyrotechniky. Ano, jednalo se o tzv.
bengálský oheň, intenzivní hoření
s konkrétním barevným nádechem. Připomeňme si, že recept
na bengálský oheň je složen ze

Lampa nalezená ve vraku ponorky.

Americká občanská válka probíhala nejen na souši, ale i na moři.

Ponorka Hunley útočí!

složkou. Pokusy ukázaly, že takové
světlo by mělo i tu správnou intenzitu, aby bylo vidět až v přístavu
v Charlestonu.

Epilog

Byla na palubě ponorky Hunley i bengálská směs určená pro
signalizaci? Otevřel velitel Dixon
věžičku a zapálil malé množství
této směsi, aby modrým ohněm dal
signál, že úkol jeho muži splnili?
To se už nikdy nedozvíme. Podle
posledních zveřejněných výzkumů
však pravděpodobně utrpěla posádka ponorky fatální poranění vnitřních orgánů v důsledku tlakové
vlny po výbuchu, upadla do bezvědomí, ze kterého se již neprobrala.
Jak ukázaly již zkoušky ponorky,
k jejímu potopení nebylo daleko
ani v důsledku pouhé náhody.
Možná, že modré světlo pocházelo
z jiné lodě v přístavu, možná, že
svědkové chtěli takové modrý oheň
spatřit jako symbol naděje v době,
kdy oheň nemilosrdné války ničil
je i celou zemi.
Připravil Mirek Brát, zdroj
foto via wiki, flickr,
clemson.edu

Vrak ponorky ve speciálním bazénu v
muzeu.
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Výcvikový polygon pro činnost
ve výšce a nad volnou hloubkou
S mírnou dávkou exkluzivity
(protože objekt, který níže popisujeme, nebyl ještě předán do oficiálního užívání) vás Hasičské noviny
zvou do městyse Velké Poříčí na
Náchodsku. Nachází se zde výjimečný objekt – výcvikový polygon
pro činnost ve výšce a nad volnou
hloubkou. Lezecký polygon se nachází v bezprostřední blízkosti náchodské hasičské stanice se sídlem
ve Velkém Poříčí. Objekt je součástí
stávajícího výcvikového zařízení.
Učiliště požární ochrany ve Velkém
Poříčí je organizační složkou HZS
Královéhradeckého kraje. Již v roce
2002 bylo pověřeno prováděním
základní a pravidelné odborné přípravy hasičů – instruktorů pro práci

ve výšce a nad volnou hloubkou.
Stávající trenažéry však kapacitně
neumožnily rozšíření odborné přípravy. Navíc jsou všechny umístěné
venku a nejsou žádným způsobem
kryté či chráněné. Proto bylo období, po které bylo možné provádět
praktický výcvik, omezeno. Tento
problém řeší nový lezecký polygon
za částku téměř 54 milionů Kč včetně DPH. Dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu
pokryje 85 % nákladů, zbytek bude
hrazen ze státního rozpočtu. Projekt
unikátního polygonu nebyl vůbec
jednoduchou záležitostí, protože
jediný podobný objekt v Evropě
se nachází ve francouzském městě
Crolles nedaleko Grenoblu. Jedná
se o zařízení firmy Petzl, která jej
používá k testování svých produktů
pro horolezectví i profesionální záchranářské operace. V polygonu ve
Velkém Poříčí hasiči – lezci naleznou vnější i vnitřní lezeckou stěnu,
cvičný labyrint šachet s možností
částečného zatopení, trenažéry
stísněných prostor, varianty střech
k výcviku včetně odkrytých krovů
nebo stromový kmen s větvemi.
K výcviku bude sloužit i střecha
objektu, kde bude možné simulovat
zásahy při silném větru nebo v přívalech sněhu. „Novým polygonem
docílíme toho, že se zde budou
moci vzdělávat nejen příslušníci

HZS ČR, ale také dobrovolní hasiči a zástupci dalších složek IZS.
Kapacita střediska se totiž zvýší
ze současných asi 140 vyškolených
osob ročně až na 500 osob,“ řekl
ředitel HZS Královéhradeckého
kraje brig. gen. František Mencl.
Polygon ve Velkém Poříčí je opravdu ojedinělou stavbou, jejíž exteriér
i interiér je v každé jednotce plochy
maximálně využitý pro simulaci
a trénink zásahů specialistů jednotek IZS. Projekt polygonu je dílem
společnosti ATELIER TSUNAMI,
s. r. o.
Foto: Mirek Brát

Pozvánka na soutěž do města Březnice
Sbor dobrovolných hasičů města
Březnice (okres Příbram, Středočeský kraj) vás zve na 6. ročník poháru města Březnice a 14.
ročník soutěže „O pohár starosty
města Březnice“ Soutěž proběhne
v sobotu 15. 6. 2019 od 10:00 hod.
na sportovní ploše SDH Březnice:
lokalita u Černého kříže ( po levé
straně při výjezdu z Březnice směr
Tábor). Soutěžit se bude v kategoriích: Mladší děti: 2004, 2005, 2006,
2007, 2008. Starší děti: 2008,2009,
2010, 2011, 2012. Přípravka: 2013,
2014, 2015. Muži: PS 15+ sport
(2 hadice B 75). Muži: PS 12 (2
hadice B 75). Ženy. Propozice:
Prezentace družstev od 9:00 hod,
při registraci předloží závodníci

členské průkazy, při nepředložení
čl. průkazů běží družstvo na vlastní
nebezpečí. Nástup družstev 10:00.
Porada velitelů družstev a vedoucích (okamžitě po skončení nástupu). Začátek soutěže po poradě
velitelů a vedoucích. Návratky do
soutěže zasílejte na email.: mh.sdh.
breznice@seznam.cz do 9.6.2019.
Informace na tel.: 721 487 579.
Soutěžící budou nastupovat na
základnu podle přiřazených čísel.
Čísla se budou přiřazovat podle zaslání přihlášky na email. Startovné:
Děti – 100 Kč družstvo. Muži – 200
Kč družstvo. Ženy – 200 Kč družstvo. Společné startovné muži +
ženy + děti z jednoho SDH 400 Kč
(v případě více dětských družstev

za každé další družstvo 50Kč). Bez
řádně vyplněné přihlášky nebude

družstvo připuštěno ke startu! (ilustrační foto via web SDH Březnice)

