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Hasiči „na síti“Otestujte si své hasičské 
znalosti!

Pozvánka do Hasičského 
muzea v Českém Těšíně

(dokončení na straně x)

Převrácená cisterna jakoby symbolizovala problém nejen nadcházejícího léta – boj o vodu a suché počasí. Foto: mf.

Kdo byl iniciátorem založení 
sboru?

Závodní sbor vznikl na popud 
tehdejšího ředitele Stehlera pro 
ochranu továrny před požárem. 
Sbor dostal od majitelů továrny teh-
dy již zastaralou ruční dvouproudní 
stříkačku z roku 1886. O rok později 
zakoupila správa závodu pro všech 
32 členů sboru výstroj a pracovní 
stejnokroje. Na první schůzce členů 
byl zvolen výbor sboru, starostou 
zvolen bratr Strehler, a velitelem 
bratr Malý. Od začátku navázal sbor 
nezbytnou spolupráci s okolními 
hasičskými sbory.

Veškeré náklady na vybavení 
nenesla jen továrna. Majitelé sice 
občas hasičský sbor f inančně 
podpořili, hlavní finanční tíha ale 
zůstala na členech hasičského sbo-
ru. Na nákup většiny potřebného 
vybavení si finanční prostředky 
museli členové sboru, stejně jako 

Zaniklý tovární sbor s bohatou historií
Letos uplyne 117 let od založení dnes již neexistujícího to-
várního hasičského sboru závodu Tepna Červený Kostelec. 
O jeho zajímavé historii si povídám se znalcem hasičské 
historie Karlem Nývltem z Velkých Svatoňovic na Trutnovsku.

ostatní sbory, obstarat sami. Sbor 
pořádal kulturní a společenské 
akce, ale také sbírky mezi občany. 
První ples pořádal hasičský sbor 
19. ledna 1907.

Jak pokračovala činnost hasičů?
Byl to zejména výcvik, šíření 

osvěty mezi občany, s přednáška-
mi o zdravovědě pomáhal lékař. 
Pro zlepšení akceschopnosti po-
žárních sborů pořádal červenokos-
telecký okrsek společná cvičení. 
Vypukla první světová válka, 
členové sboru byli odvedeni, na-
stal úbytek členů, mnozí nepřežili, 
sbor byl doplněn postupně tak, že 
v roce 1918 měl opět 23 členů. Po 
dlouhé odmlce se o pět let později 
konalo několik sborových cvičení. 
V Červeném Kostelci proběhl 
Krajský hasičský sjezd spojený 
s ukázkovým cvičením několika 
sborů.

Ještě v roce 1924 tovární sbor 
používal potahovou stříkačku 
z doby založení do doby, než 
byla pořízena nová.

Ano, je to tak. Každý sousední 
sbor měl již stříkačku motori-
zovanou nebo motorovou, také 
hasiči Tepny si přáli novější stroj. 
Porozuměním centrálního ředitele 
St. Wiesnera firma v roce 1927 
finančně podpořila  částkou 28 500 
Kčs nákup motorové stříkačky. 
Celkový náklad ovšem činil 56.100 
Kčs. Pořízením motorové stříkačky 
sice odpadlo tolik namáhavé ruční 
čerpání vody starou stříkačkou, ale 
hasičský sbor se nákupem stříkačky 
zadlužil a musel ji dlouho splácet.

Motorovou stříkačku bylo nutné 
přemísťovat, jak to řešili tehdej-
ší hasiči…

 K dopravě stříkačky byly pou-
žíván koňský potah. Tato doprava 
ale přestala vyhovovat. Proto firma 
A. R. Smekal, provedla v roce 
1934 přestavbu stříkačky a čerpa-
dlo zabudovala na automobilový 
podvozek Praga L 28. Sbor touto 
přestavbou značně zvýšil svoji 

akceschopnost. V té době měl sbor 
32 členů.

Jaké byly úkoly žen ve válečných 
letech a kdy vzniklo družstvo 
žen pro soutěže?

Samozřejmě, pro případ váleč-
ných událostí a povolávání mužů 
do zbraně bylo v továrně utvořeno 
z žen požární družstvo. Ženy–ha-

sičky se musely naučit zacházet 
nejen s veškerou výzbrojí, ale také 
řídit a ovládat hasičskou stříkačku. 
Soutěžní družstvo v Tepně Červe-
ný Kostelec se podařilo založit až 
v roce 1952, ukázalo se, že jsou 
dobře secvičené, získaly ocenění 
na nejedné soutěži. Například při  
okrskovém kole nenašly konku-

V závěru dubna navštívil štáb 
České televize dobrovolné hasiče 
v Borovanech. Redakce Zpráviček 
ČT Déčko natáčela s mladými 
hasiči z tohoto sboru reportáž na  
téma tábory. O svých táborových 
zážitcích vyprávěli Veronika 
Nýdlová a sourozenci Mikoláš 
a Vojtěch Petrovi. Své zkušenosti 
prozradil i vedoucí kolektivu 
Martin Tomášek. „SDH Borovany 
organizuje letní tábory mnoho let, 
osobně jsem jejich tábor v předhů-
ří Novohradských hor u Nakolic-
kého rybníka navštívila a velmi 
se mi líbil nejen svým umístěním, 
ale zejména programem a ochotou 
a obětavostí táborových vedoucích 
a dalších dobrovolníků, kteří na 
táboře působili“, říká Monika 
Němečková, náměstkyně starosty 
SH ČMS. 

Stanový letní tábor kolektivu 
mladých hasičů SDH Borovany 
má i letos připravenou kapacitu 
pro 80 dětí, starat se o ně bude 25 
vedoucích, instruktorů a dalších 
táborových pracovníků. Táborová 
základna má vybudován dřevěný 
srub, který má krytou jídelnu, 
kuchyň s kamny na dřevo a sklady 
na materiál. V táborovém kruhu 
je již nyní připraveno 36 stanů 
s podlážkou.

