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Rubriku Naši lidé: 
Ing. Jiří Henc

Česko-polské cvičení prověřilo možnosti případné evakuace osob z lanovky na Sněžku (více na straně 6). Foto: mf

V Centru hasičského hnutí v Při-
byslavi se v sobotu 13. dubna 2019 
uskutečnilo Shromáždění starostů 
OSH ČMS. Na programu byla prů-
běžná zpráva o činnosti SH ČMS 
za rok 2018, zpráva o hospodaření 
SH ČMS za stejné období i zpráva 
o činnosti ÚKRR. Nechyběla ani 
výroční zpráva za rok 2018 i pre-
zentace  činnosti  a  hospodaření 

Shromáždění starostů OSH ČMS, Přibyslav 13. dubna 2019 
společností  s  vlastnickým  podí-
lem SH ČMS. Svůj prostor dostal 
i harmonogram přípravy VI. Sjez-
du SH ČMS,  který  se  uskuteční 
v roce 2020 v moravské metropoli 
Brně. Úvodem  přítomní  ocenili 
potleskem  i  fakt,  že  jednání  do-
provázela  100%  účast  delegátů, 
kteří v rámci jednání nezapomněli 
ani  na  připomenutí  důležitých 

životních jubileí některých z účast-
níků Shromáždění. Minutou ticha 
vzpomněli  starostové OSH ČMS 
na členy Sdružení, kteří v uplynu-
lém období odešli na věčnost. Ve 
zprávě o činnosti SH ČMS za rok 
2018 ocenil starosta SH ČMS Jan 
Slámečka pevné sepětí hasičského 
hnutí s tradicemi a českou státností. 
Jednalo se například o skutečnost, 
že součástí oslav v kontextu stého 
výročí  vzniku  Československa 
se  součástí  celostátní  přehlídky 
bezpečnostních složek stali poprvé 
v historii i dobrovolní hasiči. „Tyto 
oslavy prokázaly, že i v současné 
hektické  a  přetechnizované  době  
dobrovolní hasiči ctí tradice a jsou 
na  ně  hrdí,“  řekl  starosta  Jan 
Slámečka. Od  řečnického  pultu 
zazněla  také  pochvalná  slova  na 
adresu organizátorů akce Pyrocar 
2018, kterou navštívilo na 40 000 
návštěvníků, aby si prohlédli 350 
hasičských  automobilů,  které  se 
sjely z celé republiky na plochu při-
byslavského letiště. Zmínka o akci 
Pyrocar  2018  byla  samozřejmě 
provázena  smutnou  vzpomínkou 
na zesnulého dlouholetého starostu 
Sdružení Karla Richtera. Starosta 

jednotlivých projednávaných bodů 
byl prostor věnován i analýze práce 
s mládeží,  úspěchům hasičského 
sportu, projektům hasičských škol, 
novým  hasičským  uniformám, 
výměně hasičských průkazů, péči 
o  hasičské  seniory,  problematice 
užívání znaku SH ČMS či podpisu 
smlouvy o spolupráci s maďarský-
mi hasiči  (uskutečnila  se v  rámci 
návštěvy delegace SH ČMS ve slo-
venské Galantě v únoru t.r. – pozn. 
red.) Na  Shromáždění  byla  pro-

vedena volba člena VV SH ČMS 
za Kraj Vysočina, kterým se  stal 
starosta OSH Žďár  nad Sázavou 
Luboš Zeman. Jak již bylo uvede-
no, jednání Shromáždění starostů 
OSH ČMS obsahovalo i harmono-
gram přípravy VI. sjezdu SH ČMS, 
který  proběhne  v  červenci  2020 
v Brně. „Základy úspěšného sjez-
dového  jednání  budou pokládány 
již v tomto roce,“ zdůraznil starosta 
SH ČMS Jan Slámečka. 

Text a foto: Mirek Brát 
  

Jan  Slámečka  s  reminiscencí  na 
historii města  Přibyslav,  použil 
přirovnání ve vztahu k vojevůdci 
Janu Žižkovi, který v okolí Přiby-
slavi zesnul v roce 1424. V jiném 
stanu,  o  594  let  později,  zemřel, 
obklopen  svými  spolubojovníky, 
Karel Richter… Na Shromáždění 
zazněla i přesná čísla, která popi-
sují  početní  stav  členů SH ČMS 
k 31. 12. 2018, kdy mělo Sdružení 
359  116  členů  organizovaných 
v  7  662  sborech.  Jako  potěšující 
skutečnosti  byly  označeny údaje, 
ze  kterých  vyplývá,  že  plných 
74 000 členů Sdružení tvoří ženy, 
a velmi se daří i práce s mládeží. 
Statistické  přehledy prezentovaly 
i data z oblasti represe. Počet JSDH 
k 31. 12. 2018 byl 6 846. Sloužilo 
v nich 68 430 osob, které se v roce 
2018 podíleli na řešení 55 000 zása-
hů (což je jedna třetina ze 182 000 
všech evidovaných událostí, které 
si  vyžádaly  zásah  hasičů).  Jako 
velká  výzva  pro  dobrovolné  ha-
sičské hnutí pro další období bylo 
označeno  zapojení  SH ČMS  do 
problematiky řešení klimatických 
změn včetně událostí, které inici-
uje  přetrvávající  sucho. V  rámci 

Subjektem 
spolupracují-
cím se SH ČMS 
je  Česká  rada 
dětí  a mládeže 
(ČRDM).  Je-
jím  posláním 

je podporovat podmínky pro kva-
litní  život  a  všestranný  rozvoj 
dětí  a mladých  lidí.  Své  poslání 
naplňuje ČRDM tím, že podporuje 
mimoškolní  výchovu  a  činnost 
svých členů, zejména snahu o vy-
tváření  právních,  hospodářských,  
společenských  a  kulturních  pod-
mínek vhodných pro jejich činnost. 
ČRDM hájí zájmy svých členů vůči 
domácím i zahraničním orgánům, 
organizacím  a  institucím. Česká 
rada dětí a mládeže byla založena 
v  červenci 1998 osmi  sdruženími 
dětí  a mládeže. Dnes  sdružuje 98 
členských  organizací  (mezi  nimi 
většinu celostátních organizací dětí 
a mládeže), představujících kolem 
200 000 individuálních členů. Členy 
ČRDM  jsou  sdružení  velmi malá 
i ta největší, včetně devíti krajských 
rad mládeže. Její činnost se dotýká 
aktivit Úseku mládeže SH ČMS, 
jehož  obsahová  stránka  činnosti 
je  zaměřena na  specifickou oblast 
požární  ochrany,  s  cílem  vštípit 
dětem a mládeži  co nejvíce pozi-
tivních návyků z požární prevence 
a zároveň je nadchnout pro budoucí 
dobrovolnou záchranářskou práci. 
Web České  rady  dětí  a mládeže 
naleznete na adrese: www.crdm.cz

I  v  letošním  roce  uspořádalo 
Okresní  sdružení hasičů Ústí  nad 
Orlicí okresní kolo výtvarné a lite-
rární soutěže „Požární ochrana oči-
ma dětí a mládeže 2019“. Zapojilo 
se 18 mateřských a 16 základních 
škol, dále 36 kolektivů mladých ha-
sičů SDH našeho okresu a 2 DDM. 
Celkem se účastnilo  rekordních 1 
126 dětí. Komise  složená  z  členů 
Odborné rady prevence a ochrany 
obyvatelstva,  zástupce Odborné 
rady mládeže a učitelky výtvarné 
výchovy  vybrala  37  vítězných 
prací  ve  13 kategoriích. Oceněny 
byly i 2 práce zvláštní cenou – ob-
rázek „Veselý hydrantík“ od mladé 
hasičky ze SDH Helvíkovice a 3D 
„Hořící dům“, který vytvořily děti 
ze třídy Koťátek z MŠ Výprachtice. 
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 
v sále Hostince U Jana ve Výprach-
ticích  ve  čtvrtek  11.  dubna  2019. 
Oceněné  přijeli  podpořit  rodiče, 
vedoucí mládeže  i  učitelky.Velmi 
nás  potěšil  zájem  o  tuto  soutěž 
a opět  jsme  se dozvěděli,  jak vidí 
činnost  hasičů  děti.  Rozzářené 
tváře  oceněných  dětí  a  nadšení 
jejich doprovodu svědčí o  tom, že 
i tato forma preventivně-výchovné 
činnosti má  smysl. Vyhodnocené 
práce postoupili do krajského kola 
KSH Pardubického kraje. 

Jan Růžička, OSH Ústí nad 
Orlicí. Redakčně kráceno.

Očima dětí
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Je hluboká noc. Plameny osvětlu-
jí okolí a stíny tančí ďábelský tanec 
oslavující  zkázu a  zmar. Oheň už 
pronikl  střechou kostela a  s nena-
sytnou silou se zmocňuje věže. Tělo 
zvonu se nejprve rozsvěcuje žárem, 
aby později padlo do ohnivé výhně. 
Požár vydechne sloup jisker k černé 
obloze… Ne,  to  není  expresivní 
popis  požáru  pařížské  katedrály 
Notre Dame. To  je  požár  kostela 
Božího Těla v obci Guty (v Morav-
skoslezském kraji), který do základů 
vyhořel v  roce 2017. Nedostalo  se 
mu pochopitelně  takové publicity 
jako  zkáze  pařížské  katedrály. 
S požárem v Paříží má však  cosi 
společné  –  absolutní  ničivou  sílu 
ohně. Požáry způsobují na celé pla-
netě každým okamžikem obrovské 
materiální škody. Maří lidské živo-
ty. V nejkrajnějším pohledu hrozí 
i  „vymazáním“  paměťové  stopy 
konkrétní lidské komunity, národa, 
civilizační  epochy.  Ničí  stavby 

Profesionální  hasiči  ze  stanice 
Milevsko a Písek a jednotky SDH 
obcí Mirovice, Lašovice, Kostelec 
nad Vltavou, Hrejkovice, Milevsko 
a Čimelice byli 18. dubna  před po-
lednem vysláni do Kostelce nad Vl-
tavou, kde byl ohlášen požár domu.   
Hasiči na místě průzkumem zjistili, 

Dne  15.  dubna  byl  hasičům 
ohlášen  požár  v  bytovém  domě 
v Jablonci nad Nisou v ulici Prů-
myslová. Na místo ihned vyrazili 
profesionální  hasiči  z  Jablonce 
nad  Nisou  a  dobrovolní  hasiči 
Jablonec n. N. Paseky. V bytě se 
nikdo nenacházel, a proto museli 
hasiči provést násilný vstup. Požár 
v  přízemním  bytě  se  podařilo 
uhasit  vysokotlakým  proudem 
vody.  Z  bytu  hasiči  zachránili 
kočku a králíka. Na odvod kouře 
nasadili  přetlakovou  ventilaci. 
Příčina požáru a výše škody jsou 
v  šetření.  Dům měl  celkem  18 
bytových  jednotek.  Ještě  před 
příjezdem hasičů policejní hlídka 
z bytového domu evakuovala čtyři 
osoby a jednoho psa.