…říká v rozhovoru pro Hasičské noviny europoslanec RNDr. Pavel Poc
nogenním látkám. Mojí snahou je
propojení dat Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra
s cílem popsat nemocnost a příčiny hlavních zdravotních problémů
u hasičů a policistů. Cílem je najít
„důkaz“, který by odůvodnil zařazení některých nádorových, ale
i jiných onemocnění na seznamy
nemocí z povolání u daných sborů.
Týkalo by se to pouze profesionálních, nebo i dobrovolných
hasičů?
Myslím, že běžná veřejnost
příliš neumí rozlišovat mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči. Pro veřejnost jsou hasiči ti,
kteří přijíždějí tam, odkud jiní
utíkají. Chrání životy, brání majetkovým škodám. Jsem velmi rád,
že se technická úroveň vybavení
u dobrovolných hasičů zásadně
mění a disponují nyní i vskutku
moderní technikou. Dobrovolní

hasiči mohou nyní dosáhnout
na evropské peníze – pro nákup
techniky a zlepšení zázemí pro
jejich činnost. Jako prospěšné se
ukázaly být také společné pro-

NAŠI LIDÉ

Bc. Robert Kučera,

vedoucí Ústřední odborné rady represe
Narodil se 28. dubna 1978
v Plzni. Po absolvování základní školní docházky vystudoval
střední odbornou školu železniční.
Další vzdělání získává studiem při
zaměstnání – na střední škole se
zaměřením na požární ochranu.
Civilní povolání strojvedoucího
mění za dráhu hasiče z povolání.
Železnice však stále zůstává jeho
velkým koníčkem. Potkáte jej ve
volném čase i jako strojvůdce na
historických parních lokomotivách v čele jízd nostalgických
vlaků časů páry. Bakalářský titul
získal na Západočeské univerzitě.
Robert Kučera je členem SH ČMS
od roku 1991. Členem se stal ve
Sboru dobrovolných hasičů v Tlučné, na severním Plzeňsku. Působil v kolektivu Mladých hasičů. Po
té se stal instruktorem a vedoucím
mládeže. Zapojoval se rovněž
v oblasti prevence a po dosažení
plnoletosti i v oblasti represe.
V jednotce sboru dobrovolných
hasičů plnil funkce od hasiče,
přes strojníka, velitele družstva,
až po velitele jednotky. Ve funkci
velitele jednotky SDH města Nýřany (kategorie JPO II.), kam se
přestěhoval, působí od roku 2001
dodnes. „Naše generace a tudíž i já
jsme měli v raném věku jednu obrovskou výhodu. V dobrovolné požární ochraně jsme měli možnost
učit se od starých bardů. Jejich
jména jsou dnes zapsána zlatým
písmem do hasičských kronik na
všech stupních našeho sdružení. Já
osobně si načerpaných zkušeností
nesmírně vážím. Učili nás nejen
hasit, ale učili nás být i dobrými
lidmi a funkcionáři. Cítím, že nyní
je mojí povinností jim poděkovat
za dobře odvedenou prací v našem
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska,“ vzpomíná Rober t
Kučera, který na úrovni okrsku
zastával funkci zástupce velitele.
V rámci okresu pak plnil úkoly
vedoucího okresní odborné rady
represe a také náměstka starosty

OSH pro prevenci a represi. Od
znovuzaložení krajských článků
SH ČMS působil jako člen výboru
krajského sdružení a člen krajské
odborné rady represe. Později,
v roce 2007 se stal jejím vedoucím a současně i členem ústřední
odborné rady represe. Poslední
volební období je jejím vedoucím.
Od roku 2004 je příslušníkem
Hasičského záchranného sboru
Plzeňského Kraje. I u hasičů z povolání si prošel funkcemi v oblasti
strojní služby, až po velitele požární stanice.
Jeho krédem je, že požár ní
ochranu nesmíme dělit na dobrovolnou a profesionální. Je jen
jedna. Obě složky ji musejí dělat
profesionálně. Ovšem přesto, že
je požární ochrana jen jedna, není
jednobarevná. Má mnoho odstínů.
Jiná je na horských hřebenech
a jiná v průmyslových aglomeracích. „Naším úkolem není vytvářet
direktivu, ale podávat velitelům
všech stupňů pomocnou ruku.
Abychom toto vše důsledně plnili,
je třeba i nadále vyvíjet v rámci
oblasti represe velké úsilí pro
zajištění výhod bezmála 78 tisícům členů SH ČMS, kteří působí
v dobrovolných jednotkách požární ochrany,“ říká Robert Kučera.

1879–2019: 140 let dobrovolných
hasičů v Rokytnici nad Jizerou

Hasičské dobrovolnictví – to je služba cti,
ochoty pomáhat, být solidární

(dokončení ze strany 1)

Informace a rozhovory

jekty v příhraničních oblastech,
česko-německé, česko – polské
atd. U dobrovolných hasičů oceňuji i jejich velmi dlouhou tradici
a působení v osvětové a kulturní

sféře. Zejména v menších městech
a vesnicích jsou tahouny společenského života. Plně se ztotožňuji
s neustálým zlepšováním statusu
dobrovolných hasičů. Staráme
se o zaměstnance státu, musíme
se lépe starat i o ty, kteří státu
a místním samosprávám pomáhají
tak účinně, jako dobrovolní hasiči.
K tomu patří i téma toxicity kouře
při hoření, o kterém jsme již mluvili. Kouři při hoření je vystaven
stejně profesionální i dobrovolný
hasič. Musí mít tedy nároky na
stejné ochranné vybavení i podporu ve zdravotním a sociálním
zázemí. Hasičské dobrovolnictví,
to je služba cti, ochoty pomáhat,
být solidární s ostatními – bez
ohledu na hranice. V tomto směru
je hasičské dobrovolnictví veskrze
pozitivní evropskou ideou.
Děkuji za rozhovor.
Mirek Brát. Foto: archiv