Zdroj dh.cz

Hasičský sbor Tepny – dobový snímek – archiv Karla Nývlta

Mladí hasiči 
z SDH Borovany 
v České televizi

Sv. Florián, 
patron hasičů, 
oslavil 4. května svátek

Každoročně si den 4. května 
hasiči připomínají jako svátek 
svého patrona, svatého Floriána.   
Svatý Florián, Sanctus Florianus, 
vlastním jménem Florian von 
Lorch, jehož latinské jméno lze 
volně přeložit jako „kvetoucí či 
rozkošný", patří v Čechách mezi 
nejpopulárnější světce.  Byl hor-
livým křesťanem a tak za vlády 
císaře Diokleciána tajně pomáhal 
pronásledovaným křesťanům. 
Svatý Florián zemřel dne 4. května 
roku 304 našeho letopočtu poté, co 
byl svržen z mostu do řeky Enže 
s mlýnským kolem připevněným 
na krku. Z Polska byla za Karla IV. 
malá část jeho relikvií převezena 
do chrámu sv. Víta v Praze. Další 
část relikvií je umístěna v katedrále 
sv. Václava v Olomouci, a v kos-
telích na Kladně, v Jaroměři, 
v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto 
maličké kousky Floriánových 
ostatků měly ve středověku chrá-
nit města před požáry, poněvadž 
Florián, umučený ve vodě, se stal 
patronem hasičů. Svatý Florián 
bývá nejčastěji zobrazován jako 
římský voják s přilbou, mečem 
a korouhví, vylévající z vědra vodu 
na hořící dům a někdy i na hořící 
chrám. V pondělí 4. května 2020 
byla sloužena mše svatá, která ucti-
la hasiče, kteří zahynuli ve službě. 
Mši svatou sloužil Jeho Eminence, 
Dominik Jaroslav kardinál Duka 
OP, v kostele sv. Jana Nepomuc-
kého v Praze na Hradčanech. 
Vzhledem k opatřením kolem ko-
ronavirové situace nebyla tato mše 
svatá veřejná. Byla však přenášena 
prostřednictvím Noe TV online, 
na facebooku HZS a SH ČMS a na 
webu. Přítomni byli generální 
ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba 
a starosta Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska Jan Slámečka.
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V dnešním úvodu k hasičským zá-
sahům za uplynulé období chceme 
v našem tradičním úvodu přidat 
netradičně  ještě jeden „zásah“. 
Květen je totiž nejen měsícem 
oslav hasičského patrona sv. Flori-
ána, ale i každoroční připomínkou 
pražského povstání v květnu 1945.  
„V  sobotu  dne  5.  května  1945 
v poledne  na  výzvu Čs.  rozhlasu 
vyjela dvě družstva na pomoc roz-
hlasu a jak bylo zjištěno, pomocí B 
proudu vody zneškodnila i němec-
ké  kulometné  hnízdo. V  prostoru 
hlavní stanice se přihlásil cvičitel 
Kareš a prohlásil se za vedoucího 
„Revolučního výboru “, který s dr. 
Pilzem řídili sbor po dobu povstání. 
Po výzvě cvičitele Kareše bylo zba-

veno několik tehdejších důstojníků 
funkce a posláno domů. Povstání se 
projevilo ve všech stanicích. Dota-
zem dr. Pilze u Velitelství povstání, 
zda mohou být hasiči nasazeni jako 
bojová  jednotka, bylo  sděleno,  že 
hasiči se mají starati o zachraňo-
vání lidí a majetku. Přesto se ně-
kolik jednotlivců aktivně zúčastnilo 
Povstání.  Též  se  hasiči  pokoušeli 
zdolat  požáry  v  prostoru  Staro-
městského  náměstí,  ale  bylo  jim 
v tom zabráněno. Jinak příslušníci 
sboru pomáhali  zachraňovat  lidi, 
majetek a zásobování povstalců…“

ze vzpomínek Ing. Maximiliana 
Sperlinga, plk. v.v. 

Zdroj HZS hl. m. Prahy

Neskutečně bleskovou likvidací 
požáru na skládce ve Zdechovi-
cích oslavili v pondělí 4. května 
hasiči svátek sv. Floriána, který je 
patronem všech hasičů. Skládka 
pneumatik ve Zdechovicích začala 
hořet v neděli 3. května v 21:49 
hodin. Na místě zasahovalo až 19 
jednotek hasičů. Zřízen byl štáb ve-
litele zásahu. V pondělí dopoledne 
bylo rozhodnuto o použití unikátní 
metody při likvidaci hořící skládky. 
Poprvé v České republice byla tato 
metoda použita při likvidaci požáru 
skládky pneumatik v Boru u Skutče 
před devíti lety. Metoda spočívá 
v tom, že nakladač s plně naloženým 
hořlavým materiálem ze skládky na 
lžíci vyložil hořící pneumatiky do 
kontejneru s vodou. Následně hyd-

Středočeským hasičům byl 
nahlášen požár střechy většího 
rodinného domu v severní části 
Rakovníka. K události ihned vyjel 
velitel čety, automobilový žebřík 
a dvě cisterny ze stanice Rakovník 
společně s dobrovolnými hasiči 
obcí Lubná a Lužná. První cister-
na byla na místě za čtyři minuty 

Že nepůjde o jednoduchý zásah, 
tušili prostějovští hasiči, už když 
přijížděli poslední dubnový týden  
k vážné dopravní nehodě u Kostelce 
na Hané. Už z kabiny viděli, že se 
automobil po nárazu doslova ohnul 
přes strom. V autě navíc zůstal ve-
lice komplikovaně zaklíněný řidič. 
Vůz totiž naboural právě na jeho 
straně, takže ve vyproštění překá-
žely nejen části havarovaného vozu, 
ale také strom. Řidič byl zaklíněný 
hned na několika místech současně. 
Při složitém zásahu jsme využili 
veškeré vyprošťovací nástroje, co 
máme k dispozici. Některé jsme 
museli využít v několika kusech. 
Významnou roli tak sehrály hydrau-
lické vyprošťovací nůžky, rozpínací 
válce, rozpínáky i řetězy. Zásah 
ztěžoval také fakt, že automobil 

Teplé počasí zvyšuje rizika do-
pravních nehod, při kterých jsou 
účastníky motocyklisté. Přesvěd-
čila se o tom v květnu i jednotka 
profesionálních hasičů ze stanice 
Valašské Meziříčí, která vyjela 
k hlášené dopravní nehodě osob-
ního automobilu a motocyklu mezi 
obcemi Poličná a Branky. Podle 
prvotních informací bylo na místě 
nutné i vyproštění osob. Hasiči 
dorazili k události do pěti minut. 
Velitel zásahu upřesnil, že se jedná 
o nehodu motocyklu Honda s osob-
ním automobilem. Na místě se již 
nacházela hlídka policie a posádka 
zdravotnické záchranné služby, 
která měla zraněného motorkáře ve 