HZS Libereckého kraje

Škodu  v  předběžné  výši  1,5 
milionu korun za sebou zanechal 
středeční  požár  střechy  hospo-
dářského  stavení  v Kozlově.  Při 
požáru  ani  samotném  zásahu  se 
nikdo nezranil. Příčina vzniku po-
žáru se nadále vyšetřuje.  Hlášení 
o požáru přijala operátorka tísňové 
linky 112 Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina  18.  dubna 
v 21.07 hod. 
Na místo události vyjely jednot-

ky profesionálních hasičů ze stanic 
ve Žďáře nad Sázavou a Velkém 
Meziříčí  společně  s  jednotkami 
sborů dobrovolných hasičů z Kři-
žanova, Měřína, Osové Bitýšky, 
Velkého Meziříčí, Kozlova a Taso-
va. V době příjezdu prvních jedno-
tek na místo události byla střecha 
stavení  v  plamenech. Z  hořícího 
objektu hasiči zachránili tři ovce 
a vynesli tlakovou lahev.  
Na likvidaci požáru hasiči  na-

sadili  několik  vodních  proudů. 
Před  desátou  hodinou  večer  se 
jednotkám podařilo požár lokali-
zovat. Kromě  samotného  hašení 
požáru se jednotky zaměřily také 
na ochranu okolí a před požárem 
chránily sousední budovy. Uvnitř 
hospodářského stavení měl majitel 
uskladněné krmivo, nářadí  a ba-
líkovanou  slámu.  Po  provedené 
lokalizaci  rozhodl  velitel  zásahu 
o  redukci  počtu  zasahujících 
jednotek. Dohled nad požářištěm 
provádělo do ranních hodin něko-
lik  jednotek  sborů  dobrovolných 
hasičů.

kpt. Ing. Bc. Petra Musilová  
– tisková mluvčí 

HZS Kraje Vysočina 

V Brně hořel 
odstavený vagon 
Sedm  jednotek krátce před 21. 

hodinou  dne  17.  dubna  bojovalo 
s  plameny,  které  zcela  zachvátily 
odstavený  osobní  vagón  v Brně 
u  ulice  Pražákova. Na  lokalizaci 
nasadily postupně  tři  vodní prou-
dy. Během zásahu byla přerušena 
veškerá doprava na dráze. Drážní 
inspektor předběžně vyčíslil škodu 
na 100 tisíc Kč. Při požáru se nikdo 
nezranil. Příčina vzniku je v šetření. 

Petr Příkaský, HZS JmK

Požár harvestoru 
na Bruntálsku
Dvě jednotky hasičů zasahovaly 

v úterý 9. 4. 2019 ráno v lese v katas-
trálním území obce Lomnice (okres 
Bruntál) u požáru víceúčelové vy-
vážečky dřeva  (harvestoru),  která 
pravděpodobně začala hořet kvůli 
technické závadě. Předběžná škoda 
na stroji byla odhadnuta na 900 tisíc 
korun, nikdo nebyl zraněn. Operač-
ní  středisko hasičů bylo o požáru 
informováno ve čtvrt na devět. Do 
Lomnice ihned vyjela jednotka HZS 
Moravskoslezského kraje ze stanice 
Bruntál společně s jednotkou SDH 
z Lomnice. Už při příjezdu hasičů 
lesní stroj vydatně hořel. Hasiči do-
stali oheň pod kontrolu za pět minut, 
když museli  zasahovat  v  dýchací 
technice,  dohašování  jim  zabralo 
téměř půlhodinu. 

HZS Moravskoslezského kraje

Únik plynu
Dvě hasičské  jednotky  vyjely  do 
Velkých Žernosek, kde byl hlášen 
únik plynu z překopnuté přípojky 
do  domu. Na místě  byl  technik 
plynárenské společnosti, který plyn 
uzavřel. Hasiči  se  pak  vrátili  na 
základnu.   HZS Ústeckého kraje

a památky, které jsou s námi stovky 
i tisíce let. Proměňují na smutná po-
žářiště milníky naší kulturní a civi-
lizační historie, které jsme převzali 
od našich předků se snahou předat 
je jednou našim potomkům. Pevně 
věříme, že nebudeme nikdy v Ha-
sičských novinách editovat zprávu 
o katastrofálním požáru například 
katedrály sv. Víta v Praze. Zpráva 
o požáru v Paříži obletěla svět. Jedi-
ným pozitivním technickým rysem 
celé události  je  fakt,  že  iniciovala 
nový  zájem o  prověření  systému 
požární  ochrany monumentálních 
historických staveb. Když už jsme 
se zmínili o zkáze unikátního dře-
věného kostela v Gutech,  je  třeba 
konstatovat, že zde neúřadovala ná-
hoda, ale úmyslně založený požár. 
Za vším hledej  člověka,  chtělo by 
se parafrázovat známý francouzský 
citát. Člověka v  roli  ničitele  i  za-
chránce. Platí  to pro život obecně 
– i pro požáry.  

Velikonoční  pátek  19.  dubna 
opět  přinesl  velký  počet  požárů 
v přírodním prostředí. K 21. hodině 
evidovali středočeští hasiči necelou 
padesátku událostí. Dvacet  z nich 
byly požáry, z toho rovných patnáct 
v  přírodním  prostředí.  Převážně 
šlo o požáry lesních a travních po-
rostů, ale  třeba  také balíků slámy. 
Společným  jmenovatelem většiny 
těchto požárů jsou nedbalost a neo-
patrnost. Největší páteční událostí 
je bezesporu požár lesního porostu 
poblíž  obce Libčice  nad Vltavou 
v okrese Praha-západ, který byl na 
operační středisko nahlášen v pole-
dne. Na místo ihned vyjelo několik 
jednotek, ale už při příjezdu prvních 
hasičů bylo jasné, že zvládnout oheň 
v tomto prostoru nebude jednodu-
ché. Jednalo se o velmi špatně pří-
stupný terén nad železniční stanicí 
Řež  na  levém břehu Vltavy,  kde 
kromě příkré  stráně  a  lesa hořela 
i část mezi skalami, ke které se ne-
dalo dostat hasičskými cisternami, 
a zásah v těchto místech byl nebez-
pečný. Proto byla povolána i lezecká 
skupina  ze  stanice HZS Kladno, 

VE ZKRATCE

Osm jednotek zasahovalo u požáru střechy

Z hořícího bytu hasiči 
zachránili kočku a králíka

že hoří střecha venkovského stavení, 
a to téměř kompletně. Uvnitř domu 
nikdo nebyl. Hasiči  ihned zahájili 
hasební práce. Požár dostali rychle 
pod  kontrolu,  již  v  11:20  velitel 
zásahu nahlásil lokalizaci. V 12:44 
hodin byl požár zcela zlikvidován, 
když  hasiči  rozebrali  a  dohasili 
veškerou  střešní  konstrukci.  Poté 
se všechny jednotky vrátily na své 
základny. Vyšetřovatel HZS stano-
vil výši vzniklé škody na 400.000,–. 
Zásahem hasičů byl uchráněn ma-
jetek  v  hodnotě  1.000.000,–. Co 
bylo příčinou vzniku požáru, bude 
předmětem další šetření. 

HZS Jihočeského kraje

Velký pátek u středočeských hasičů

která se postupně slaňovala do hůře 
přístupných  úseků  a  dohašovala 
jednotlivá ohniska. Vlivem požáru 
docházelo  také  k  pádům  stromů, 
a tak bylo nutné, aby zasahující ha-
siči byli jištěni pomocí lan a opasků. 
Na místo byl povolán také požární 
vrtulník,  který  za  pomoci  bambi 
vaku  provedl  několik  shozů,  což 

výrazně zefektivnilo zásah a přispě-
lo k urychlení lokalizace. Četnosti 
shozů napomohla  i možnost  plnit 
bambi vak za letu přímo z Vltavy. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu se 
oheň rozrostl až na plochu přibližně 
500 × 100 metrů. Velitel zásahu vy-
hlásil třetí stupeň poplachu, protože 
bylo nezbytné povolat na místo co 

V sobotu 13. dubna 2019  zasa-
hovaly dvě jednotky pražských ha-
sičů na Pražském okruhu v oblasti 
Záběhlic  (Lanový most) u požáru 
nákladního  vozidla  na mixování 
betonu. Na  lokalizaci požáru byly 
nasazeny dva proudy vody s pěnou. 
V 18:36 hodin dostaly jednotky po-
žár pod kontrolu. Na komunikaci ale 
uniklo asi 700 litrů oleje z poškoze-
ného vozidla, který hasiči zasypali 
sorbentem. Sálavé teplo poškodilo 
část protihlukové bariéry. Celková 
škoda  byla  odhadnuta  na milion 
korun. Zásah blokoval komunikaci 
ve směru na Černý Most.

HZS hl. m. Prahy
Foto: Leoš Kučera 

Tři jednotky hasičů se v nočních 
hodinách pátku 12. 4. 2019 podílely 
na likvidaci požáru střechy ubyto-
vací chaty v Lipové-lázni na Jese-
nicku.  Prvotní  popis  v  tísňovém 
hovoru na linku 112 předznamenal 
problémy  s  komínových  těle-
sem, dojíždějící jednotky návazně 
upřesnily rozšíření požáru do celé 
střešní části. 
Operační  středisko  k    místu 

vyslalo  profesionální  jednotku 
požární  stanice  Jeseník,  přesněji 
posádky  dvou  cisternových  vo-
zidel  a  výškové  techniky.  Z  řad 
dobrovolných hasičů také jednotky 
Jeseník  a Lipová-lázně. Hasičům 
se  v  krátkosti  podařilo  požár  lo-
kalizovat.  Z  objektu  se  včas  do 
bezpečí dostala téměř třicítka dětí 
a sedm instruktorů. Jednotky po-
stupně provádí rozebírání vyhořelé 
dřevěné  konstrukce,  dohledávají 
drobná  skrytá  ohniska  a  provádí 
důkladnou kontrolu pomocí termo-
kamerou.Celá událost se obešla bez 
zranění osob. 

Zdeněk Hošák, tiskový 
mluvčí HZS Olomouckého 

kraje

Před  půl  druhou  odpoledne 
16.  dubna vyjelo  osm hasičských 
jednotek  do Hartmanic  k  požáru 
garáží a přístavků za nimi. Požár 
zasáhl 7 garáží ze 14. Uvnitř jedné 
z nich oheň zničil osobní vozidlo. 
Hasiči zasahovali v dýchací tech-
nice. V rámci situace se podařilo 

K nehodě nákladního automobilu a osobního vozu 
vyjížděli  profesionální  hasiči  ze Svitav v  pondělí 
15. dubna po 15 hodině na silnici ze Svitav směrem 
na Vendolí.   Při nehodě utrpěl  řidič osobního au-
tomobilu zranění, kterému na místě podlehl.  Obě 
vozidla skončila po nehodě mimo vozovku. Nákladní 
automobil na návěsu převážel bagr. Silnice byla plná 
úlomků z havarovaných vozidel,  které bylo nutné 
postupně  odklidit.  Po  zadokumentování  nehody 
policisty, hasiči vyprostili tělo řidiče. Po jeho ohle-
dání  policisty  bylo  bezvládné  tělo  přemístěno  do 
vozidla pohřební služby. Hasiči dále naložili vrak 
auta  pomocí  jeřábu  na  vozidlo  odtahové  služby. 
Silnice byla po dobu odstraňování následků nehody 
uzavřena. Událost ze strany hasičů byla ukončena 
ve 23.10 hodin.