V roce 1879 rozhodla obec Rokytnice založit dobrovolný sbor
hasičů a tento všestranně podpořit.
Čestný titul zakladatele dobrovolného sboru hasičů náleží nesporně
řediteli obecné a měšťanské školy
v Dolní Rokytnici Vilému Pólovi,
který již v roce 1877 jako člen
obecního zastupitelstva k založení požárního sboru podněcoval.
Obec Rokytnice nebyla často do
té doby postižena požárem, ač
tehdy bývalo zvykem svícení loučemi po půdách a jejich uhašení
se praktikovalo jednoduše, jejich
zapíchnutí do suchého sena. Ovšem
duch nové doby zavítal i do našich
odlehlých končin a byly prováděny významné reformy. Shodou
okolností zachvátil požár v roce
1878 dům č. 49 v Dolní Rokytnici,
přičemž jen s velkou námahou,
energickým vystupováním, ba
dokonce i za použití násilí byl
utvořen řetěz osob pro přísun vody,

Vladislav Kubeczka se s námi podělil
o snímek dortu, který byl jednou z cen
tomboly na XXIV. reprezentačním plese
dobrovolných hasičů, který proběhl v Ostravě. Děkujeme za snímek a přidáváme
osvětovou informaci, jak vlastně přišlo
do Čech slovo tombola. Mají pravdu ti,
kteří odhadují, že to bylo z italštiny (původ
tomboly je v italském výrazu tombolare).
Význam slova je v češtině jasný asi každému: věcná loterie. V Itálii ovšem slovo
tombola označuje i samostatnou deskovou hru, která se hraje v domácnostech
Apeninského poloostrova již čtyři století
o Vánocích. Vznikla původně v Neapoli,
nyní je ale populární po celé zemi.

mělo to přispět k záchraně domu.
Usedlost přes všechno úsilí z větší
částí shořela a tím se naskytla příležitost upozornit na skutečnost, že
také v Rokytnici nelze bez dobře
organizovaných hasičů pomýšlet na
účinný boj s ohněm. Že nyní obyvatelstvo zakládání hasičstva věnovalo přízeň a náklonnost vyšlo najevo
již na první schůzi v lednu 1879.
Tato mohutná schůze, které se zúčastnilo na 400 osob, zaznamenala
již 162 osob hlásících se jako činní
členové. Je třeba vyzdvihnout, že
se této schůze zúčastnili lidé všech
vrstev obyvatelstva, byly přítomni
všechny významné osobnosti,
takže již předem připravované
stanovy byly přijaty a také později
schváleny místodržitelstvím.
Zdroj: Adresář soudního
okresu Rokytnice n. J., 1908
(via web RnJ)
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Kaleidoskop zajímavostí

Výcvik střelmistrů
Možná k méně známým pracím,
které zajišťuje HZS ČR, patří činnost střelmistrů. V březnu se uskutečnil v Bučovicích na Vyškovsku
právě takový výcvik specialistů
– střelmistrů HZS České republiky.
Jeho vyvrcholením byla demolice
patrové budovy. Akce se účastnili
také hasiči ze zahraničí. Pravidelného výcviku českých střelmistrů
se tentokrát účastnili zástupci
z německé Spolkové organizace
technické pomoci (THW), rakouských hasičů a kolegů se Slovenska.

Akce využili i řídící důstojníci HZS
Jihomoravského kraje, pro které byl
jeden den určen jako tzv. instrukčně
metodické zaměstnání zaměřené na
problematiku trhacích prací. Tato
odborná příprava se díky spolupráci
s městem Bučovice uskutečnila
v areálu bývalých Uměleckoprůmyslových závodů, který je určen
k demolici. Vyvrcholením týdenní
akce byla demolice patrového objektu na okraji Bučovic.
Dle zprávy Jaroslava Mikošky,
(HZS JmK)

Záchrana seniora z bahna
„rodinného“ rybníčku v Orlové
Profesionální hasiči z Orlové
(HZS MSK) zachránili v pondělí
25. 3. 2019 po poledni třiasedmdesátiletého seniora z nebezpečného
bahna rybníčku u jeho rodinného
domku v Orlové-Por ubě, kam
se původně snažil umístit sochu
vodníka, aby jej zkrášlil a dělal
společnost několika desítkám
kaprů. Odvážný muž měl sice na
sobě vysoké rybářské holínky
a voda mu nejprve sahala „jen“
nad kolena, ale najednou zajel do
pevného bahna až po pás a nemohl se v bahnitém sevření ani
pohnout. K rybníku o rozměrech
10 × 8 metrů vyjela jednotka HZS
Moravskoslezského kraje ze stanice Orlová (okres Karviná) ihned
po nahlášení nehody příbuznou
seniora na tísňovou linku hasičů.
Muž, stojící po pás v bahně a po
prsa v ledové vodě, s orlovskými
hasiči komunikoval, ale byla mu
viditelně velká zima. Hasiči rychle
nafoukli záchranné saně RS 5, muž
se za ně co nejpevněji chytil a asi
na pátý pokus jej zachránci vytáhli
na kluzký břeh.Muž se cítil i přes
své šediny být v pořádku a rychle
se šel domů převléci do suchého
oděvu. Hasiči však pro jistotu zavolali tým ZZS MSK ke kontrole
zdravotního stavu chovatele kaprů.
Senior i po kontrole mohl zůstat
doma v teple. Nedávno oslavil

sedmdesát tři let, nyní by tak mohl
oslavit další narozeniny… Podobný
případ řešili i profesionální hasiči
z Nového Jičína (opět HZS MSK),
kdy zachránili ze zrádného bahna
vypuštěné rekreační vodní nádrže Čerťák (na okraji okresního
města Nový Jičín) třiatřicetiletou
geodetku, která zde s kolegou vyměřovala plochu oblíbené nádrže
pro připravované stavební úpravy
– odtěžení bahna. Žena byla už asi
15 metrů od břehu, když se nečekaně propadla až po pás do velmi
studeného a mazlavého bahna. Na
tísňovou linku volal její kolega.
Hasiči ji vytáhli z bahna pomocí
páteřní desky. Žena byla značně
podchlazená, ale při vědomí.
por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje

Expozice HZS v Muzeu Policie ČR

Expozice mapuje více než devadesátiletý vývoj ochrany obyvatelstva,
v minulosti nazývané civilní obranou a posléze civilní ochranou. K vidění je i rekonstrukce úkrytu ve sklepní části domu a rozsáhlá kolekce
plynových a ochranných masek pro obyvatelstvo. V minulosti byla civilní
ochrana zaměřena na ochranu občanů před následky válečného konfliktu.
Namísto někdejšího prioritního zaměření na stálé úkryty a ochranné
masky současná opatření v oblasti ochrany obyvatelstva kladou důraz
na ochranu dýchacích cest pomocí běžně dostupných prostředků (např.
navlhčené textilie), využití ochranných vlastností staveb a také na zvyšování informovanosti obyvatelstva, výchovu a vzdělávání občanů, kteří by
měli vědět, co hrozí a jak se proti hrozbám chránit. MUZEUM POLICIE
ČR najdete na adrese: Ke Karlovu 1, Praha 2.

Profesionálové a dobrovolníci
pod jednou střechou
Tímto snímkem již trochu mapujeme historii, protože se jedná
o požární stanici v Jaroměři, která
bude toto jaro zbourána. Místo
ní vznikne novostavba objektu
požární stanice kategorie P1, která
bude sloužit pro jednotky HZS
Královéhradeckého kraje a JSDH
Jaroměř. Náklady na vybudování

nové stanice budou v celkové výši
81,4 milionu korun, z toho čerpá
HZS Královéhradeckého kraje
dotaci z Evropské unie ve výši 55,8
milionu korun. Projekt je financován z Integrovaného regionálního
operačního programu. Projekt by
měl být dokončen nejdéle do konce
roku 2020. Foto Josef Pepa Voltr

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.

Objednejte si 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.
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA
Hasičská kuchařka
Dnes servírujeme: „Burgery s avokádem a domácími
houskami“ (část první)
I v tomto čísle Hasičských novin máte připravený 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.
Tentokráte se jedná o složitější a delší recept. Z toho důvodu jsme jej
rozdělili na dva díly. Prosíme, zatím nevařte a počkejte si na příští číslo
Hasičských novin, abyste měli recept kompletní.
Užitečné rady
Tentokrát se zaměříme na zásady bezpečného grilování na balkoně nebo
terase. Je dobré vědět, že grilování na balkoně není obecně zakázáno, ale
může být upraveno v domovním řádu nebo vyhlášce obce. Použijte gril,
který je k tomuto účelu doporučen a testován, dbejte pokynů výrobce.
Dojde-li ke vznícení potravin, odpojte gril ze zásuvky, přiklopte potraviny
poklicí. U grilu s pevným palivem můžete zalít vodou. Pozor, u klasického
grilu může vítr „odfouknout“ žhavý uhlík i do prostoru bytu!
Burgery s avokádem a domácími houskami por. Bc. Karolíny Hanzelové
V dnešní části receptu se zaměříme na výrobu burgerů, na příště si necháme výrobu housek. Co budeme na burgery potřebovat? 1,5 kg hovězího
masa, 2 kusy avokáda, 10 plátků sýru cheddar, 5 středně velkých cibulí, 2
lžíce cukru, 2 lžíce balzamikového octa rukola, 250 gramů Schwarwaldské
šunky, 225 ml majonézy, olivový olej, citrónovou šťávu, máslo, sůl a pepř.
Na burgery si připravíme karamelizovanou cibulku a majonézu. Cibuli
nakrájenou na tenké proužky restujeme na másle do změknutí. Zasypeme
cukrem a restujeme, dokud cibule nezkaramelizuje. Na potírání housek:
majonézu smícháme se šťávou z jednoho citrónu, s cca 2 lžícemi olivového
oleje a čerstvě nadrceným pepřem a solí. Hovězí mleté maso ochutíme
drceným pepřem a solí, promícháme, rozdělíme na 10 koulí, z kterých
dlaní uděláme placky. Potřeme je z obou stran olivovým olejem, osmažíme
z obou stran na pánvi. Plátky šunky opečeme z každé strany cca po 3 minutách v troubě vyhřáté na 160 stupňů Celsia (na plechu s pečícím papírem).
Dobrou chuť si zatím nedopřejeme, protože příště nás čeká ještě výroba
housek a konečná úprava. Foto: Hasičská kuchařka

Dobrovolní hasiči v zahraničí
Nakoukání k belgickým „sousedům“
Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestování jako 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 a dále po zemích našeho kontinentu.
V minulém čísle novin jsme se podívali do Španělska, nyní nás čeká Belgie.
I tuto zemi můžeme, v případě integrované Evropy, klidně označit za souseda,
byť s patřičnými uvozovkami.
V prvé řadě si připomeňme, že
Belgie má přibližně tolik obyvatel jako Česká republika. Působí
zde 5 500 profesionálních hasičů
a 12 000 dobrovolných hasičů.
I z tohoto čísla je patrné, že dobrovolní hasiči budou mít v Belgii hodně práce. Profesionálové
i dobrovolníci mají svoje základny
ve 270 požárních stanicích. V nedávné době vytvořili dobrovolní
hasiči v Belgii dvě asociace – organizované podle jazyka. (V Belgii se
používají hned tři oficiální jazyky:
němčina, francouzština, vlámština
– pozn. red.). Slibují si od toho, že
budou lépe prosazovat svoje práva.
Zároveň chtějí nastartovat i reformu ve sféře hasičského vzdělávání.
Zásahová činnost hasičů je v Belgii
spoluf inancována, stejně jako