Dvě jednotky profesionálních 
hasičů (HZS MSK) zasahovaly 
v centru Ostravy u nehody auto-
busu MHD. Ten při sjezdu z Frý-
dlantských mostů do Místecké 
ulice narazil do pevného zábradlí. 
Nehoda se obešla bez zranění, ze 
zábradlí jej ale musel vytáhnout 
hasičský vyprošťovací speciál MB 
Actros Bizon, který jej pak odtáhl 
až do autobusového depa. Největší 
úlek zažila vedle řidiče v šoku 
a osmi cestujících, kteří vyvázli 
bez zranění, zřejmě také řidička 
osobního auta, které stálo na okraji 
čerpací stanice pohonných hmot 
přímo pod sjezdem a které dostalo 
pěknou spršku střepů. To zasahují-
cí hasiči odtáhli jako první. Hasiči 
ještě pečlivě celý silniční sjezd 

postupu likvidace mimořádné 
události jsou minimální požadavky 
na síly a prostředky. Nedochází 
k žádnému úniku kontaminované 
vody do životního prostředí. Hořící 
materiál je okamžitě uhašen a ne-
hrozí opětovné vznícení. K likvida-
ci požáru se použije malé množství 
vody. Likvidační činnost je výrazně 
urychlena. Zásah byl velmi náročný. 
Po celou dobu zásahu hasiči museli 
používat dýchací přístroje a na místě 
se pohybovalo v jednu chvíli až 100 
hasičů. Požár byl díky aplikování 
metody ukončen v pondělí 4. května 
ve 20 hodin. Příčina vzniku požáru 
je i nadále vyšetřována.

por. Bc. Vendula Horáková, 
tisková mluvčí 

HZS Pardubického kraje  

své péči. Vyproštění se nepotvrdi-
lo. Nikdo další při nehodě zraněn 
nebyl. Hasiči pomohli s naložením 
zraněného do vozu zdravotnické 
záchranné služby a zajistili místo 
pro přistání vrtulníku letecké 
záchranné služby. Po přeložení 
motocyklisty do vrtulníku a za-
dokumentování nehody policií byl 
na pokyn velitele proveden úklid 
komunikace od střepů a úlomků, 
aby mohl být obnoven plynulý 
a bezpečný provoz, a krátce před 
třetí hodinou odpolední se jednotka 
vrátila zpět na svou základnu.

dle zprávy kpt. Ing. Pavla 
Řezníčka, HZS Zlínského kraje

Požár skládky pneumatik ve Zdechovicích

Z motorky rovnou do vrtulníku

raulickou rukou pásového rypadla 
materiál během několika minut opět 

vyndán a umístěn na vytvořený 
volný prostor u skládky. U tohoto 

od vyhlášení poplachu. Velitel po 
příjezdu potvrdil rozvinutý požár 
v prostoru vstupu do domu a části 
střechy v blízkosti garáže. V domě 
se nikdo nenacházel, takže hasiči 
vstoupili do objektu násilně. Zá-
sah byl veden současně vnitřkem 
budovy i z výškové techniky s dů-
razem na zamezení šíření požáru 

U Omlenice, části obce Stradov 
zasahovali první květnový den 
hasiči u požáru srubu. K požáru, 
který byl ohlášen v 13:25 hodin, 
vyjeli profesionální hasiči ze sta-
nice Kaplice a jednotky SDH obcí 
Velešín a Kaplice-Hubenov.  Z čes-
kobudějovické stanice byl k požáru 
vyslán automobilový žebřík, který 
byl ale cestou k zásahu po prvotním 
průzkumu na požářišti odvolán. 
Velitel kaplické jednotky potvrdil 
původní ohlášení, které přišlo na 
tísňovou linku, a to že hoří dřevěný 
srub a především ve střeše. Požár se 
ale rychle šířil na celý srub. Hasiči 
dovnitř srubu vnikli násilně přeštíp-
nutím zámku. Uvnitř nikdo nebyl. 
Hasičům se podařilo požár dostat 
rychle pod kontrolu. Po ohlášené 
lokalizaci požáru zásah pokračo-
val rozebíráním střešní krytiny 

Dne 4. května krátce před 12. ho-
dinou vyjelo šest jednotek hasičů do 
Stráže pod Ralskem k požáru plastů 
určených k recyklaci. Vyhlášen 
byl 2. stupeň požárního poplachu. 
Hasiči museli z jedné strany rychle 
zamezit šíření požáru, který postu-
poval dále k budově výrobní haly. 
Následně pomocí vysokozdvižného 
vozíku jednotky provedly rozebrá-
ní klecí s hořlavým materiálem 
a jeho dohašení. Likvidaci požáru 
ohlásili hasiči krátce před 14. hodi-
nou. Událost se obešla beze škody. 
Uchráněné hodnoty byly stanoveny 
na 20 mil. Kč.  Na místě zasahovali 
profesionální hasiči z Jablonného 
v Podještědí, České Lípy a dobro-
volní hasiči ze Stráže pod Ralskem, 
Mimoně, Jablonného v Podještědí 
a Brniště.

por. Bc. Lucie Hložková 
HZS Libereckého kraje

bylo složité stabilizovat, jelikož byl 
uprostřed opřený o strom. Vozidlo 
jsme rozstříhali na třech místech, 
odstranili jsme také střechu. Pak 
jsme pomocí páteřní desky řidiče 
z vozidla vytáhli. Využili jsme také 
korzet a krční límec. Následně jsme 
asistovali při transportu do vozidla 
zdravotnické záchranné služby, 
která si řidiče převzala do péče. 
Fyzicky náročný zásah s hydrau-
lickými nástroji, z nichž každý váží 
přes 20 kilogramů, trval 35 minut. 
Následně jsme vozovku uklidili. Na 
místě kromě profesionální jednotky 
ze stanice Prostějov zasahovala 
také jednotka dobrovolných hasičů 
z Kostelce na Hané.