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

nejvíce cisteren a lidí. Celkem se na 
zásahu podílely čtyři profesionální 
a  čtrnáct  dobrovolných  jednotek. 
Protože pod místem zásahu vedla 
železniční  trať  spojující  Prahu 
s Děčínem, zapojila se do hasebních 
prací i jednotka Správy železniční 
dopravní cesty se svými cisternami. 
Provoz na  trati byl po celou dobu 
zastaven, neboť kvůli zásahu se ze 
skal uvolňovaly velké kameny, které 
padaly  až  do  kolejiště. Z  důvodu 
zajištění  bezpečnosti  bylo  třeba 
uzavřít i část přilehlé cyklostezky, 
aby nedošlo k případnému zranění 
osob, hlavně v souvislosti s hašením 
pomocí vrtulníku. Poděkování patří 
nejen starostovi Libčic nad Vltavou, 
který v odpoledních hodinách při-
vezl zasahujícím hasičům balenou 
vodu,  ale  také Českému červené-
mu kříži. Ten dorazil  v  podvečer 
a kromě ochranných nápojů dovezl 
i stravu, v nočních hodinách navíc 
poskytne hlídající jednotce zázemí.

por. Bc. Tereza Fliegerová, 
tisková mluvčí  

HZS Středočeského kraje

Na Jižní spojce hořel „mixer betonu“

Rychlý zásah 
na Jesenicku

Tragická dopravní nehoda

Požár garáží a přístavků
vyskladnit  nezasažené  vybavení 
a věci  ze  zasažených  i  přilehlých 
garáží  včetně  tří motocyklů.  Při 
hledání ohnisek a cest šíření požáru 
museli hasiči rozebírat střešní kon-
strukci. Příčina požáru je v šetření. 
Škoda přesáhla 400 tis.Kč. 

HZS Plzeňského kraje 

Stavení 
v plamenech 
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Jiskra fantazie
Drak  je mýtické  zvíře,  které 

prochází (a prolétá) historií mnoha 
národů světa. Najdeme jej  už v nej-
starších  civilizacích.  Sumerové, 
Řekové,  Egypťané  i Germáni,  ti 
všichni měli svoje draky. S množ-
stvím  draků  je  spojena  i  jejich 
vlastnost - chrlení ohně. Bojovník, 
jenž  takového draka udolal,  snížil 
požární  rizika v nejbližším okolí, 
poznamenal by cynický kronikář. 
Dobře, že draci chrlící oheň zůstali 
jen v bájích a pohádkách.    Jak by 
k  tomu přišel hasičský vyšetřova-
tel,  pokud  by musel  do  kolonky 
o příčině požáru napsat: neopatrná 
manipulace   draka s jeho žhavým 
dechem…Na druhé straně, ne všich-
ni draci chrlí oheň. Někteří dávají 
přednost mrazivému či jedovatému 

„Již měl mladý rytíř vyhrá-
no, vtom  hrozný hluk, jako 
hřímání, otřásl síní, a již 
sám Bazilišek, drak s osm-
nácti ohony, kovové, mě-
ňavé barvy, ohnivé tlamy 
vrazil na své protivníky.“
 

Alois Jirásek: 
Pověst o Bruncvíkovi

Projevy sopečné činnosti na březích 
severního Atlantiku.

Souostroví Tierra del Fuego – Ohňová země. 

Kosmická loď Dragon (v překladu drak).  

Plameny na  ropných polích zažehla válka.Hořící zborcený vrt plynu v Turkmenistánu. Mexická sopka Popocatepetl. 

Požární rizika pohádkových draků
dechu. Jak se dostal drak do kultur-
ního povědomí řady  národů světa? 
Možná stejně, jako jiná pohádková 
bytost, vodník. U něj badatelé spat-
řují podobnost s velkou sladkovodní 
rybou, sumcem obecným. V přípa-
dě draků by mohla být podobnost se 
světem zvířat ve zveličeném obrazu 
krokodýla či jiného velkého plaza. 
Stačilo vykřesat jiskru fantazie na-
víc, a drak byl na světe. Svoji úlohu 
mohly rovněž sehrát zkamenělé kos-
ti druhohorních plazů – dinosaurů. 
Jejich nález mohl člověka v minu-
losti inspirovat k vytvoření zvířete, 
jehož tělo tvořily tak obrovské kosti, 
a opět byl drak na světě. Ať už byla 
prvotní příčina jakákoli, draci se  na 
Zemi dobře  zabydleli. V  českých 
pohádkách mají spadeno obzvláště 
na princezny. V daleké Číně  jsou 
draci zase symbolem moci a deště. 
Draci se stali součástí mnoha erbů, 
vlajek  i městských  znaků. Drak 
je na vlajce Walesu stejně  jako na 
městském znaku Trutnova.  

Trutnovská pověst
Dejme nyní slovo zajímavé po-

věsti o trutnovském drakovi:  Kníže 
Oldřich do podhůří Krkonoš vyslal 
rytíře Albrechta  z Trautenbergu, 
aby vedl ty, kteří měli zdejší divokou 
krajinu osídlit. Mezi mnoha lidmi, 

kteří  sem  tehdy přišli,  byli  i  dva 
zedničtí tovaryši: Pavel a Mikuláš. 
Jejich úkolem bylo hledat skálu, ze 
které by bylo možné lámat kámen 
pro  stavbu nových domů. Brodili 
se hustým porostem… Na dně rokle 
spatřili  obrovského draka. Ten  se 
rozvaloval po trávě, právě sežral ně-
jaké velké zvíře. Těžce oddychoval 
a při každém hlasitém výdechu vy-
cházel z jeho tlamy oheň a z nozder 
černý kouř… O svém dobrodružství 
vyprávěli  panu Albrechtovi.  Ten  
poručil lidem z družiny, aby nejprve 
zhotovili pevnou dřevěnou mříž. Tu 
zavěsili nad tělo draka. Poté opatrně 
spustili na dno rokle malé jehně jako 

Cestovat se dá různými způsoby. Můžete obdivovat krajinu ze sedla jízdního kola. Láteřit na dopravní zácpy s prsty 
obkrouženými o věnec volantu automobilu. Dívat se na vlásečnice řek a zelené plochy polí z kabiny dopravního 
letadla.  Poslouchat rytmus pražců pod podlahou železničního vagónu. Staromilci pak možná nedají dopustit na po-
hled na svět ze hřbetu koně. Ten nejbezpečnější  a nejlevnější způsob cestování však stále bude  „prstem po mapě“. 
Pojďme ale trochu zvýšit teplotu v konečcích prstů a cestujme po místech, která získala pojmenování po fenoménu 
ohně a jeho dalších projevů. 

Ohňová země
Každý, hodinami zeměpisu ales-

poň trochu poznamenaný, školák se 
začne hlásit, pokud uslyší: Ohňová 
země.  Ano, jedná se o souostroví 
v Jižní Americe, ke kterému patří 
i nejjižnější výspa celého kontinen-
tu – Mys Horn. Objevil  jej v roce 
1520  portugalský mořeplavec  ve 

španělských  službách  Fernão  de 
Magalhães, jehož tak zaujaly ohně 
domorodců na pobřeží, že neváhal 
ani na chvíli. Moment, ono to nebylo 
s  pojmenováním Ohňové  země 
podle domorodých ohnišť zase tak 
jednoduché.  Slavný mořský  vlk 
totiž  upřednostnil  sloupy  kouře, 
které stoupaly z ohňů k obloze. Moc 
nechybělo a měli bychom na mapách 

místo Ohňová  země  zeměpisný 
název Kouřová země. Španělskému 
králi se výraz Kouřová země zdál 
málo noblesním. Režisér, maminka 
a král mají vždycky pravdu. Králov-
skému majestátu  tak nedalo příliš 
práce prosadit  pro nově objevené 
ostrovy  pojmenování  Tierra  del 
Fuego – Ohňová země. 

Ostrovy ohně
V  Jižní Americe mají  Ohňo-

vou zemi, v Rusku zase Ohňový 
ostrov. Nehledejme ho ale v moři 
či  oceánu,  ale  v  Novozerském 
jezeře  ležícím  asi  500  kilometrů 
od Moskvy.  Tomuto  titěrnému 
ostrůvku  pochybnou  slávu  při-
nesla  existence  velmi  přísného 

vězení, které se zde nachází. Proč 
má  ostrov  název  po  ohni,  není 
známo. Možná,  že  je  to  takové 
ohňové předpeklí pro odsouzence, 
kterým soud vyměřil trest pobytu 
ve  zdejším  nápravném  zařízení. 
Ti,  co  rádi  cestují  na  dovolenou 
do Chorvatska,  se  už  také  hlásí. 
Prosím,  prosím,  a  co  takové  Pe-
kelné ostrovy v Jadranu? Smůla, 
opravdu  jen  za  tu  snahu  to  není 
nedostatečná. Pekelné ostrovy  je 
totiž chybný překlad názvu Pakle-
né ostrovy. Správné převedení do 
češtiny  je  totiž  Smolné  ostrovy. 
Pojmenování získaly podle smůly 
borovic, kterou byly tradičně im-
pregnovány  zdejší  lodě. Některé 
známé ostrovy ve světě mají pří-
vlastek „ohňové“ pouze jako neo-
ficiální přídomek. Například o Is-
landu se často hovoří jako o ostrově 
„ohně  a  ledu“. Ostrov Lanzarote 
(jeden  z Kanárských  ostrovů)  si 
v turistických průvodcích užívá po-
jmenování  „Ostrov  živého ohně“. 
Do třetice jmenujme ještě Fogo – 
ostrov ohně (souostroví Kapverdy). 
Čím si tato místa vysloužila čestné 
ohňové přívlastky? Ničím  jiným, 
než  trvalými  a  zjevnými projevy 
sopečné  činnosti,  které  vytváří 
řadu  ohňových  efektů.  Trochu 
jiné  je  to  s  pojmenováním Ázer-
bajdžánské  republiky  jako  země 
ohňů. V  tomto  případě  hledejme 
souvislost s těžbou ropy a zemního 
plynu. Podobná charakteristika by 

slušela i takovému Turkmenistánu 
i zemím okolo Perského zálivu. 

Kouřící hory
Začali jsme náš výlet ohňovým 

prstem po mapě  světa  u Ohňové 
země, u které moc nechybělo a jme-
novala by se Kouřová země. Právě 
„kouř“, jako projev nedokonalého 
spalování,  často  proniká  jako 
přídomek oficiálních zeměpisných 
názvů. Logicky  si ho přivlastňují 
zejména  sopky.  Jako  jazykolam 
působí  název mexické  sopky Po-
pocatepetl. V  indiánském  jazyce 
je  tento  název  složen  z  výrazů 
popoca  –  kouřit  a  tepetl  –  hora. 
Řeknete – li o této sopce, že je to 
Kouřící hora, máte to v zeměpise 
stále  na  výbornou. Všude  dobře, 
doma nejlépe? Ano,  i  v Čechách 
máme  „kouřící  horu“.  Jedná  se 
o  Boreč  v  Českém  středohoří. 
Nejde však o činnou sopku, i když 
se  v minulosti  takové  spekulace 
objevovaly. Kouř stoupající z jejího 
vrcholu  je  zapříčiněn  trhlinami 
v masivu hory, které u jejího úpatí 
nasávají  chladný  vzduch. Ten  se 
průchodem horou  ohřívá,  což  se 
na jejím vrcholu projeví zajímavým 
kouřovým  efektem.  Jsme  zpátky 
v Čechách, můžeme  tak  skončit 
naše  putování  ohňovým  prstem 
na mapě  světa.  Jen  doufáme,  že 
nemáte po té horké cestě nějaký ten 
puchýřek na bříšku prstů…

Připravil Mirek Brát 
Foto: wiki, flicker, 

starehrady.cz, en.trend.az

návnadu. Drak  zavětřil  lákavou 
kořist… Ale to už na něj lidé hodili 
mříž s ostrými hroty, na kterou ještě 
naházeli spoustu kamení. Mříž byla 
velmi těžká a drak se pod ní nemohl 
pohnout. Pan Albrecht rychle naří-
dil spustit ke drakovi mnoho klád 
i drobného roští a potom vše zapálit. 
Okolí  sluje  zahalil  temný  hustý 
dým, ve kterém se za šíleného řevu 
drak udusil. Když bylo  po všem, 
lidé za velikého jásotu stáhli draka 
z kůže. Vysušili ji na slunci, vycpali 
hoblinami  a  zavěsili  do kamenné 
věže. Město  Trutnov,  které  zde 
později  vystavěli,  pojmenovali  po 
příjmení pana Albrechta.  K pověsti 

se  traduje dovětek, který  tvrdí, že 
když se v roce 1024 konal zemský 
sněm v Brně,  odvezli Trutnované 
draka  do Brna  jako  dar  knížeti 
Oldřichovi. Ten na oplátku obdařil 
Trutnov  velkou městskou  pečetí 
se  znakem,  na  němž  bájný  drak 
zaujímá ústřední místo. A drak do-
dnes visí v průchodu Staré radnice 
v Brně...