u nás, i ze zdrojů místních samospráv. Výjimku v systému požární
ochrany má hlavní město Brusel,
které má jiné normativy a systém
řízení. Určitá reforma v systému
požární ochrany proběhla v Belgii
v roce 2004 po velkém výbuchu
plynu, který ukázal na zastaralost
některých postupů. Jednalo se o havárii v městečku Gellingen ve frankofonní části Belgie. Při katastrofě
zemřelo 24 lidí, 150 přeživších bylo
hospitalizováno s těžkými popáleninami. Jedním z prvních nových
opatření byla rychlost zásahu bez
ohledu na územní hranice působnosti jednotek. Co se týká systému
hodností, používají belgičtí hasiči
francouzský model s vojenskými
hodnostmi.
Foto via flickr
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Skončil první ročník Uzlovací ligy Zlínského kraje
Předposlední březnový víkend
uzavřel 1. ročník Uzlovací ligy
Zlínského kraje. Liga vznikla
především z důvodu sjednocení
pravidel na jednotlivých soutěžích.
Dalšími důvody bylo zatraktivnění jedné z částí zimní přípravy
mladých hasičů a příprava dětí na

okresní finále v uzlování okresu
Zlín. Každá soutěž probíhala v kategorii družstev (mladší a starší
žáci) a jednotlivců (mladší žáci,
starší žáci a dorost). Do ligy bylo
zařazeno 8 soutěží z celého Zlínského kraje. Poděkování patří pořadatelům soutěží, mezi které patřilo

SDH Újezd, SDH Zlín-Malenovice,
SDH Napajedla, SDH Pohořelice,
SDH Žlutava a společné pořadatelství SDH Zlín-Prštné a SDH Zlín-Louky (okres Zlín), SDH Nová
Dědina (okres Kroměříž) a SDH
Traplice (okres Uherské Hradiště).
Rádi bychom vám ligu přiblížili trochu v číslech. Celé ligy se
zúčastnilo 36 SDH, 65 soutěžních
družstev a 435 jednotlivců. A kdo
patřil mezi nejlepší sbory a jednotlivce? V kategorii družstev se
nejvíce dařilo kolektivům mladých
hasičů z Pohořelic, Oldřichovic,
Ubla, Zlína-Malenovic a Újezdu.
Kategorii jednotlivců mladších
žáků vyhrál Lukáš Zelík (SDH
Pohořelice), druhá skončila Nela
Konečná (SDH Old ř ichovice)
a třetí místo si vybojovala Anna
Karpielová (SDH Újezd). Ve starších žácích se nejvíce dařilo Zuzaně
Zelíkové (SDH Pohořelice), druhé
místo obsadila Natálie Hanáčková
(SDH Pohořelice) a třetí místo pro
letošní rok patří Karolíně Stokla-

Vaří guláš a vítají občánky
Hasiči z obce Pelechy na okrese
Domažlice jsou spolkem, kterému
náleží, co se týká organizování
kulturních a společenských akcí,
vysvědčení s velikou jedničkou.
Jedním z důvodů je, že jsou jednotkou s označením „pět“, mají
jen malou zbrojnici s „hasičským
vozidlem“ Felicia combi s přívěsným vozíkem.
Každoročně zahajují hojně navštěvovaným hasičským plesem
a dětským maškarním karnevalem.
„Chceme, aby naši spoluobčané žili
na vesnici hodnotný život. K tomu
přispíváme různými akcemi. Postavíme velké stany, připravíme
lavice a stoly, rozneseme pozvánky.
Lidé se rádi přijdou pobavit při
vystoupení harmonikářů, užijí si zábavných soutěží, které vymyslíme,
oslavili jsme dvacetiletí kulturního
sálu, stavíme májku,“ připomněl
starosta sboru Petr Královec. Každoročně pořádají otevřený turnaj
v minifotbale pro všechny věkové
kategorie. V zimních měsících to
jistí kuželky nebo bowling . Hasiči
pořádají vítání občánků, kterých je
ve vsi v poslední době nemálo, akci
spojili s divadelním vystoupením
pro nejmenší.
Hasiči ochotně pomáhají obci,
uklízejí okolí fotbalového a dětského hřiště, březový háj, veřejná
prostranství, udržují veřejnou zeleň
a nezapomínají na sběr železného
šrotu. Jsou zapojeni do akce „recyklujte s hasiči“.
„Jednou nás napadlo, že bychom
mohli ve vsi uspořádat soutěž ve
vaření guláše. Původně to byla

zábavná akce pro místní obyvatele,
kteří jsou současně degustátory,
soutěžící byli tehdy jen tři. Vloni
proběhla soutěž po osmé, vařili
jednotlivci i družstva. Nejchutnější
guláš připravili hasiči ze Žíňan
a odvezli si putovní pohár. Nechyběly ovšem ani takové specialitky
jako polévka z řepy, guláš z hlívy
nebo kulajda. Dalšími disciplínami bylo ochutnávání moravské
slivovičky nebo pití piva z talíře.
A přihlížejícím i soutěžícím se akce
moc líbila,“ konstatoval s úsměvem
starosta sboru.