por. Mgr. Lucie Balážová,  
tisková mluvčí  

HZS Olomouckého kraje

Rychlý zásah rakovnických hasičů

Hořel dřevěný srub

střešní konstrukcí do zbylé části 
domu a na omezení škod vzniklých 
hasební vodou za použití tzv. „D“ 
programu. Pro zajištění dodávky 
vody byli povoláni ještě dobrovol-
ní hasiči obcí Hvozd, Chrášťany 
a Přílepy. Na místo se také dostavil 
řídící důstojník územního odboru. 
Za necelých třicet minut byl požár 
pod kontrolou. Probíhalo rozebrání 
střešní konstrukce a dohašování 
skrytých ohnisek. Na místo násled-
ně přijel majitel s manželkou. Ženě 
hasiči poskytli posttraumatickou 
pomoc. Po dvouhodinové dohlídce 
dobrovolných hasičů z Lubné byl 
objekt velitelem čety zkontrolován 
a předán majiteli. Po dobu zásahu 
zajistili zálohu stanice Rakovník 
dobrovolní hasiči v obci Kněževes. 
Požár způsobil škodu za 1,5 milionu 
korun, včasným zásahem hasiči 
uchránili hodnoty ve výši 8 milionů 
korun. Na objasnění příčiny vzniku 
požáru spolupracují vyšetřovatelé 
HZS Středočeského kraje a Policie 
ČR.

kpt. Ing. Jaroslav Gabriel, 
HZS Středočeského kraje

Požár bytovky 
V květnu zažili horké chvilky 

obyvatelé bytovky ve městě Chřib-
ská v Ústeckém kraji. 

Sedm hasičských jednotek tam 
vyjelo  k nahlášenému požáru. Ho-
řel prázdný byt v posledním patře 
a střecha budovy. Nájemníci opus-
tili objekt před příjezdem jednotek. 
Jeden člověk byl zraněn. Hasiči 
požár lokalizovali a zlikvidovali. 
Škoda byla předběžně odhadnuta 
na 3,5 milionu Kč. 

HZS Ústeckého kraje 

Zničená prodejna 
optiky 

V neděli 3. května 2020 od 8:19 
hodin zasahovaly dvě jednotky 
profesionálních a jedna jednotka 
dobrovolných hasičů v ulici Ar-
cheologická v Praze 13. V přízemí 
administrativní budovy hořelo 
v oční optice. Hasiči zasahovali 
v dýchací technice a pomocí dvou 
proudů vody dostali požár rychle 
pod kontrolu, přetlakovou venti-
lací odvětrali celou budovu. Požár 
zničil veškeré vybavení oční optiky 
a přilehlé kanceláře. Výškovou 
technikou pak zkontrolovali stře-
chu budovy. Příčinu šetří hasičský 
vyšetřovatel spolu s PČR, škoda 
byla odhadnuta na tři milióny 
korun. 

HZS hl. m. Prahy 

VE ZKRATCE

Zaklíněný řidič

a izolace a dohašování. V průběhu 
zásahu hasiči našli osobu v provi-
zorním přístřešku stojícím vedle 
srubu. Osobu si převzali policisté. 
Likvidace požáru nastala v 14:39 
hodin. Vzniklou škodu vyšetřovatel 
HZS stanovil na 200.000 Kč, příčina 
vzniku požáru je v šetření.

HZS Jihočeského kraje
Foto JSDH Velešín

Šest jednotek v akci

Autobus v zábradlí
– místo nehody – uklidili, stejně 
i místo dopadu střepů pod zábrad-
lím. Nebyl zaznamenán žádný únik 
provozních kapalin. 

HZS Moravskoslezského kraje
Foto Tomáš Lach 
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Kavkazský „Prijut 11“ přečkal válku, 
zničil ho požárHle, Kavkaz pode mnou. A nahoře 

já stojím nad sněhy kraj výmolu: 
kdes orel pozvedl se z vrcholu 
a nehybně se vznáší v prostoře.

Alexandr Sergejevič Puškin (1799–1837), báseň Kavkaz

Hradba Kavkazu

Mohutný horský masiv mezi 
Černým a Kaspickým mořem se 
dostal do historie již v dávnověku. 
Kdesi u jeho úpatí se ve starověku 
vylodili Argonauté, aby zde, v bájné 
Kolchidě, hledali legendární Zlaté 
rouno. Právě tady, na Kavkaze, trpěl 
hrdina Prométheus za to, že předal 
lidem zázrak ohně. Vládce bohů 
Zeus ho za trest nechal přikovat ke 
skále. Už v dobách carského Ruska 
a bývalého Sovětského svazu byl 
Kavkaz oblíbeným cílem letní 
i zimní turistiky. Políčeno na něj 
měli zejména horolezci. I takový 
trénovaný sportovec však potřebuje 
mít v divoké vysokohorské přírodě 
zázemí a místo k odpočinku. Na 
svazích Kavkazu začínají již v první 
polovině  20. století vznikat horské 
chaty i jednoduché přístřešky pro 
horolezce. Mezi nimi měl dlouhá 
desetiletí výsostné postavení hor-
ský hotel se zajímavým názvem 
– Prijut 11 (Úkryt 11). Nestrhly ho 
do propasti divoké sněhové bouře, 
úspěšně odolal i bojům druhé svě-
tové války. Zničen byl  až požárem, 
který iniciovala lidská neopatrnost. 
Pojďme   se společně na osud Prijutu  
11 detailněji  podívat. Nemusíte ani 
nazouvat sněžnice či plnit batoh 
proviantem. Stačí jen, když chvíli 
zůstanete na této stránce Hasič-
ských novin. 

Prijut 11

Název námi sledované slavné 
chaty, chcete-li horského hotelu, 
na úpatí kavkazské hory Elbrus je 
do češtiny  překládán jako Úkryt 
11 nebo Útulek 11. Jde o překlad  
z původního ruského  Prijut 11. 
Prijut je opravdu v překladu ve 
směru ruština – čeština úkryt či 
útulek. Ale co ona číslovka 11? 
Přesuňme se do roku 1909, kdy se 
na hřebenech Kavkazu pohybovala 
skupina horolezců. Čítala přesně 
11 sportovců, jejichž cílem bylo 
zdolání vrcholku  Elbrusu. Výpra-
va si zřídila improvizovaný tábor 
v oblasti skalního hřebene, kde byla 
lépe chráněna před nepřízní počasí. 
Horolezci měli k zásobám  přibale-
nou také plechovku barvy, s jejíž 
pomocí chtěli na vrcholku nejvyšší 
kavkazské hory vytvořit pamětní 
nápis. Možná si pomyslíte cosi 
o vysokohorských sprejerech, co si 
nedali pokoj ani na začátku 20. sto-
letí. Máte i svůj díl pravdy, protože 
touha zaznamenat svůj kavkazský 
pobyt se u této výpravy neomezila 
pouze na vrchol Elbrusu. Nápisem 
Prijut (úkryt, útulek) odinadcati 
(rusky číslovka 11) zkrášlili i místo 
svého improvizovaného tábora. 
Pamětní nápis „Úkryt jedenácti“ 
přitahoval pozornost i v dalších 
letech. V roce 1929 vznikla na místě 
tábora, v nadmořské výšce 4 050 

metrů, pro potřeby horolezeckých 
výprav prostorná dřevěná chata pro 
40 osob. Převzala i původní název 
celého místa Prijut 11.