Vesmírný drak
Jak vidno, lidé si dokázali s dra-

ky  poradit.  Na  straně  druhé  na 
ně  ani  nezanevřeli.  Ponechali  si 
je  v mytologii,  pohádkách,  sci-fi 

literatuře a filmech. Dokonce vy-
slali i jednoho „draka“ do vesmíru. 
Jedná se o kosmickou loď Dragon 
(z  angličtiny  drak),  vyvinutou 
soukromou  společností  SpaceX. 
Její  první  zkušební  let  proběhl 
v roce 2010. Bylo to poprvé, co se 
kosmická loď vyvinutá soukromou 
společností  úspěšně  dostala  na 
oběžnou dráhu a poté se vrátila zpět 
na Zemi. Bylo  to  rovněž   poprvé 
v historii, když někdo hlásil, že  na 
nebi letí drak – a měl stoprocentně 
pravdu. 

Připravil Mirek Brát
Zdroje: wi wiki, via flickr, 

ictrutnov.cz
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Jiří Henc se narodil 13. 5. 1954 na 
severu Čech v okresním městě Lou-
ny. Dětství prožil v malebné vesnici 
Koštice nad Ohří nedaleko Loun. 
Má tři mladší sourozence (jednoho 
bratra a dvě sestry). Po absolvování 
základní školy v Košticích a v Čer-
nčicích se vyučil kuchařem.  V ob-
dobí 1973–1975 absolvoval základní 
vojenskou  službu  v Topolčanech 
a  Písku.  Po  skončení  vojenské 
služby  pracoval  v  pohostinství 
v Košticích. Roku 1976 se oženil se 
současnou manželkou Ilonou a mají 
spolu  dvě  děti  (Jitka  1976  a  Jiří 
1979). Od roku 1977 do roku 1993 
byl zaměstnán v JZD Koštice jako 
řidič a následně vedoucí závodního 
stravování a obchodní činnosti. Od 
roku 1993 až do roku 2003 působil 
jako  řidič  autobusu  u ČSAD Li-
toměřice. Od  roku 1997  je hrdým 
dědečkem a v roce 2002 se stal dvoj-
násobným. Oba vnuci mají kladný 
vztah k hasičům. Jeden je přísluš-
níkem HZS Ústeckého kraje a dru-
hý  studuje  na SOŠ v Chomutově  
– obor Strojník požární  techniky. 
V  roce 2003 nastoupil k Hasičské 
vzájemné  pojišťovně  (HVP),  po-
bočka Ústí  nad Labem na  pozici 
manager  obchodu. Od  roku 2012 
doposud  je  ředitelem ústecké po-
bočky HVP. Jiří Henc byl součástí 
hasičské rodiny již od útlého mládí, 
kdy navštěvoval kroužek mladých 
hasičů. Od  roku  1971  je  řádným 
členem SDH Koštice,  kde  vyko-
nával  řadu  funkcí  (např.  vedoucí 
mládeže, hospodář, starosta, velitel 
jednotky  obce Koštice  a  další). 

Jiří Henc 
– vedoucí Ústřední odborné rady hasičských 

soutěží SH ČMS

NAŠI LIDÉ

Dále působí od  roku 1980 v OSH 
Louny v radě velitelů a výkonném 
výboru. V letech 1987 až 1989 ab-
solvoval dálkově Ústřední hasičskou 
školu v Bílých Poličanech. V roce 
1990–1995  byl  zvolen  starostou 
Okresního  sdružení Louny. V  le-
tech 1995–2010 vykonával  funkci 
náměstka OSH Louny. Od  roku 
2010  doposud  je  opět  starostou 
OSH Louny  a  zároveň  od  roku 
2002  je  vedoucí KORR. Od  roku 
2012  doposud  je  starostou KSH 
Ústeckého kraje. V  roce 2015 byl 
pověřen vedením ÚOR hasičských 
soutěží a  je členem VV SH ČMS. 
Jiří Henc  je  držitelem Záslužné 
medaile Ústeckého kraje, Řádu sv. 
Floriána, Medaile za mimořádné zá-
sluhy a z rukou generálního ředitele 
HZS ČR převzal Čestnou medaili 
ministerstva vnitra.

V Ústřední hasičské škole 
Jánské Koupele proběhlo Shro-
máždění představitelů OSH 
Moravskoslezského kraje

Již od brzkého rána soboty 30. 
března  2019  se  sjížděli  do  Ján-
ských Koupelí zástupci okresních 
sdružení hasičů MSK a další hos-
té, aby se zúčastnili Shromáždění 
představitelů OSH, které se konalo 
v  sále  Ústřední  hasičské  školy. 
Zúčastnilo  se  jej  téměř půl  stov-
ky  zástupců  okresních  sdružení 
hasičů Moravskoslezského  kraje 
a mnoho dalších hostů. 
Jednání  zahájil  a  řídil  náměs-

tek  starosty Krajského  sdružení 
hasičů MSK pan Stanislav Kotrc. 
V úvodu uvítal všechny přítomné 
představitelé OSH, členy VV KSH 
i  KKRR  a  vzácné  hosty,  mezi 
kterými byli senátor ČR pan Ing. 
Zdeněk Nytra, náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pan Ing. 
Jaroslav Kania, ředitel HZS MSK 
gen.  Ing. Vladimír Vlček,  Ph.D. 
a  další.  Nechyběli  ani  zástupci 

Aktiv  Zasloužilých  hasičů  Ji-
hočeského kraje  se konal v pátek 
5.  dubna  2019  ve  společenském 
sále  zámku Blatná.  Podle  infor-
mací  starostky OSH Strakonice 
paní  Jaroslavy  Boukalové  má 
Jihočeský  kraj  88  zasloužilých 
hasičů. Na  toto  tradiční  setkání 
jich přijelo úctyhodných sedmde-
sátsedm včetně  nejstaršího Karla 
Růžičky  z  okresu Č.Budějovice, 
kterému  je  již  92  let. Milé  je,  že 
na  takovéto  setkání  si Zasloužilý 
hasič může vzít  doprovod,  aby  si 
vše  náležitě  užil  a  cítil  se  dobře. 
Zámek Blatná však přivítal i mno-
ho hostů, např. hejtmanku pí. Ivanu 
Stráskou a dále pak starostku města 
Blatná  pí. Kateřinu Malečkovou 
a zástupce Senátu ČR a poslance 
Parlamentu ČR. Zasloužilé hasiče 
pozdravili  i  Josef Kalbáč,  Josef 
Netík,  Jiří Novák,  starosta KSH 
p.  Jiří Žižka  a  zástupci ÚO HZS 
Jihočeského kraje a ředitel HZS p. 
Lubomír Bureš. Vzácným hostem 
byla i majitelka zámku, paní baron-

družebních  „krajů“  –  čtyřčlenná 
delegace  hasičů  Slezského  voj-
vodství z Polska vedená plk. Ing. 
Edwardem Deberným a tříčlenná 
delegace hasičů Žilinského kraje 
pod  vedením  PaedDr.  Tomáše 
Zanovity. Po uvítacím ceremoni-
álu pokračovalo jednání uctěním 
památky zesnulých členů, schvá-
lením programu a volbou pracov-
ních komisí. 
Poté  se  ujal  slova  senátor  pan 

Ing. Zdeněk Nytra, který ve svém 
vystoupení mj.  poděkoval  všem 
aktivním  dobrovolným  hasičům 
za  bohatou  činnost  a  popřál  jim 
hodně úspěchů i v dalším období. 
Současně se omluvil, že z pracov-
ních  důvodů musí  jednání  shro-
máždění  předčasně opustit. Dále 
již  jednání  probíhalo  dle  schvá-
leného programu.  Hlavní zprávu 
o činnosti KSH MSK v uplynulém 
období přednesl starosta KSH Ing. 
Leo Kuběna. V jejím úvodu vzpo-
menul některé významné události 
minulého  roku  a  uvedl  i  několik 
statistických údajů: KSH mělo ke 

ka  Jana Germenisová-Hildprand-
tová Po příjezdu nás přivítala paní 
Boukalová a pozvala nás na velmi 
bohatý raut, kde nechyběly masité 
lahůdky,  sladkosti,  ale  i  výborné 
uzené ryby. Po slavnostním přípit-
ku následovala vystoupení hostů, 
kteří většinou ocenili dlouholetou 
a  záslužnou  práci  hasičů. Vždyť 
hasiči se zabývají nejenom ohněm 
a živelnými pohromami, ale je nás 
vidět při mnoha společenských ak-
cích buď jako požární asistence, ale 
mnohdy  jako  samotní  účinkující. 
Dvě myšlenky mě velmi  zaujaly. 
První zazněla od L. Bureše a to je 
stará pravda, že hasič všude bratra 
má. Určitě  se  s  takovou  situací 
mnohý z nás  setkal. Důležitý byl 
i  druhý  příspěvek  pana Kalbáče, 
že hasiči jsou jediný spolek, který 
pro  své  zasloužilé  členy  pořádá 
takováto setkání. Doufám, že tato 
krásná myšlenka a úsilí našich ná-
sledovníků bude trvat ještě dlouho. 
Po slovech uznání jsme se dozvě-
děli i něco ze současného dění ve 

konci minulého roku v šesti okre-
sech  419  SDH  s  25  781  členem. 
Z  toho  je 5 500 mladých hasičů. 
V  362  JPO  je  zapojeno  5  322 
členů. V  průběhu  roku  zorgani-
zovali  hasiči  téměř  18  tisíc  akcí 
v trvání více jak 127 tisíc hodin. 
Dále věnoval pozornost vybraným 
krajským akcím, z nichž některé 
byly  i  republikového  významu. 
V  této  souvislosti  zdůraznil  vel-
mi dobrou spolupráci s krajským 
úřadem i s HZS MSK.  V diskusi 
vystoupil  jako  první  náměstek 
hejtmana p.  Ing.  Jaroslav Kania, 
který hasičům poděkoval za jejich 
práci a zdůraznil, že krajský úřad 
si  práce  hasičů  velice  váží. Dů-
kazem je mj.  i dotace na činnost 
krajského  sdružení  a  granty  pro 
SDH. Slova uznání a poděkování 
za  obětavou  práci  dobrovolných 
hasičů a také za dosavadní velmi 
dobrou mezinárodní  spolupráci 
zazněla i z úst vedoucích delegace 
ze  Slovenska  a  Polska. Obsáhlé 
vystoupení měl ředitel HZS MSK 
p. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., 
který již tradičně pomocí prezen-
tace podrobně informoval o veške-
rém současném dění a aktivitách 
v  činnosti HZS  a  dobrovolných 
JSDHO. Na závěr svého vystoupe-
ní vyzdvihl úspěšné organizování 
různých akcí v Moravskoslezském 
kraji (soutěží v PS, CTIF, projekt 
přípravy řidičů JSDHO a dalších). 
Poděkoval také za přípravu a orga-
nizaci velmi úspěšného celorepub-
likového hasičského plesu,  který 
se letos v březnu konal v Ostravě.  