Před třinácti lety hasiči museli
vyřešit problém obsazení funkce
starosty a velitele. „Nakonec jsem
k funkci strojníka přiřadil i post
starosty. Paní Hanka Váchalová,
naše starostka obce, byla ochotna jít
na školení velitele družstva. Takže
máme ženu velitelku a jsme na ní
pyšní. Je to pohodový člověk, který nám dokáže předávat pozitivní
energii a podporovat naší činnost.
S obecním úřadem vycházíme
dobře, nejednou dokážeme najít
kompromis a řešit problémy,“ dodal
Petr Královec.
Věra Nutilová

Starosta sboru a velitelka u „minizbrojnice“ v Pelechách

Letištní hasiči v Pardubicích
Nově zrekonstruované hasičské
stanice se v tomto roce dočkali
i vojenští hasiči na letišti v Pardubicích. Požární ochranu pro vojenskou
i civilní část pardubického letiště
zajišťuje Armáda ČR. Tato hasičská
jednotka je prioritně předurčena

k provádění hasebních a záchranných prací a řešení mimořádných
událostí na letišti nebo v jeho těsné
blízkosti. Jako každá jiná hasičská
jednotka má i ta letištní své lezce,
chemiky i techniky, navíc každý
ze třiceti hasičů prochází v rámci

možností školením na různé typy
letadel, se kterými se na letišti setkává nebo může setkat. Civilní část
letiště je hojně využívána například
pro letní charterové lety do Burgasu, Podgorice, Antalye, na ostrovy
Kréta či Rhodos.
Fotografie via FB

KRÁTCE
V březnu se v Ostravě konal již
15. ročník mezinárodní výstavy
papírových modelů Papír Show Ostrava. Mezi téměř patnácti sty modelů nechyběly desítky hasičských.
V žákovské kategorii zaujal svým
zpracováním automobil polských
hasičů od Jakuba Navrátila (viz
snímek). Foto: HZS ČR

Pozvánka na výstavu

sové (SDH Pohořelice). Poslední
soutěžní kategorií byla kategorie
dorostu. Tam se vítězkou stala
Barbora Konečná (SDH Oldřichovice), druhé místo patřilo Nicole
Tobolové (SDH Pohořelice) a na
třetím místě se umístila Lucie
Cahelová (SDH Napajedla). Velké

poděkování patří všem organizátorům ligy, pořadatelům soutěží,
vedoucím družstev a také soutěžícím. Podrobnější informace
o lize a jejím průběhu najdete na
www.ulzk.procomputer.cz.
V. Nevařil

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
a Záchranný hasičský sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor
Frýdek-Místek, spolu se sdruženími dobrovolných hasičů okresu
si připomínají výstavou Historie
hasičů v okrese Frýdek-Místek minulost i současnost. Místem konání
je Frýdecký zámek. Výstava potrvá
až do 2. června t.r.

Hasičské rekordy

Agentura Dobrý den z Pelhřimova spravuje registraci rekordů do České knihy rekordů.
Nechybí zde ani zápisy s ryze
hasičskou tématikou. Pojďme
si trochu českou knihou rekordů zalistovat a hledat hasičské
rekordy… Tak například je zde
zapsán český rekord největší hasičské fontány vytvořené dětmi.
SDH Nový Bor zorganizoval
v rámci akce Ahoj léto (v roce
2017) představení trvající 13:40

min, při kterém celkem 100 dětí ve
věku od 3 do 16 let vytvořilo fontánu s 54 proudy (hasičské hadice
typu C o průměru 52 mm). Sugestivně působící a pečlivě nacvičená
choreografie probíhala za tmy
a na hudbu, jejíž úvod tvořily nejznámější takty symfonické básně
Vltava z cyklu Má vlast Bedřicha
Smetany. Během akce kilometrem
hadic „prolétlo“ 158 533 litrů vody.
Použito bylo 5 čerpadel. Kovářova
kobyla nechce chodit bosa, a tak

i domácí SDH Pelhřimov má
svůj český rekord.
O dva roky dříve (2015) bylo
na okrskové soutěži konané
u příležitosti 140. výročí založení
SDH Pelhřimov dosaženo českého rekordu v dálkové přepravě
vody na atletickém oválu. 32
hasičů z 12 hasičských družstev
z okrsku Pelhřimov dokázalo postupně z hadic, savic a čerpadla
pospojovat 482,3 metrů dlouhé
vodní vedení.
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Z jednání Výkonného výboru SH ČMS
Dalším z bodů programu bylo
přednesení zpráv za rok 2018
řediteli Kanceláře SH ČMS, Centra hasičského hnutí a Ústředních
hasičských škol. Zároveň tisková
mluvčí představila návrhy variant
Výroční zprávy SH ČMS 2018.
Výkonnému výboru prezentovali
svoji činnost zástupci spolupracující
marketingové agentury HS Media,
která pro sdružení vyhledává partnery a pracuje na medializaci hasičského hnutí, především hasičského sportu. Z prezentace vyplynuly zajímavé
údaje: v roce 2018 zpracovala Česká
televize 13 pořadů sportovního zpravodajství a odvysílala 32 reportáží
v pořadu Sport v regionech.
Projednána byla příprava Shromáždění starostů OSH, které se
uskuteční 13. dubna v Přibyslavi,
dále byl projednán stav realizace
Grantu č. 9 MV ČR a předložena
Zpráva o hospodaření SH ČMS za
rok 2018.

Diskutovány a schváleny byly
také materiály nejrůznějšího charakteru – vzorové propozice postupových soutěží požárního sportu
2019, kde musíme upozornit na
změnu v přestupech. „Má-li závodník, člen SDH, zájem startovat
v postupové soutěži za jiné OSH/
KSH, je povinen pro příslušný
rok vyplnit žádost o přestup. A to
i tehdy, když je členem SDH, za
které chce soutěžit, ale jeho trvalé
bydliště je mimo oblast působnosti
příslušného OSH/KSH, které chce
reprezentovat. V tom případě bude
v oznámení o přestupu v kolonce
„Jsem členem SDH v“ i v kolonce „Žádám o přestup do“ název
stejného SDH. Žádost o přestup
se nezpracovává, je-li závodník
již minimálně 3 roky nepřetržitě
veden v evidenci členů příslušného
SDH.“
Schválen byl také Metodický
pokyn starosty SH ČMS k poskytování příspěvků jednotlivcům