Hotel – vzducholoď

V průběhu 30. let 20. století chata 
přestala požadavkům turistů stačit.  
Nahradil ji unikátní třípatrový 
hotel, jehož autorem byl architekt 
Nikolaj Popov. Ten byl nejen nad-
šeným horolezcem, ale i stavitelem 
prvních sovětských vzducholodí. 
Hotel, který převzal štafetu názvu 
Prijut 11 byl šest desítek let nejvýše 
položeným ubytovacím zařízením 
v Rusku i bývalém Sovětském Sva-
zu. Jeho stavba začala  v roce 1938. 
Celý objekt připomínal vzducholoď, 
což bylo nepochybně záměrem ar-
chitekta Popova. V roce 1939 přijal 
hotel Prijut 11 první hosty. 

Útočiště nad mraky

Prijut 11 skutečně  nebyl nou-
zovou turistickou útulnou, ale 
opravdovým hotelem s kvalitními 
službami, ústředním topením, 
tekoucí vodou a kanalizací. V jeho 
prostorné  jídelně se mohlo v jedi-
ném okamžiku sytit 50 strávníků, 
kterým nad hlavou svítily honosné 
lustry. Když jim náhodou nějaké 
neuhlídané sousto ze stolu spadlo, 
sbírali jej s provinilým úsměvem 
z podlahy pokryté lakovanými 
parketami. Hotelové pokoje byly pro 
úsporu místa vybaveny skládacími 
palandami podobnými těm, které 
jsou v kupé lůžkového železničního 
vozu.   

Boje na Elbrusu

Hotelu Prijut 11 se nevyhnuly 
dramatické okamžiky v průběhu 
druhé světové války. Vše souviselo 
s boji o Kavkaz a snahou hitlerov-
ských vojsk obsadit bohatá ropná 
naleziště u Kaspického moře. Do 
oblasti v okolí Elbrusu pronikají 
v roce 1942 elitní německé horské 

jednotky divize Edelweiss a postu-
pují směrem k hotelu. Vzhledem 
k tomu, že v objektu byla v této 
době jen meteorologická služba, byl 
Prijut 11 snadno a bez jediného vý-
střelu obsazen. Hotel Němci použili 
jako základnu k výstupu na vrchol 
Elbrusu, kde byla vztyčena vlajka 
s hákovým křížem. Hitlerova pro-
paganda této události okamžitě vy-
užila a prezentovala ji jako ovládnutí 
celého Kavkazu. Rudá armáda se 
při komplikované vojenské operaci 
pokusila Prijut 11 dobýt zpět. Němci 
se však útoku ubránili. Při bojích 
zemřelo více než 100 sovětských 
vojáků. Prijut 11 Němci vyklidili 
až v lednu 1943 v rámci celkového 
ústupu z Kavkazu. V únoru téhož 
roku se k Prijutu 11 vydala skupina 
sovětských horolezců, která měla 
za úkol odstranit nacistickou vlajku 
z vrcholu Elbrusu a popsat škody, 
které utrpěl hotel během bojů. Hotel 
Prijut 11 byl během druhé světové 
války silně poškozen, avšak defini-
tivní zkáze šťastně unikl.  

„Česká stopa“ 
při požáru

V roce 1949 se Prijut 11 dostává 
krátkodobě pod správu Akademie 
věd Sovětského svazu. Válečné 
škody byly s velkým úsilím od-
straněny. Hotel se v pozdějších 
letech opět stával útočištěm mnoha 
horolezeckých výprav i nadšených 
milovníků velehor. Osudným se 
mu stal až srpen roku 1998, kdy ho 
postihl katastrofální požár. V pode-
zření byl i turista z České republiky 
a jeho ruští průvodci. Jako možnou 
příčinu požáru uvedli vyšetřovatelé  
nesprávnou manipulaci s benzi-
novým vařičem při přípravě jídla. 
Oheň se snažili přítomní uhasit 
pomocí hasicích přístrojů a vody 
použité při mytí nádobí.  Vzhledem 
ke zvýšené hořlavosti materiálů 
v důsledku jejich nízké vlhkosti, 
kterou získávají ve vysoké nadmoř-
ské výšce, se oheň rychle šířil dřevě-
nými konstrukcemi a dekoračními 
materiály, jako je linoleum a další, 

z kuchyně do chodby budovy. Byla 
zpracována detailní studie tohoto 
požáru ve vvsokohorském prostředí, 
jejíž závěry byly implementovány 
při požární prevenci v podobných 
ubytovacích zařízeních v Alpách 
a dalších velehorách. Hotel Prijut 
11 už nebyl po požáru obnoven. 
Na jeho místě vznikl pouze menší 
zastřešený objekt využívající část 
spáleného torza původní budovy. 

Epilog

Po více než 20 letech od požáru 
Prijutu 11 byl na výstupové tra-
se nejvyšší hory Ruské federace 
otevřen pozoruhodný hotelový 
komplex budov LEAPrus. Projekt 
byl dílem italských architektů, kteří 
se specializují na budovy ve vyso-
kohorských podmínkách. Na úbočí 
Elbrusu ji v jednotlivých dílech do-

Podle Kavkazu je pojmenováno pohoří Monte Caucasus na přivrácené straně Měsíce.

O kontrolu nad Kavkazem se v dobách druhé světové války tvrdě bojovalo. 

Prijut 11 v dobách své největší slávy.

Hotelový komplex LEAPrus byl postaven o něco níže, než stával Prijut 11.