(Du) redakčně upraveno

Dvousetstránkovou ročenku 
Hasičské čtení obdrželi čtenáři 
Hasičských novin jako součást 

předplatného. 
Pokud byste chtěli získat další 

výtisky (např. jako dárek),  
můžete si je objednat na: 
distribuce@hasicisro.cz 

Cena je 99 Kč bez poštovného. 

Na shromáždění byl i senátor

Zasloužilí hasiči na zámku
přálo  a  proto  jsme mohli  využít 
i  posezení  na  nádvoří  zámku. Po 
výborném  obědě  následovalo 
ještě předání ocenění zasloužilým 
hasičům a potom již volná zábava 
s  hudbou.  Všichni  se moc  rádi 
vidíme  a  vždy  je  o  čem  povídat 
a vzpomínat. Velmi příjemné bylo, 
že  paní  baronka  setrvala  s  námi 
po  celý  den  a  ochotně  vyprávěla 
jak o sobě, ale i o zámku. Ten jim 
byl zkonfiskován v roce 1952, poté 
žila celá rodina v cizině a zpět se 
vrátili až po roce 1989. Dnes zámek 
spravuje se svou sestrou Josefínou. 
K zámku patří i přilehlý park, kde 
se volně pasou daňci a hejno pávů. 
Celý den proběhl v milé a přátel-
ské  atmosféře  a  na  závěr  potěšil 
malý dárek a všechny ženy určitě 
vyhlášená  blatenská  růže. Nejen 
za  sebe  děkuji  organizátorům  za 
bezvadnou přípravu  a  péči  o  nás 
„staré“  hasiče. Budeme  se  určitě 
těšit na další rok.

Václav Hanzal, Zasloužilý ha-
sič, Borovany u Č. Budějovic

sboru. Dalším  bodem  programu 
byly  i  kulturní  zážitky.  Každý 
z nás si mohl vybrat, kam se chce 
podívat. Na výběr byla prohlídka 
zámku,  lihovaru  nebo  rybárny, 
ale  i  návštěva  stanice HZS. My-
slím,  že  všichni  si  vybrali  a  po 
návratu  jsme  si mohli  popovídat 
o  tom,  co  kdo  viděl.  Počasí  nám 
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HASIČSKÁ KUCHAŘKA

Dobrovolní hasiči v zahraničí

Hasičská kuchařka 
– dobré recepty a užitečné rady
Dnes servírujeme: „Kuřecí polévku s rýžovými nudlemi a syrovou 
zeleninou“
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.  Než se 
dáme do vaření, zopakujme si  informace  o hydrantových systémech, které 
jsou zařízením pro základní požární ochranu  v objektech jako okamžitě 
dosažitelný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody. Co bychom měli 
pro hydrantovou skříň udělat? V prvé řadě ji udržovat v provozuschopném 
stavu a jedenkrát ročně provést její kontrolu osobou odborně způsobilou, 
která nám o kontrole vystaví doklad. Hydrantová skříň může být uzamčena, 
klíček však musí být v dosahu zařízení. Hydrant může použít i laik – a tím 
likvidovat požár ještě v jeho zárodku. Pozor, hydranty určitě nejsou police 
na květiny nebo odpadkové koše!

Kuřecí polévka s rýžovými nudlemi a syrovou zeleninou kpt. Ing. 
Ivany Svitákové  
Hydrantové skříně jsme zkontrolovali, můžeme se pustit do vaření. Na 

kuřecí vývar budeme potřebovat 1 kuřecí skelet a 2 kuřecí křídla, 2 mrkve, 
1 petržel, půlku celeru, 1 středně velkou cibuli, sůl  a vodu.  Na polévku 
si přichystáme cca 200 g rýžových nudlí, 6 vajec, 1 bílou papriku, 200 g 
bílého i červeného hlávkového zelí, pepř a chilli. Kuřecí skelet  a křídla 
opláchneme a vložíme do hrnce. Mrkev, petržel a celer očistíme, cibuli 
oloupeme a vše přidáme do hrnce. Zalijeme cca 1,5 litrem studené vody. 
Přivedeme k varu, zmírníme teplotu a necháme probublávat asi hodinu. 
Vyndáme maso a zeleninu. Maso obereme a nakrájíme na kostky. Zeleni-
nu krájíme na kostky či na půlkolečka. Do vývaru vložíme rýžové nudle 
a necháme cca 5 minut vařit. Do polévky dále přidáme nakrájené maso 
a zeleninu. Necháme už jen krátce prohřát. Osolíme, opepříme, přidáme  
špetku chilli. Polévku servírujeme do hlubších misek, do každé vložíme 
vajíčko uvařené natvrdo, nakrájenou bílou papriku, červené a bílé zelí. 
Dobrou chuť! 

Foto: Hasičská kuchařka

 Už Jan Amos Komenský blahé paměti doporučoval cestová-
ní jako sbírání nových zkušeností  a poznatků. S Hasičskými 
novinami jsme procestovali  mapu středoevropského hasič-
ského dobrovolnictví. Pojďme však pomyslnou „pokličku“ 
trochu více  zvednout a podívejme se hlouběji a dále po 
zemích našeho kontinentu. Dnes se podíváme až do východní 
části Středozemního moře, kde  leží Kyperská republika. 

I tuto ostrovní zemi můžeme, v případě integrované Evropy, klidně označit 
za souseda, byť s patřičnými uvozovkami.

Nakoukání ke kyperským „sousedům“

HASIČSKÉ NOVINY 09/2019 strana 5

První forma organizovaného ha-
sičského sboru se na Kypru datuje 
do 20. let minulého století a týkala 
se měst Nikósie a Limassol. Hasiči 
tehdy  patřili  pod  velení  policie. 
Hovoříme o období, kdy byl Kypr 
součástí britské koloniální říše (ne-
závislost získává až v roce 1960). 
Dostupné  údaje  charakterizují 
kyperské hasiče takto: mají 10 po-
žárních stanic ve městech (stanice 
jsou obsazené profesionálními ha-
siči) a dále 15 venkovských stanic 
(zde slouží dobrovolní hasiči, kteří 
jsou placeni „na částečný úvazek“). 
Zároveň existují hasičské jednotky 
i  na  kyperských mezinárodních 
letištích.  Počet  profesionálních 
a  dobrovolných hasičů  je  přibliž-
ně  v  poměru  6  :  1. Celkem mají 

k  dispozici  přes  100  hasičských, 
záchranných a pomocných vozidel. 
Schopnost kyperských hasičů bojo-
vat například s rozsáhlými lesními 
požáry mohou v krátké době posílit 
stovky až tisíce dalších dobrovol-
níků. V centrální  části ostrova  je 
od roku 2002 umístěna i speciální 
hasičská  a  záchranná  jednotka 
(EMAK),  která  je  určena  pro 
rychlou intervenci při katastrofách 
typu zemětřesení apod.  Navzdory 
své již trochu exotické geografické 
poloze, je Kyperská republika sou-
částí Evropské unie. Na hasiče či 
na další pomoc v případě nouze se 
zde dovoláte jednotným tísňovým 
číslem 112. V místním telefonním 
seznamu pak mají hasiči číslo 199.

Zdroj foto: in-cyprus.com

Školicí  a  výcvikové  zařízení 
HZS ČR v Brně  se  stalo místem 
vzdělávacího  víkendu,  kteří  zde 
uspořádali    členové  Speleolo-
gické  záchranné  služby  stanice 
Morava. Speleologická záchranná 
služba  stanice Morava  je  specia-
lizovaná  složka České  speleolo-
gické společnosti pro poskytování 
pomoci při nehodách v jeskyních, 
případně  v  jiných  podzemních 
prostorách.V  Brně  představili 
v  prostorách  učeben  prezentace 
informací  získaných  na  cvičení 
ve  Francii,  proběhlo  opětovné 
teoretické  cvičení  speciálního 
bezdrátového  komunikačního 
zařízení Nicola  a  teoretická  část 
věnovaná  zdravovědě. Ve  výcvi-
kové  hale  probíhalo  teoretické 

Ani  letos  nemohla  v  Radsla-
vicích  (Olomoucký  kraj)  chybět 
tradiční  „Radslavská přilba“. Tato 
noční soutěž hasičské všestrannosti 
se zde konala již po 18. a i letos si 
organizátoři nachystali řadu disci-
plín, se kterými se jako dobrovolní 
hasiči můžeme potkat u skutečných 
zásahů. Do Radslavic  se  tak  po-
slední březnovou  sobotu  sjíždí 12 
hasičských  jednotek v počtu 5+1. 

V  obci  Kbel  na  Kolínsku  se 
uskutečnilo  přezkoušení  psovodů 
záchranných psů  (dle  zkušebního 
řádu SH ČMS). Psi mají  speciali-
zaci na sutinové vyhledání, zkouška 
proběhla  v  kombinaci  s  plněním 
odbornosti  některých  JSDHO. 
Zkušební  řád  psovodů  SH ČMS 
také neumožňuje přezkoušení pso-
vodů v pro ně známém prostředí. Po 
nahlášení mimořádné události, pád 
budovy hospodářského stavení, na 
místo vyjíždějí JSDH a vykonávají 
předem stanovené úkoly. Hodnocení 
poskytování první pomoci měli na 
starosti  záchranáři.  Radiokomu-
nikaci  pak  hodnotil  určený  člen 
týmu, který byl ustanoven krajským 

V  Domažlicích  se  6.  dubna 
2019 uskutečnil již 16.ročník dnes 
již  tradičního extrémního závodu 
hasičů-   Výstupu na věž. Celkem 
45  hasičů  se  pokoušelo  zdolat 
194  nepravidelných  schodů  věže 
arciděkanského  kostela.   Na  věž 
vysokou  56 metrů  závodníci  vy-
bíhali  v  pracovním  stejnokroji, 
holeňové obuvi a vybaveni dýcha-
cím přístrojem Saturn S7  a hadicí 
C52.  Soutěž  dokončilo  všech  45 
hasičů  z  29  sborů  dobrovolných 
hasičů. Nejrychleji  se  do  ochozu 
věže  dostal  Petr  Ježo ml.  z  SDH 
Díly s časem 74.129 který startoval 
v kategorii do 30 let.  Kategorii nad 
30 let vyhrál Antonín Rendl z SDH 
Česká Kubice časem 81.855. 

Foto Pavla Bošková

Mezi dnes již zcela běžné zásahy 
hasičů  patří  i  zásahy  pod  vodní 

seznámení  a  posléze  i  praktický 
výcvik  v  lezeckých  technikách 
záchrany osob v jeskyních, včetně 
cvičení  zaměřeného  na  transport 

Nechybí  chalani  ze Zlatého,  a  ze 
Sveržova,  až  z  dalekého  okresu 
Bardějov na Slovensku, ani chlopaki 
z Chrzelic v Polsku. Celá soutěž za-
číná registrací družstev a společnou 
fotografií,  po  které  odchází  řidič 
týmu na 1. disciplínu, kterou je test 
z autoškoly. Poté následuje slavnost-
ní nástup a oficiální start odpolední 
části, která má krom autoškoly ještě 
dvě další disciplíny. Nejprve odpole-

operačním střediskem. Po prvotním 
prohledání hasiči ošetřili a transpor-
tovali zraněné osoby, následně byli 
na sutinu povoláni psovodi, kteří ne-
daleko od místa  ještě  splnili  část 
poslušnosti  a dovednosti. Psovodi 
pak měli za úkol lokalizovat osoby, 
které nebylo možné běžnými pro-
středky najít. Výkony jednotlivých 
psovodů  hodnotili  rozhodčí  pro 
posuzování záchranných psů u SH 
ČMS. Organizačně akci zastřešují 
psovodi  JSDH Hejnice  společně 
se SDH Kostelec na Černými lesy. 
Zúčastněné JPO: JSDHO Nová Ves 
I, JSDHO Ovčáry, JSDHO Veltruby, 
JSDHO Červené Pečky.  M. Kavka 

(redakčně upraveno)

nosítek metodou  protiváhy  apod. 
dle metodiky SFF – Francouzské 
speleologické záchranné služby. 