V minulém čísle Hasičských
novin jsme otiskli článek věnovaný Hasičskému sboru Městského
státu Vatikán. V České republice
nenajdeme hasičský útvar, který
by mohl být tuzemskou ref lexí

vatikánských hasičů. I když…
Očima laiků by takovou jednotkou
mohl být snad jen Hasičský útvar
ochrany Pražského hradu. I laik
by ovšem brzy pochopil, že náš
titulek o „hasičích prezidenta“

(dokončení ze strany 1)

a družstvům na reprezentaci SH
ČMS. Ten upravuje postup a podmínky pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu Sdružení
hasičů Čech Moravy a Slezska pro
jednotlivce plnící disciplíny TFA
(Tougherst Firefighter Alive) a pro
družstva v disciplínách Vyprošťování osob z havarovaných vozidel.  
V neposlední řadě je třeba zmí-

nit také započaté přípravy konání
VI. sjezdu SH ČMS, který se uskuteční v roce 2020. Pro tento účel byl
schválen materiál Harmonogram
přípravy a konání VI. sjezdu SH
ČMS a ten bude předložen 13.
dubna Shromáždění starostů OSH,
které je podle Stanov SH ČMS
oprávněno svolat sjezd.
JČ

neplatí, a že tento útvar spadá pod
Hasičský záchranný sbor ČR. Jeho
velitel je přímo podřízen generálnímu řediteli HZS ČR. Je to velmi
mladý útvar – vznikl 1. ledna 2016
na základě zákona č. 320/2015
Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky. Součástí
útvaru je hasičská jednotka, která
zabezpečuje výjezd dvou družstev,
kdy jedno je vždy vyčleněno pro
zabezpečení areálu Pražského
hradu.
Kromě úkolů vedoucích k zajištění bezpečnosti areálu Pražského
hradu a prezidenta České republiky vykonává jednotka běžnou
hasičskou zásahovou či n nost
ve vlastním zásahovém obvodu,
zahrnujícím území Hradčan, Malé
Strany, Dejvic, Bubenče, Lysolají,
Sedlce a Suchdola. Hlavní úkoly
nad tento standardní rámec jsou
plněny v oblastech protichemické
ochrany, ochrany památek a kulturního dědictví. V rámci útvaru

byla vytvořena Jednotka čestné
stráže, která plní ceremoniální
funkci.
V úvodu jsme zmiňovali vatikánské hasiče. Přeci jen přímé
vazby mezi hasiči z Pražského
hradu a těmi z Vatikánu najdeme.
Před dvěma lety proběhla pracovní
návštěva delegace Městského státu
Vatikán vedená ředitelem bezpečnostních složek Městského státu
Vatikán generálním inspektorem
Dr. Domenico Gianim. Delegace
tehdy navštívila Hasičský útvar
ochrany Pražského hradu na pozvání generálního ředitele HZS
ČR genmjr. Drahoslava Ryby a velitele Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu plk. Radka
Stránského. Cílem návštěvy bylo
navázání profesní spolupráce mezi
Hasičským útvarem ochrany Pražského hradu a Hasičským sborem
Městského státu Vatikán.

Všichni prezidentovi hasiči

Zdroj foto: HZS ČR
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Hasičská filmová rubrika
Hasiči na stříbrném plátně VII.
Posedlost ohněm (Blue Smoke), USA 2007,
režie: David Carson
Příběh vyprávěný pohyblivými
obrázky dobyl svět. Film se stal
i uměleckou formou, která mohla
maximálně realisticky popsat
sílu ohně i náročnou práci hasičů.
V některých filmech je však oheň
především působivým pozadím
pro rozehrání jiného příběhu. To je
i případ snímku Posedlost ohněm,
který na scénu uvádí policistku
Reenu Hale, specialistku na vyšetřování požárů. Reena je ohněm
fascinována již od dětství. Výraz
fascinace má však v jejím případě
velmi krutý a hořký akcent – když
jí bylo 11 let zahynula její rodina
v jedné pizzerii v Baltimotru,
a Reena byla očitým svědkem. Tato
zkušenost ji hluboce poznamenala.
Jako dospělá žena se Reena nastěhuje do starého domu, v jehož
sousedství potká sympatického
tesaře. Místo milostného vzplanutí
však začíná ji samou i její nejbližší
okolí znovu ohrožovat živel ohně
iniciovaný psychopatickým žhářem z minulosti. Řešení detektivní
tajenky má kořeny právě v jejích
vzpomínkách na dětství. Podkladem pro scénář filmu byla knižní
předloha Nory Roberts. V hlavních
rolích filmu si zahráli Alicia Witt,
Scott Bakula a Matthew Settle.
Snímek byl natáčen v exteriérech

kanadského města Calgary. Nejedná se o průlomový film, který by
diváka ohromil invencí a novým
pohledem na téma. K „hasičským
filmům“ jej můžeme přiřadit díky
profesi hlavní postavy i zobrazení
zlověstného živlu ohně, kter ý
má „v rukou „ vyšinutý jedinec.
Film bylo možno sledovat i na
tuzemských televizních kanálech
v českém znění.
Plakát filmu: via flickr
Příště: Hrdinové ohně (Only the
brave), USA 2017, režie: Joseph
Kosinski

Nelze než obdivovat můžeme hasičskou techniku, která, ač v pravdě historická, je
stále funkční a v aktivní službě. Příkladem může být Praga V3S (z roku 1953) JSDH
z krkonošské vysokohorské obce Malá Úpa.
Foto Mirek Brát

PRO CHVÍLE ODDECHU
„(tajenka) …zřekněte se lásky, nepoznáte žalu.“ (Budha)

Národní přísloví
Letem světem…
Přísloví na téma oheň
Oheň a střelný prach nemohou být přáteli.
Ázerbajdžánské přísloví
Malé klacíky oheň rozněcují, velké ho hasí.
Anglické přísloví
Oheň se vrací k tomu, kdo ho zapálil.
Holandské přísloví
Oheň do papíru nezabalíš.