Požár nedal horskému hotelu šanci...

pravily vrtulníky. Doufejme, že se 
její tvůrci v rámci řešení požárních 
rizik poučili ze zkázy Prijutu 11, 
jehož zbytky lze stále nalézt  několik 
set metrů od této futuristické stavby. 

Připravil Mirek Brát
Foto: fgssr.ru, skigu.ru, wiki, 

pinterest, priy11.ru, flickr, 
youtube
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Již několik týdnů bojujeme s ma-
lým červeným nepřítelem, kvůli 
kterému se halíme do roušek a kvůli 
kterému nemůžeme dělat věci pro 
nás tak samozřejmé. Žijeme ve 
světě, kde jsou zavřené školy, nefun-
guje kultura, mnozí z nás šijí roušky 
a místo parfému voníme dezinfekcí. 
Více či méně se pomalu smiřujeme 
se situací, ve které musíme žít, 
ale i přesto netrpělivě vyhlížíme 
světlo na konci tunelu, které nás 
zase vrátí do normální reality. Ze 
sdělovacích prostředků však ale 
neslyšíme nic jiného, než převážně 
negativní zprávy. Proto je pro nás 
požehnáním, když se tam objeví ta 
pozitivní, která nás nabije energií 
a přiblíží o krok blíž normálnosti. 

SDH Golčův Jeníkov je nejstarší 
sbor dobrovolných hasičů na Vy-
sočině a šestý nejstarší v republi-
ce.  Letos v červnu si připomene  
150 let existence. Ve vozovém 
parku tamních hasičů byly v dlouhé 
historii zastoupeny různé stroje. 
V květnu 1945 jim například Rudá 

Trofejní automobil Steyr. Robustní  Mercedes Benz dobře sloužil ještě dlouho po válce. 

Dobráci neboli dobrovolní hasiči 
většinou pomáhají přímo v terénu – 
rozvážejí jídlo a léky seniorům, šijí 
a rozdělují roušky, dezinfikují obce. 
Ač se o nich příliš nemluví, jsou 
také v první linii. Jejich mimořádné 
nasazení proto ocenila Nadace ČEZ 
– v rámci krizové pomoci podpořila 
bezmála milionem korun sbory 
dobrovolných hasičů ve 23 městech 
a obcích Moravskoslezského kraje.   
Pomoc energetiků potěšila i hejtma-
na. „ČEZ opět zafungoval jako dob-
rý soused. Oceňuji hlavně rychlost, 
s jakou se podařilo vyřídit všech 23 
grantů pro naše dobrovolné hasiče,“ 
řekl hejtman Moravskoslezského 
kraje Ivo Vondrák. Do jednotlivých 
hasičských sborů poslala Nadace 
ČEZ celkem 965.000 korun.

Následují dva příběhy a reakce 
z jednotlivých SDH:

Dobrovolní hasiči z Bystrého 
v Orlických horách také pomáhají 

Moravskoslezští „dobráci“ dostali od Nadace 
ČEZ milion na boj s COVID-19

A tak je potěšitelné, že i v této pro 
nás tak složité situaci platí pořeka-
dlo „Kdo rychle dává, ten dvakrát 
dává!“ Tím dárcem je Nadace ČEZ, 
která v minulých dnech  otevřela 
grantový program „Krizová pomoc 
2020“. Ten zájemcům umožnil vel-
mi rychle získat finanční prostředky 
na pořízení 3D tiskáren, šicích 
strojů, dezinfekčních prostředků 
a dalšího materiálu pomáhajícího 
v boji s nákazou. Jednou z or-
ganizací, která se do programu 
zapojila, byl i Sbor dobrovolných 
hasičů z Bystrého v Orlických 
horách. V sobotu v podvečer jeho 
členové podali žádost a v neděli 
se již mohli těšit z částky 26 tisíc 
korun. Za tyto finanční prostředky 

Ostrava-Heřmanice
„Všechno začalo ještě dřív, než 

vláda rozhodla, že budeme nosit 
roušky. Dávali jsme dohromady dob-
rovolníky, kteří budou nápomocni 
úřadu městského obvodu Slezská Os-
trava, pod který spadáme. Úkol zněl: 
zásobovat seniory a pomáhat, kde 
je třeba. My jako ženské od hasičů 
jsme už ale měly jasno – budeme šít 
roušky. Během pár hodin jsme daly 
dohromady s členkami našeho sboru 
tým, který si různě vypůjčil stroje 
a začal shánět materiál. Staré stroje 
ale dvanáctihodinové směny dlouho 
nevydržely a materiál brzy došel, 
takže možnost využít grant – to pro 
nás byla spása. 

sbor pořídil ozonovou dezinfekci, 
akumulátorové postřikovače i s dez-
infekční náplní. Dobrovolní hasiči 
tak mohou provádět pravidelnou 
dezinfekci všech veřejných prostor 
v obci a tím přispívat k rychlejší 
likvidaci případné možné nákazy. 
„Jsme velmi rádi, že v době, kdy je 
naše běžná činnosti velmi omezena, 
můžeme být aktivně zapojeni ales-
poň takto. Věřím, že i naší zásluhou 
se podaří boj s infekcí koronaviru 
vyhrát a že se náš sbor brzy vrátí 
zpět k tomu, co nám jde nejlépe. Ke 
každodenní práci s mladými hasiči, 
organizování akcí a pomoci v obci“, 
doplnil Michal Dusílek, člen vedení 
dobrovolných hasičů v Bystrém 
v Orlických horách. 

Ušily jsme tisíce roušek a daro-
valy je do domovů pro seniory, do 
sociálních služeb a nemocnic. Neje-
močnější bylo, když jsme šily dětské 
roušky pro děti na dětském ARO. 
Potřebovaly jsme dětské látky a opět 
lidé nezklamali a nosili z domu, co 
našli. Dále jsme dodávaly pro Měst-
skou policii Ostrava a hodně roušek 
jsme poslaly do Litovle v době, kdy 
byli v karanténě. 