Zdroj:  Martina Davidová

dní štafetu, ve které závodník sjede 
po tyči z připravené věže, překoná 
bariéru, proplazí se tunelem a poté 
podle  pořadového  čísla  vykoná 
daný úkol. Další soutěží je „Honzo 
vstávej“ neboli simulace požárního 
poplachu při nočním spánku. Tým 
uloží výstroj v připravených  skří-
ních, ulehne na  lehátka  a  čeká až 
rozhodčí  zhasne  světlo  a povelem 
„HOŘÍ“  odstartuje.  Cílem  je  se 
v co nejkratším čase řádně ustrojit, 
včetně přilby a opasku. Hlavní část, 
tedy  ta  noční,  poté  startovala  po 
setmění od 20:00, kdy se jednotky 
dopravily  na  start  jednotlivých 
disciplín, kterých bylo letos i kvůli 
menšímu počtu  soutěžících pouze 
11. Ani tento rok nechyběl útok do 
kopce na 4B + 2C na jeden proud 
s  překážkou  a  sáním z podzemní 
nádrže, jízda na člunu s převozem 
břemena na Prosenském  rybníku, 
přesun  po  dlouhém vodorovném 
traverzu, či první pomoci po zásahu 
elektrickým  proudem  v  Přerově 
na stanici HZS. Jednou z disciplín 
bylo i vyhledání a transport zraně-
né osoby po vyhrazené trase, nebo 
každoroční doplnění nádrže pomocí 

Speleologové „na víkend“ u hasičů

Radslavská přilba 2019

Přezkoušení psovodů záchranných psů

U sousedů zasahují „dobráci“ i pod vodou
hladinou. Od roku 1994 se začala 
činnost potápěčských skupin  u Ha-

sičského záchranného sboru České 
republiky  systematicky  rozvíjet. 
Zásahy  pod  vodou  tak  nespadají 
do kompetence dobrovolných ha-
sičů, ale jen profesionálů.  Jinak je 
tomu však v  zahraničí,  například 
v  sousedním Německu,  kde dob-
rovolní hasiči potřebnou technikou 
i  výcvikem mohou  disponovat. 
Na  snímku  (vlevo)  je  speciální 
potápěčský automobil německých 
dobrovolných hasičů z bavorského 
okresního města Erlangenu.    Po-
sádku tohoto vozidla tvoří strojník, 
velitel  potápěčského  zásahu,  po-
tápěč – záchranář, jistící potápěč. 

Foto: nordbayern.de

Výstup na věž 
– 16. ročník

stojatého ejektoru z podzemní ná-
drže do stanovené výšky. V Oseku 
byly vyzkoušeny znalosti  značení 
tlakových  lahví,  a  nebezpečnost 
z Kemler kodu a taktéž vázání uzlů. 
V Sušicích nechyběl průchod něko-
likapodlažního objektu. Se všemi  
nástrahami  se  nejlépe  vypořádal 
tým ze Sveržova (SK), následován 
Osekem nad Bečvou  a  třetím  na 
bedně byly Dřevohostice. Vítězem 
Radslavské  přilby  byl  ale  každý, 
kdo  dokázal  úspěšně  absolvovat 
celou soutěž a dorazit zpět do cíle, 
proto  všem  gratulujeme,  neboť 
nezáleží  toliko na výsledku,  jako 
na  získaných  zkušenostech.   Na 
úplný závěr chceme poděkovat všem 
sponzorům, děkujeme za podporu 
Olomouckému  kraji,  obci  Rad-
slavice, Hasičskému  záchranném 
sboru Olomouckého kraje, územní 
odbor Přerov i okolním hasičským 
sborům dobrovolných hasičů, ať už 
za poskytnutím zázemí, prostředků, 
či pracovní silou. Bez této pomoci, 
by se tato akce realizovala jen těžce. 

Milan Vaculík 
(redakčně kráceno)
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Jedním z aktivních sborů okresu 
Beroun  jsou Malé Přílepy.  Jejich 
činnost  startuje  každým  rokem 
v  únoru,  kdy  pořádají  hasičský 
bál, vyzdobí sál a připraví bohatou 
tombolu.  Druhý  den  se  rozjede 
maškarní  karneval  pro  děti,  jako 
výzdoba slouží papíroví draci, kte-
ré pro tuto událost připraví mladí 
hasiči.Pozornost  je  v  zimě věno-
vána  zvyšování  fyzické přípravy, 
k  tomu  přispívá  např.  turnaj  ve 
stolním tenise, někteří z hasičů se 
účastní, včetně mladých hasičů ori-
entačního závodu v Chyňavě. Jsou 
sestaveny a stěhovány překážky na 
dětské hřiště, kde probíhá příprava 
mládeže,  připravena  je  hranice 
pro  slet  čarodějnic. Pravidelně  se 
věnují úklidu v požární zbrojnici, 
přípravám materiálu, údržbě a pro-
věřování techniky, trénování všech 
soutěžních družstev. Významnou 
a hojně navštěvovanou akcí z  řad 
veřejnosti  je  „uvedení  vodníka 
Pepíka na  jezero“.  „Řekli  jsme  si 
v minulosti, že požární nádrž mají 
všude a  tak  jsme si  jí začali  říkat 
jezero. A  když  jezero,  tak musí 
být  vodník.  Ten  je  doprovázen 
celou vesnicí v květnu na své nové 
působiště, nechybí hudba, dobroty 
a skvělá nálada. A na zimu ho stej-
ným způsobem uložíme do  tepla 
hospůdky U Vořechů,“ připomněl 
starosta Josef Štětka. Ženy a muži 
během  roku  několikrát  startují 
na  soutěžích. Na okrskovém kole 
vloni muži vyhráli a ženy se umís-
tily na druhém místě, v okresním 
kole  se  štafety  se povedly oběma 
družstvům. Ženy obsadily  čtvrté 
a  muži  páté  místo.  Ze  soutěží 
v  Železné, Hýskově,  na  Lhotce, 
v ZPV v Malých Přílepech odjíždě-
li s medailemi za první místo. Na 

Členská  základna  Sboru  dob-
rovolných hasičů Kacákovy Lhoty 
– Náchodska  na  okrese  Jičín  je 
26  členů,  založen  byl  roku  1887. 
Hasičský  sbor  v Kacákově Lhotě 
nemá výjezdovou  jednotku a  jako 
vozidlo jim slouží terénní automo-
bil GAZ 4 × 4, který je v majetku 
obce.  „Přestože  nemáme mnoho 
členů i tak se zapojujeme do brigád 
pořádaných obcí i sborem. Jsou to 
například práce spojené s údržbou 
v  okolí  požární  nádrže,  podílíme 
se na úpravě veřejných prostranství 
v  obci  a  sbíráme  železný  šrot,“ 
uvedla  starostka  sboru Pavla Dra-
páková.  Hasiči  pořádají  každo-
ročně  společenský  ples. Zatančit 
a pobavit  se přijdou nejen místní, 
ale také přespolní. Naše obec je ve 
spolupráci  s  dobrovolnými  hasiči 
aktivní při pořádání různých akcí. 
Naši nejbližší společnou akcí bude 
pálení čarodějnic. 
Většina členů sboru se společně 

s obcí podílí na organizování a prů-
běhu sportovně-zábavných akcí pro 
děti.  Připravují  zábavné  soutěže, 
ve  kterých  jsou  úkoly  s  požární 
tématikou,  soutěže  o  zajímavos-
tech  z  přírody,  většinou  nechybí 

Jarní  odstávku  lanovky  na 
Sněžku  využili  ke  společnému 
výcviku  ve  dnech  9.–11.  4.  čeští 
a polští hasiči. Stovka příslušníků 
si vyzkoušela záchranu osob z po-
rouchané  lanovky. Akce  se usku-
tečnila díky společnému projektu 
přeshraniční spolupráce Bezpečné 
pohraničí. Záchranu osob v obtížně 
přístupném zimním terénu nacvi-
čovala stovka příslušníků českých 
a polských hasičských záchranných 
sborů,  zapojených do  společného 
přeshraničního projektu Bezpečné 
pohraničí. Výcvik  záchrany osob 

Z Kbelského  letiště  startovalo 
letadlo  s humanitární pomocí pro 
povodněmi  zasažený  Írán.  Do 
armádního letadla CASA bylo nalo-
ženo celkem 16 ks elektrocentrál, 16 
ks kalových čerpadel, 480 přikrý-
vek, 96 spacích pytlů s vložkou a 16 
stanů. Společně s humanitární po-
mocí letěli na místo také dva styční 
důstojníci Hasičského záchranného 
sboru ČR, kteří  zajistili  doprovod 
a předání humanitární pomoci, plk. 
Petr Ošlejšek a ppor. Petr Vodička. 
Letadlo po mezipřistání v Ankaře 
a doplnění paliva pokračovalo v letu 
do Teheránu,  kde  čekal  vedoucí 
zastupitelského úřadu v Íránu, pan 
Svatopluk Čumba,  který  pomohl 
s  předáním  pomoci  Íránskému 
Společenství Červeného Půlměsíce.
Zdroj: kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

Za posledních 10 let (2009–2018) 
došlo  na  území České  republiky 
k 133 požárům historických pamá-
tek a škoda u těchto objektů je vždy 
velmi vysoká. Nejčastější příčinou 
vzniku požárů v památkových ob-
jektech  jsou nedbalost,  technické 
závady,  vadné komíny a úmyslné 
zapálení. Jako velmi rizikové hod-
notíme  provádění  oprav,  rekon-
strukcí, filmařské práce v prosto-
rách kulturních památek. MV-GŘ 
HZS ČR se problematikou ochrany 
kulturních  památek  podrobněji 
zabývá již od roku 2010. Bohužel, 
ani České  republice  se nevyhnuly 
případy požárů významných kul-
turních památek, v poslední době 
především požár dřevěného kostela 
v Gutech (2017). V tomto případě šlo 
o úmyslné zapálení, ale velmi častou 
příčinou je také nedbalost a technic-
ké závady. Výrazné  riziko vzniku 
požáru jsou především práce souvi-
sející s rekonstrukcemi, opravami, 
úklidovými pracemi  apod.,  jak  je 
vidět i na požáru francouzské kated-
rály Notre Dame. Takového činnosti 
je potřeba velice podrobně ošetřit, 
protože  škody  vzniklé  na  těchto 
objektech  jsou  již nenahraditelné. 
V ochraně kulturních památek úzce 