České přísloví

Tajenka: „…NEDĚLEJTE OHNĚ, NEPOPÁLÍTE SE...“

Z malé jiskry velký oheň bývá.

Čínské přísloví
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Pozvánka do Hasičského muzea v Konstantinových Lázních
V lázeňské obci Konstantinovy
Lázně na okrese Tachov láká k nahlédnutí malé hasičské muzeum,
které letos oslaví deset let trvání.
„Už v roce 1983 jsme rozšiřovali
počet exponátů ve sbírce. Stará
technika byla umístěna ve stodolách nebo doslova v kopřivách. Asi
si dovedete představit, v jakém
byla stavu. Měli jsme problém,
kam jí umísti, vystřídali několik
garáží. Před dvanácti lety jsme
dostali do užívání od obce prostory staré kotelny,“ připomněl Jiří
Havlovic, starosta sboru.
Hasiči měli sen, totiž aby histor ická tech nika jed nou byla

vystavena a její krásu aby mohli
obdivovat lázeňští hosté a obyvatelé obce a okolí. Vedení obce
myšlenku hasičů podporovalo.
Hasiči si mezitím začali techniku
opravovat, což byla nelehká, dlouhodobá a mravenčí práce. Před
dvanácti lety dostali do užívání
od obce prostory bývalé kotelny.
Svépomoc, za spolupráce s obcí
a s pomocí dotačního programu je
zrekonstruovali a upravili na muzeum historické hasičské techniky.
Společná snaha obce a hasičů
došla k cíli.
„Muzeum je v centru obce a lze
do něj nahlédnout i ve večerních

hodinách, má totiž prosklené stěny. Techniku jsme dovnitř umisťovali po částech, je totiž velice
náročné ji dostat vcelku dovnitř
i ven. Přesto při slavnostním otevření jsme techniku představili při
ukázce. Další ukázka zaujala také
hodnotící komisi pro anketu Vesnice roku 2016, myslím, že i hasiči
přispěli k tomu, že jsme coby obec
tento titul získali,“ uvedl další
z hasičů Stanislav Večeřa.
K vystaveným exponátům historické techniky patří např. čtyřkolové koněspřežné stříkačky od
firem Smékal a Czermak z let
1900–1912, čerpadlo Flader, pří-

věsná stříkačka DS 16. Najdeme
tady medaile, uniformy, přílby,
proudnice i opasky, stařičký naviják hadic nebo odznaky. Na
vše dohlíží „hasič Joska“ sedící,
oblečen ve staré cvičné uniformě,
na jedné ze stříkaček. Hasiči se
prezentují s historickou technikou při hasičských slavnostech,
oslavách svátku sv. Floriána nebo
výročích sboru.
Věra Nutilová

Z Hasičského muzea
v Konstantinových lázních

Mezinárodní veletrh
požární techniky a služeb

Zbrojnici ozdobí
svatý Florián
Dobrovolní hasiči z Valdic na okrese Jičín jsou
aktivním spolkem. Hasiči spolupracují nebo přímo
organizuji nejednu akci. Při masopustním průvodu
hasiči prodávají zabíjačkové speciality, připravují vatru při tradičních čarodějnicích, účastní se
Putování za Rumcajsem při níž obsluhují jeden
ze stánků s občerstvením a představují hasičskou
techniku. Oblíbenou akcí se stalo posezení na hřišti
s harmonikou.
Chodí sázet stromky do lesa, uklízí větve a dříví,
na některých akcích mají stánkový prodej, pomáhají při plese, který organizuje OSH v Jičíně. Sbor
i jednotka pomáhají při nejrůznějších úklidových
pracích v obci.
„Vedoucí Milan Fikar a Miloslav Bret pracují
s mladými hasiči včetně předškolních dětí. Náš sbor
se věnuje mládeži od osmdesátých let minulého století, některé děti se postupem let staly členy sboru.
Těší nás, že naším odchovancem je Pavel Válek,
který dnes vede oddíl mládeže v Brada-Rybníček
a dosáhl s ním titulu mistrů republiky. Nemáme
dopravní automobil, kterým bychom děti mohli
dopravit na soutěže. Ochotně nám pomáhají osobními vozidly mnozí rodiče, vedoucí i členové sboru
a jednotky,“ uvedl František Šámal, starosta sboru.
Dospělí sbírají nejedno ocenění na soutěžích.
Startují například na Poháru starostky OSH Jičín,
Podkozákovské a Pojizerské lize. Společně s obcí
a spolky pomáhají budovat sportovní víceúčelové
hřiště pro mládež Valdic, na kterém přibyde sociální zařízení, kanalizace, běžecká dráha, část bude
určena také pro hasičský sport.
„Deset let využíváme nové zásahové vozidlo
Tatra 815. Vedení obce se podařilo zajistit dotace
z ministerstva vnitra ve výši 2,5 mil korun a z rozpočtu přidat téměř čtyři miliony. Prioritou jsou pravidelná odborná školení členů, provádění cvičení pro
záchranu osob. V současné době probíhají stavební
úpravy hasičské zbrojnice. Bude vybudováno sociální zařízení, klubovna bude propojena se skladem,
součástí bude úprava vnitřních rozvodů kanalizace,
topení a elektřiny. Hasičská zbrojnice bude po nezbytných opravách otevřena v květnu tohoto roku,
budeme mít kvalitní zázemí,“ připomněl velitel
Radek Drobný.
Zbrojnici ozdobí dřevěná socha sv. Floriána od
amatérského řezbáře Jaroslava Suchardy. Hasičskému
stánku a patronovi hasičů bude požehnáno farářem.
SDH Valdice byl založen v roce 1895, po sto
letech si pořídili hasičský prapor, polovinu nákladů
zaplatila obec. Ve sboru a jednotce pracuje 64 členů,
z toho je 18 mladých hasičů a 15 předškolních dětí
Věra Nutilová
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