Když nám přišla odpověď, že 
peníze opravdu dostaneme, byla 
to obrovská úleva. Mám velkou 
zodpovědnost za ta děvčata, která 
obětovala veškerý svůj čas, aby 
pomohla dobré věci, a také své stro-
je, které takový nápor nevydržely. 
A když stroj nešije a ony se trápí, 

Hasiči mají za sebou jedny z nej-
klidnějších oslav Filipojakubské 
noci za poslední léta. Samozřejmě 
k tomu přispěla nemožnost shro-
mažďování velkých skupin a snad 
i důrazný apel ze strany hasičů. 
Ukázněnost se projevila i v hlášení 
ohňů, kdy lidé aplikaci „pálení“ 
využívali častěji, než předchá-
zející roky. Operační střediska 
během včerejšího večera přijímala 
poměrně velké množství hovorů, 
kdy lidé volali, že někde hoří. Díky 
nahlášeným ohňům ale stačilo 
pouze zkontrolovat, že máme tento 
oheň ohlášený, a hasiči nemuseli 
zbytečně vyjíždět.   Celkem hasiči 
vyjížděli během celého dne 30. 
dubna k 76 požárům. To je víc, než 
je dlouhodobý denní průměr, ten 
činí 49 požárů, ale kopíruje to trend 
celého dubna, kdy běžně hasiči 
vyjíždějí k více než 100 požárům 
denně. Ze 76 požárů jich bylo 45 
v přírodním prostředí.  A jak vypa-
dala situace v jednotlivých krajích? 
V Pardubickém kraji zaznamenali 
hasiči v souvislosti s pálením čaro-
dějnic 4 požáry. Zasahovali v lese 
v Javorníku u Vysokého Mýta, 
v Mikulči poblíž lesa nebo v Jano-
vě. Události se obešly bez zranění 
a beze škody. Ve Středočeském 
kraji vyjeli hasiči k deseti ohňům 
v souvislosti s pálením čarodějnic. 
Většinu z nich pouze zkontrolovali, 

aby splnily to, že dnes musí odejít 
objednávka roušek do nemocnice, 
tak je to k vzteku. Často mají krvavé 
mozoly ze stříhání látek jen proto, 
že ty staré nůžky prostě nestříhají 
a bolí to. Zalepím jim prsty náplastí 
a ony stříhají dál. Děkuji za sebe 
a hlavně za ně. Díky grantu Nadace 
ČEZ jsme mohly koupit nové nůžky, 
řezací nože, které řežou, kvalitní 
stroje. A tak stále, i když to bolí, 
bolí mozoly, záda, ruce… šijeme. 
Protože lepší je rouška na puse než 
respirátor na střeše.“

Vedoucí mládeže SDH 
v Ostravě-Heřmanicích 

Silvie Šeděnková

Bohumín-Kopytov
„Naše tři hasičky samy od sebe 

roušky šily už od počátku března, 
postupně je předávaly záchranářům 
v Bohumíně, seniorům v Kopytově 
a také na Charitu Bohumín. Ná-
sledný grant jejich aktivitu ještě 
znásobil. Nakoupili jsme bavlnu na 
2 000 roušek, nůžky, šicí stroje, nitě, 
žehličky, příze i gumičky. Počet ši-
jících hasiček se mohl zdvojnásobit 
na šest dobrovolnic, další hasičky 
i hasiči látku stříhají a následně 
roušky perou a žehlí.“ 

Starosta SDH Kopytov 
Michal Mynkec

Zdroj textu a foto Nadace ČEZ

Čas,  ten  pořád  někam  spěchá 
mílovými kroky. Nikoho  z nás ne-
vynechá, když přičítá roky...

Ano, je to tak, čas se nedá zasta-
vit, ač je to opravdu nemožné a ne-
chce se tomu ani věřit, letos v květnu 
se pan Václav Hanzal skutečně doží-
vá 90 let. Toto výročí nemůže naše 
organizace Sboru dobrovolných 
hasičů v Borovanech jen tak přejít. 
Když se řekne borovanská hasičár-
na, hned si každý, kromě budovy, 
vybaví Vencu Hanzala. Byl celou 
dobu u všech etap výstavby a celá 
dlouhá léta se donedávna (pomáhá 
i nyní) obětavě staral o všechny 
prostory, aby nám návštěvníkům 
bylo v „hasu“ dobře. 

Hasič, divadelník 
i dobrá duše školy

V krátkosti si připomeňme pár 
střípků z jeho bohatého života, 
který zasvětil již od svých 18 let 
převážně dobrovolným hasičům. 
Zde se dostal do dobré party ka-
marádů, se kterými se cvičil v zá-
sahové jednotce obce, jezdil po 
soutěžích. Samozřejmě, že všude 
vyhrávali. A tak později, když se 
rozkoukal, stal se členem výboru 
základní organizace, kde dostal na 
starosti práci s dětmi a zároveň byl 
organizátorem většiny akcí sboru. 
Později se svým kamarádem Mi-
loušem Kadlecem dostali za úkol 
trénovat družstvo žen. Jejich práce 
vyvrcholila v roce 1963, kdy se ženy 
staly mistryněmi republiky a v roce 
1966 se totéž družstvo probojovalo 
na mezinárodní soutěž v Karlovaci 
v Jugoslávii, kde získalo stříbrné 
medaile. Své zkušenosti později 
předával mladším, a o práci s mlá-
deží se zajímá dodnes. Nesmíme 
zapomenout ani na letní tábory pro 
děti, ať už u Štroblů, u Šírků, na 
Milavě a i v Nakolicích, kde působil 
jako vedoucí nebo jako hlavní ve-
doucí táborů. Stále je kromě jiného 
i kronikářem sboru. Po dlouhá léta 
pracoval v okresních, krajských ko-
misích mládeže, a 12 let byl členem 
Ústřední komise mládeže v Praze 
a před 48 lety byl zakládajícím 
činovníkem dětské celostátní hry 
Plamen (dodnes poslední žijící), 
která je stále organizovaná po celé 
republice a Václav se velice často 
s borovanskými družstvy zúčastňu-
je vyšších kol, včetně celostátního. 
Za svou práci získal mnohá oce-
nění, včetně těch nejvyšších. Řád 
svatého Floriána, titul Zasloužilý 

Václav Hanzal a jeho devadesátka

hasič a jako jeden z mála českých 
hasičů obdržel nejvyšší hasičský řád 
Záslužný Řád českého hasičstva. 
Byl také vyznamenán prezidentem 
republiky „Za vynikající práci 
v požární ochraně“. Další jeho 
velkou láskou je divadlo. Ať už 
ochotnické, kde ztvárnil množ-
ství hezkých a mnohdy i hlavních 
rolí, ale zejména divadlo loutkové. 
V loutkářském souboru „Jiskra“ 
přes 50 let působil jako režisér, nyní 
je odborným poradcem. Se soubo-
rem hrál a hraje hry pro děti, účastní 
se mnoha zájezdových vystoupení, 
jak už u družebních sborů nebo na 
loutkářských přehlídkách ve Sku-
pových Strakonicích, Čejeticích, 
Těškovicích nebo v Humpolci.   Ka-
ždý, kdo prošel borovanskou školou 
v zámku, si určitě také vzpomene 
na jeho práci školníka, která ne-
byla jednoduchá. Vždyť udržovat, 
opravovat celý zámek a později 
k tomu ještě dalších 7 školních ob-
jektů, které se pro nedostatek místa 
přebudovávaly v Borovanech, dalo 
jednomu školníkovi pořádně zabrat! 
O Václavu Hanzalovi by se mohlo 
napsat ještě mnoho stránek jeho 
pestrého života.  