oblíbeném Žloukovickém brodění 
na řece Berounce shodně obě druž-
stva stanula na bronzové příčce, na 
Memoriálu Petra Žáčka ženy sáhly 
pro stříbrný kov a muži pro bronz. 
„Zajímavá soutěž je Pohár Beroun-
ky, kdy jde o štafetu a požární útok, 
materiál je připraven na startovní 
čáře  a  voda  je  nasávána  z  řeky. 
A tam jsme zvítězily, naši muži byli 
třetí,“  uvedla  členka  sboru  Ivana 
Krbcová. „Vítězství v Lize okrsku 
Chyňava v kategorii mužů i žen je 
poslední roky nepsaným pravidlem 
(ženy  ligu  vyhráli  celkem  12  ze 
14 a muži celkem 9 z 15 ročníků). 
V Malých Přílepech pracují dlou-
hodobě  s mladými  hasiči.  Jsou 
zapojeni do hry Plamen, nechybějí 
na  sportovním  odpoledni,  které 
pořádá sbor a přiláká děti z obce.  
Součástí jsou hasičské dovednosti 
včetně  práce  s  ruční  stříkačkou, 
překonávání  překážek.  Startují 
rádi na dalších  soutěžích v okolí. 
V celoroční hře Plamen se mladší 
hasiči umístili na 5 místě a mladší 

ani dětmi  žádaná  stopovaná nebo 
malování  na  obličej.  „Oblíbenou 
akcí  se  stalo  loučení  s prázdnina-
mi, s pestrým programem pro děti 
a bohatým občerstvením“ doplnila 
jednatelka Vlasta Jandová.
„V minulých  letech  jsme  byli 

aktivnější a dokonce jsme pořádali 
i  vlastní noční  soutěž v požárním 
útoku. Na startu stálo vždy kolem 
třiceti  družstev. Dnes  je  situace 
poněkud jiná. Soutěží se účastníme 
i  nadále,  nejčastěji  reprezentu-
je  náš  sbor  i  obec  družstvo  žen, 
avšak v případě nouze o závodníky 

z lanovky na nejvyšší českou horu 
probíhal na spodním úseku kabin-
kové lanovky z Pece pod Sněžkou 
na Růžovou horu. Hasiči speciálně 
proškolení  pro  činnosti  ve  výšce 
a nad volnou hloubkou obsadili po-
stupně všechny podpěrové sloupy. 
Odtud se museli dostat až k obsa-
zené kabince a pomocí lan spouštěli 
zachráněné  osoby  bezpečně  zpět 
na zem. Během středy absolvovali 
nácvik na dvou  stanovištích – na 
lanové  dráze  na  Sněžku  a  dále 
také  na  čtyřsedačkové  lanovce 
Zahrádky. Společný výcvik začal 

Na jezeře trůní vodník I malý sbor je pro obec přínosem

Čeští a polští hasiči cvičili poprvé 
společnou záchranu osob z lanovky na Sněžku

na medailovém 3. místě. Za  nej-
větší  soutěžní  úspěch  v  loňském 
roce považují nejen umístění na 1. 
místě v kategorii starších  i mlad-
ších  a  na 2. místě  v  přípravce na 
Noční soutěží v Hýskově ve velké 
konkurenci  42  družstev,  ale me-
dailová umístění z jiných soutěží.  
Přílepští zorganizovali na domácí 
půdě 12 ročník soutěže pro mladé 
hasiče v požárním útoku a 8 ročník 
závodu hasičské všestrannosti pro 
dospělé a starší žáky. Po tři říjnové 
víkendy  byla  v Chyňavě  výstava 
u  příležitosti  100.  výročí  vzniku 
Československa. Hasiči Malých 
Přílepy  na  ní  přispěly  rozsáhlou 
prezentací v podobě nástěnek, po-
hárů, praporu a kronik.  Prostřed-
nictvím OÚ Chyňava bylo v roce 
2018 zažádáno o dopravní automo-
bil pro sbor v rámci vypsané dotace 
Ministerstvem vnitra. Žádost byla 
schválena  a  letos  by měli  hasiči 
vozidlo přivítat. V jednání s obcí je 
záměr rozšíření hasičské zbrojnice.

Věra Nutilová

Část členů Kacákovy Lhoty (archiv sboru)

soutěžíme  jako družstvo  smíšené 
v kategorii mužů. Nechybíme při 
okrskové soutěži a Úlibickém kolá-
či, což je netradiční soutěž, na které 
se vždy rádi zdržíme, neboť o zába-
vu je dobře postaráno“ připomněla 
Pavla Drapáková. 
Přestože  v Kacákově Lhotě  je 

sbor malý, dokáže za pomocí obce 
a  obyvatel  připravit  hezké  akce. 
Setkávání  se  sousedy, přáteli,  po-
hoda, dobrá nálada a sounáležitost 
je největší odměnou všem.

Věra Nutilová

již v úterý, kdy se příslušníci věno-
vali teoretické přípravě. Cvičení se 
zúčastnili  hasiči HZS Královéhra-
deckého kraje, Pardubického kraje, 
Libereckého kraje, Olomouckého 
kraje  a Moravskoslezského kraje. 
Z Polska byli přizváni příslušníci 
KW PSP we Wrocławiu, KW PSP 
w Opolu a KW PSP w Katowicach.

O projektu Bezpečné pohraničí
Bezpečné pohraničí  je  realizo-

váno  v  rámci  programu  Interreg 
V-A Česká republika – Polsko. Do 
projektu  jsou  zapojeny  na  české 
straně Hasičský  záchranný  sbor 
Královéhradeckého, Libereckého, 
Pardubického, Olomouckého a Mo-
ravskoslezského kraje. Na polské 
straně v projektu spolupracují Ko-
menda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Opolu, Wrocła-
wiu a Katowicach. Cílem projektu 
je zlepšit přeshraniční připravenost 
k  provádění  činností  při  řešení 
krizových situací. Rozpočet celého 
projektu Bezpečné  pohraničí  na 
roky 2016–2019 je 7,9 milionu eur, 
z toho jeden milion eur je rozpočet 
pro HZS Královéhradeckého kraje. 

Martina Götzová, tisk. mluvčí
Foto: HZS Královéhr. kraje

KOBIT - THZ CZ s.r.o  

Charakteristika:
Podvozek:  IVECO DAILY 70C18H - B70C

Počet osob: 9
Lanový naviják: 3,5 t

Osvětlovací stožár:  TVS 01 LED
Nádrž na hasivo: 500 litrů

VT zařízení: HABRA 20 l/min 15 MPa + naviják 30 m
Barva: RAL 3024

Nástavba: THZ hliníková

www.kobit-thz.cz

Humanitární 
pomoc pro Írán

Požáry kulturních památek v ČR
spolupracujeme  s Ministerstvem 
kultury i s Národním památkovým 
ústavem, se kterými byly uzavřeny 
dohody  o  spolupráci.  Postupně 
jsou kontrole z hlediska požárního 
zabezpečení  a možností  evakuace 
mobiliáře  podrobeny  jednotlivé, 
objekty a  jsou navrhována možná 
technická  i  organizační  zajištění. 
Ve  spolupráci  s  památkáři  se dbá 
i na to, aby navržená opatření byla 
přijatelná i z historického kontextu. 
Naším cílem  je oslovit  i  s dalšími 
vlastníky  kulturních  památek, 
jako jsou obce, církve a soukromí 
vlastníci. V letošním roce navázalo 
MV-GŘ HZS ČR spolupráci  také 
s nadací European Rescue Academy 
z.s., ERA, která se na mezinárodní 
úrovni  věnuje především ochraně 
uměleckých děl v procesu evakuace 
a uskladnění. V současné době pro-
bíhá výměna zkušeností především 
s  francouzskými hasiči  a  dalšími 
zahraničními členy ERA. Francie, 
stejně  jako Česká  republika má 
mnoho památek a mnoho zkušenos-
tí, které je možné sdílet a využívat 
ve prospěch bezpečnosti nenahradi-
telného kulturního dědictví. 

Zdroj: Nicole Zaoralová, 
redakčně kráceno
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PRO CHVÍLE ODDECHU

Příběh vyprávěný pohyblivými 
obrázky  dobyl  svět.  Film  se  stal 
i  uměleckou  formou,  která  doká-
zala   popsat sílu ohně  i náročnou 
práci hasičů.   Mezi takové snímky 
můžeme  zařadit  i  snímek Oheň. 
Filmová  distribuce  jej  popisuje 
těmito slovy:  Stephen McCaffrey 
a  jeho mladší  bratr Brian  kráčejí 
ve  stopách  svého  otce,  slavného 
hasiče,  který  svému  povolání 
obětoval  život.  Ačkoli  jsou  oba 
zaměstnáni  v  elitní  jednotce,  jež 
bývá nasazována na ty nejsložitější 
případy, jejich povahy jsou rozlič-
né.  To  nakonec  vede  až  k  tomu, 
že  neohrožený  Stephen  přinutí 
poněkud  váhavějšího  bratra,  aby 
opustil  aktivní  službu  a  věnoval 
se  po  boku  detektiva  Donalda 
Rimgala  vyšetřování  záhadné 
série  požárů,  které  spojuje  stejný 
žhářský  „rukopis“,  výbušný  jev 
zvaný „backdraft“. Tento film byl 
jedním z nejziskovějších filmových 
děl  počátku  90.  let  20.  století. 
Nominován byl i na Oscara (právě 
za  technické  a  trikové  efekty). 
Vzhledem  k  době  jeho  vzniku 
v  něm bylo množství  skutečných 
pyrotechnických  efektů,  protože  
hlavní rozvoj digitálních triků měl 
teprve  nastat. Někdy  bývá  tento 
film přirovnáván i ke Skleněnému 
peklu (tomuto snímku jsme se již 

Jiskra, oheň, požár… 
V „knize knih“ – Bibli
•  Sírachovec 28,12 Jiskra vzplane, když na ni 

foukáš,  zhasne,  když  na  ni  plivneš;  přitom 
obojí vychází z jedněch úst. 

•  Genesis 19,24 Hospodin začal chrlit na So-
domu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina 
z nebe to bylo. 

•  Exodus 22,5 Když vypukne oheň a zachvátí 
trní a sežehne požaté nebo ještě stojící obilí 
nebo pole,  poskytne  ten,  kdo požár  zavinil, 
plnou náhradu. 

•  Žalmy 83,15 Jako požár, když stravuje lesy, 
jako plameny, když sežehují hory… 

•  Exodus 35,3 V  den  odpočinku  nerozděláte 
oheň v žádném svém obydlí.

•  Kniha moudrosti 19,20 Oheň měl  ve  vodě 
ještě větší sílu a voda zapomněla, že má schop-
nost hasit.

v  naší  hasičské  filmové  rubrice 
věnovali). Zahrála si v něm plejáda 
herců zvučných jmen:  Kurt Russel, 
William Baldwin, Robert De Niro, 
Donald Sutherland či Rebecca De 
Mornay. Zmíněný Kurt Russel se 
na  svoji  roli  pečlivě  připravoval 
a jezdil s hasiči ke skutečným zása-
hům. Snímek se celosvětově velmi 
líbil, naplnil pokladny producentů 
a v neposlední řadě určitě přispěl 
k popularizaci fenoménu exploziv-
ního hoření – backdraftu. 

Plakát filmu via filmecheck.cz

Příště: Chaplin  hasičem  (The 
Fireman), USA 1916, režie: Charlie 
Chaplin

Hasičská filmová rubrika

Hasiči na stříbrném plátně IX. 
Oheň (Backdraft), USA 1991, režie: Ron Howard

„Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, (tajenka).“ Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27–66
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l Firma Dobráci si Vám dovoluje nabídnout ve svých prostorách v Havlíčkově 
Brodě 13 hasičských vozidel: 8x CAS, 5x velitelská vozidla a použitou hasičskou 
výbavu. 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. 

Kolektiv  22 mladých  hasičů 
v Novém Boru byl založen v roce 
2017  při  Domu  dětí  a  mládeže 
Smetanka. Děti  se  scházejí  stří-
davě v jeho prostorách, tělocvičně 
v Arnultovicích, hasičské zbrojnici 
nebo na cyklistickém oválu v No-
vém Boru.
 Vedoucími jsou Veronika a Jan 

Nevřelovi,  vydatně pomáhají Lu-
cie Neumannová, Denisa  Šípová 
a Michael Boháč  a  také  řada  ro-
dičů.    „Vloni  jsme  se  zúčastni-
li  jedinečné  akce,  kterou  bylo 
společné  soustředění  Vodních 
záchranářů ČR. Naši mladí hasiči 
se  jako  jediný oddíl mohl dozvě-
dět  o  záchranářské  problematice 
a zásadami pomoci tonoucí osobě 
a  byla  jim  předvedena  výstroj 
a výzbroj záchranářů,“ připomněl 
Jan Nevřela.  Setkání  s  vodními 
záchranáři inspirovalo malé hasiče 
a dospělé kolegy z SDH Nový Bor 
ke  společnému  cvičení  na  vodní 
ploše, které se odehrálo o několik 
týdnů později. Děti měly možnost 
praktické zkoušky vodních kombi-
néz  a  přileb,  záchranářských  lan, 
nářadí a dalších důležitých pomů-
cek.   Malí  hasiči  pomáhají  např. 
s  organizací  a  průběhem  pálení 
čarodějnic,  účastní  se  „pohádko-
vého lesa“ ve městě, pravidelně se 
zapojují do akce Ukliďme Česko, 
nechyějí při tradičním masopustu. 
Nemalý prostor je věnován přípra-
vám na soutěže hry Plamen a další 

soutěžní  klání  v  okolí.  Přestože 
závodí  druhým  rokem,  dosahují 
dobých  výsledků.  „Naše mládež 
společně se členy sboru a jednotky 
navštívila  na Hasičskou  fontánu 
v Praze. Ta byla pro děti odměnou 
za účast na České hasičské dětské 
fontáně,  která  proběhla  v Novém 
boru  před  dvěma  lety  díky  ini-
ciativě  domu mládeže,  jednotky 
a  sboru  a  je  zapsána  do  České 
knihy rekordů,“ upřesnil vedoucí. 
„Na zahradní slavnosti ve Sloupu 
v Čechách na historické kašně Nep-
tuna jsme společně se sloupskými 
dětmi  vytvořili  dětskou  fontánu, 
která se setkala s velkým zájmem 
a nadšením. A fontána do třetice, 
děti  se  podílely  na  překvapení 
pro kolegu hasiče ze Sloupu, kdy 
s tamními mladými hasiči vytvo-
řily  originální  svatební  fontánu.“ 
„Učíme děti  solidaritě  a  pomoci, 
na  sklonku  loňského  roku  jsme 
předali finanční dar  rodině, která 
přišla  o  střechu  nad  hlavou  po 
požáru. Na  daru  se  podíleli  také 
mladí hasiči a jejich rodiče. Uspo-
řádali  jsme  rovněž  „rodičovský 
bál“, který se konal v Chotovicích. 
Dospělí hasiči se prezentovali např.
ukázkou zásahu u dopravní nehody. 
Finanční obnos z následné tombo-
ly  jsme  věnovali  tříleté Moničce 
z Mikulovic,  která  je  vážně  ne-
mocná. Mezi letošní úspěšné akce 
patřila  návštěva domova  seniorů. 
Děti seznámily klienty se základy 

Hasiči jsou velcí pomocníci města

požární prevence a první pomoci, 
babičkám  předaly  květiny  a  dě-
dečkům kapesní kalendář s logem 
hasičů,“ sdělila vedoucí Veronika 
Nevřelová.  Koncem  března  na-
vštívili malí  hasiči  profesionální 
drážní požární stanici SŽDC v Li-
berci, prohlédli si zázemí, operační 
středisko a část Liberce z koše au-
tomobilové plošiny. Po návratu do 
Nového Boru zamířili do hasičské 
zbrojnice,  kde  si  užili  diskotéku, 
opékání buřtů i nocování . Máme 
skvělou spolupráci s Domem dětí 
a mládeže, pomáhají mnozí rodiče, 
členové  sboru  a  jednotky,  stejně 
jako Město  Nový  Bor,“  dodal. 
Hasičská  jednotka  pod  vedením 
Josefa Kočího se zúčastnila vloni 
271 výjezdů, počínaje dopravními 

Mladí hasiči Nový Bor

Barvy ohně tak, jak je dokáže zachytit  kvalitní optika fotoaparátu. Foto: mf 

Šaty dělají nejen člověka, ale i hasiče. Foto: mb

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 
JIŽ 15. KVĚTNA!

Ve středu 15. května vyjdou do ulic tisíce dobrovolníků 
ve žlutých tričkách, aby nabízeli tradiční žlutou kytičku, letos 
se stužkou meruňkové barvy. Každému dárci zároveň předají 
letáček, ve kterém Liga upozorňuje na rakovinu plic a varuje 
před kouřením. Kytičku si může koupit každý, kdo v kapse najde 
alespoň dvacetikorunu. 

Těší nás, že se mezi dobrovolníky znovu zapojí i některé hasič-
ské sbory, které se rozhodly podpořit dobrou věc.  

Všichni, kteří si nestihnou kytičku v den sbírky koupit, mohou 
sbírku podpořit i dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 
DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. 

Všem dárcům Liga proti rakovině předem DĚKUJE. 

nehodami  a  konče  technickými 
výjezdy.“ Od HZS Libereckého 
kraje  jsme  dostali  nepotřebnou 
techniku v podobě cisterny Tatra 
815 a automobilového žebříku na 
podvozku Mercedes Benz. Vozidla 
nahradila starší vozidla . Na rekon-
strukci hasičské zbrojnice, včetně 
odpočinkové místnosti a kuchyňky 
a údržbě techniky jsme odpracovali 
zdarma několik stovek hodin ,. Čle-
nové  jednotky    dokonce  vyrobili 
deset kusů postelí do odpočinkové 
místnosti, materiál dodal zřizovatel 
jednotky,“  uvedl  velitel  s  tím,  že  
hasiči se aktivně podílejí na organi-
zaci a průběhu kulturních velkého 
počtu  a  společenských  akcích  ve 
městě a v okolních obcích. 

Věra Nutilová



Dne 13. 4. 2019 se uskutečnil III. ročník soutěže 
hasičských družstev „na náplavce“ v Českých Budě-
jovicích o putovní pohár pod záštitou primátora města 
Českých Budějovic Ing. Jiřího Svobody. Akci pořádal 
SDH České Budějovice k výročí 145 let založení sbo-
ru. Zúčastnilo se 10 družstev mužů: 1. SDH Soběnov 
A, 2. SDH Ločenice, 3. SDH Soběnov, SDH České 
Budějovice (7. místo), SDH Rudolfov, SDH Mydlova-
ry, SDH Hosín, SDH Strážkovice, SDH Bavorovice, 
SDH Ledenice. Soutěžilo i 6 družstev žen: 1. SDH 
Ledenice, 2. SDH Borovany, 3. SDH Mydlovary, SDH 
Strážovice, SDH Rudolfov, SDH Hrdějovice.
Sponzoři  soutěže: Magistrát města České Bu-

dějovice, Hasičská vzájemná pojišťovna,  Jihotrans 
České  Budějovice.  Děkujeme  všem  účastníkům 
i sponzorům! Zveme všechny SDH na IV. ročník 2020 
o putovní pohár SDH České Budějovice.

 Za SDH České Budějovice Zabilka Jan 
Foto: archiv SDH

Tuto sbírku jsme založili na záchranu naší celodře-
věné koněspřežné stříkačky z roku 1807,
kterou vyrobili ve Francii. Byl pozván restaurátor 

pan Jakub Kamas a bylo nám sděleno že ji
zachraňujeme „za pět minut  dvanáct“. Cena  re-

staurátorských prací  bude  cca  700.000 korun. Pro 
náš sbor je tato částka moc vysoká a proto jsme se 
rozhodli jít cestou veřejné sbírky kterou nám posvětil 
Středočeský kraj. Byli bychom rádi za každou koru-
nu, kterou můžete postrádat. Děkujeme za přispění! 
Můžete spolu s námi sledovat na transparentním účtu, 
jak se nám společně daří naplnit cíl sbírky. Přispět 
lze na  transparentní účet 2401586988  / 2010, nebo 
v hotovosti po domluvě na telefonním čísle 732 454 
875  starosta  SDH Drahenice  Jan Uhlíř ml.  Pozn. 
veškeré  platby v  hotovosti  budou vloženy na výše 
uvedený účet.

Hasičské muzeum  v  Brodku 
u Prostějova  sídlí  v  nové  budově 
zbrojnice. Ke sbírce Sboru dobro-
volných  hasičů  patří  dvoukolové 
i  čtyřkolové  hasičské  stříkačky, 
z nichž ta nejstarší pochází z roku 
1893. Chloubou muzea je dopravní 
hasičský automobil z automobilky 
Wikov.  Jedná  se  o  zřejmě  jediný 
dochovaný  automobil  tohoto  vý-
znamného  prostějovského  závo-
du,  který  byl  navíc  přestavěn  na 
hasičský speciál v další významné 
továrně prostějovského  regionu – 
firmě  bratří  Smékalů  v Čechách 
pod Kosířem.  V muzeu  si  také 

můžete prohlédnout všechny dru-
hy  hasičských  přileb,  náčelnické 
sekyrky, dobové hasičské uniformy 
i stejnokroje z několika sousedních 
zemí, lucerny, trubky a historický 
prapor. Sbírku doplňují i písemné 
a tištěné materiály dokumentující 
historii  dobrovolného  hasičstva 
nejen na Střední Moravě. Na vy-
budování muzea  se  sbor  zaměřil 
již v letech 1980–1983. Dne 20. 05. 
1983 byla v hasičské zbrojnici ote-
vřena „Síň tradic požární ochrany“. 
Síň byla vybudována brigádnicky 
místními  členy  sboru.  Náklady 
byly hrazeny sborem, za podpory 

místního obecního úřadu. Z důvo-
du malých prostor byla síň dvakrát 
rozšiřována.  Iniciátorem celé  této 
akce  byl  František  Langer,  teh-
dejší  velitel  okresního  sdružení 
hasičů  v Prostějově  a  dlouholetý 
velitel sboru v Brodku. Jako jeden 
z prvních byl v roce 1984 vyzna-
menán čestným titulem a medailí 
„Zasloužilý  člen  PO“.  V  roce 
1996 při 110. výročí založení SDH 
v Brodku vyznamenán „Řádem sv. 
Floriána“. Zemřel 2. 6. 1999. V roce 
2006 muzeum  dostalo  důstojné 
prostory v nově postavené hasičské 
zbrojnici. Dne 22. 9. 2010 převzal 

Pozvánka do Hasičského muzea v Brodku
náměstek  starosty  SDH   Brodek 
u Prostějova Pavel Pospíšil a čest-
ný starosta SDH  Rostislav Černý 
v obřadní síni radnice v Prostějo-
vě z rukou krajského ředitele HZS 
Olomouckého kraje plk. Ing. Karla 
Koláříka „Pamětní medaili k 10.vý-
ročí HZS ČR udělenou generálním 
ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Mi-
roslavem Štěpánem „Hasičskému 
muzeu v Brodku u Prostějova“ za 
vedení a dochování historie požární 
ochrany. 

Foto SDH Brodek
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Soutěž hasičských 
družstev 

v Českých Budějovicích
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