 
Milý Vašku! 
Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo, 
jsi nejbohatší člověk mezi námi, 
ne penězi, ale vzpomínkami.

Ať  Ti  těch  vzpomínek  stále  jen 
přibývá,
ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá, 
do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.
Krásné narozeniny,  pevné  zdraví, 
hodně radosti, štěstí a mnoho hez-
kých chvil přejí 
všichni borovanští hasiči  

 Za  výbor SDH 
Bc. Lukáš Macht, starosta SDH

„Kapitáni Kudrjavcev a Šatrov“ 
kdysi hasili v Golčově Jeníkově

armáda   věnovala  spolehlivou 
automobilovou stříkačku značky 
Mercedes Benz. Hasiči ji pojmeno-
vali po „dárci“, kterým byl kapitán 
Rudé armády Kudrjavcev (zastával 
místo oblastního velitele trofejního 
útvaru Rudé armády pro východní 
Čechy). Tento stroj se roku  1947 se 

velmi osvědčil při požáru lesa v lo-
kalitě tzv. Mastné báby. Trofejní 
vozový park se později rozrostl 
i o automobil značky Steyr. Opět 
dostal jméno po „dárci“ – kapitán 
Šatrov. Oba „kapitáni“ sloužili 
při boji s ohněm ještě dlouhá léta 
po skončení druhé světové války.   

Automobil Steyr byl později předán 
do nedalekých Spytic. Automobi-
lová stříkačka Mercedes-Benz byla 
vyřazena z provozu při technické 
prohlídce až v roce 1968. 

Archivní foto se svolením 
SDH Golčův Jeníkov 

Klidné oslavy „čarodějnic“
eventuálně poučili přítomné osoby. 
V pěti případech vyjeli k požáru, 
kdy bylo ohniště ponecháno bez 
dozoru – většinou šlo o malé roz-
sahy, které hasiči rychle uhasili 
a nevznikla škoda. Jeden výjezd 
byl na požár lesní hrabanky 10 × 10 
metrů, ten ale zřejmě s pálením 
čarodějnic nesouvisí. A pak je-
den požár plastového kontejneru. 
V hlavním městě Praze došlo ke 
12 požárům, ani jeden z nich však 
s pálením čarodějnických ohňů 
nesouvisel. Klidnou noc hlásí 
také kraj Jihočeský, Karlovarský 
a Plzeňský.
 ze zprávy pplk. Mgr. Nicole 
Studené, tiskové mluvčí MV-
-generální ředitelství HZS ČR, 
(ilustrační foto obec Dolany)
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Stránky Hasiči – Golčův Jeníkov   
http://sdh-gj.cz/  

V naší pravidelné rubrice se věnujeme náhodně vybraným webovým 
prezentacím sborů dobrovolných hasičů. Tentokráte zamíříme k hasičům 
do Golčova Jeníkova. Abychom však byli zcela upřímní, o úplně ná-
hodný výběr nejde. Na tuto webovou prezentaci nás navedl příspěvek o  
dvojici trofejních automobilů, které u tamních hasičů sloužily po druhé 
světové válce. Rozhodli jsme se, že se na web hasičů z Golčova Jení-
kova podíváme podrobněji. Hned na úvodní straně webové prezentace 
nás zaujaly velké „slidy“ – fotografie, které se střídají v automatickém 
režimu. Díky délce úvodní strany webu se rolováním myší dostanete 
k aktualitám. Rovněž na úvodní straně webu je i „tlačítko“ na pře-
směrování  na sociální síť Facebook. Úvodní strana nabízí i klasickou 
lištu s hlavními odkazy do hlubších vrstev webu. Všechny odkazy 
jsou vzorně zpracované textem i obrazovým materiálem. Například 
v odkazu „O nás“ najdete celou členskou základnu, včetně kalendáře 
směn. V odkazu „Historie“ na vás čeká nejen fundovaný text, ale i bo-
hatá galerie s historickými fotografiemi (navíc jsou snímky i v dobrém 
rozlišení). I my jsme z nich čerpali (s laskavým svolením) pro materiál, 
o kterém se v úvodu zmiňujeme. Odkaz „Zásahy“ se prolíná obsahově 
s aktualitami. Totéž lze říct o odkazech „Mladí hasiči“ a „Akce“. Co 
si z webu hasičů z Golčova Jeníkova odnášíme? Poznání, že ani na 
sv. Floriána není občas úplné spolehnutí, protože jak říkají stránky 
hasičské historie z Golčova Jeníkova: „Roku 1808 vyhořela téměř celá 
židovská čtvrť a rovněž velká část domků mimo ni. Obrany proti ohni 
téměř nebylo, proto se měšťané rozhodli obrátit na samotného patrona 
hasičů sv. Floriána. Všechny prosby k patronovi hasičů však vyzněly 
naprázdno. Ještě téhož roku, kdy byla slavnost poprvé slavena, hořel 
hostinec u Orla a v roce 1830 dokonce radnice. Tehdy se koně táhnoucí 
k ohni panskou stříkačku splašili a stříkačce se ulomil předek...“

STALO SE... aneb ohlédnutí v čase

Rokem 2020  vás  v Hasičských  novinách  provází  rubrika,  ze  které 
by možná měl radost  i pan Komenský. Proč? Protože právě on říkal: 
Svěřovat věci pouhé paměti znamená zapisovati je do větru, neboť naše 
paměť je prchává. Pamatujete si například, co se stalo v květnu 2015?  
Naše  rubrika vám chce připomenout události, příběhy, zprávy – tuctové 
a všední či naopak zajímavé a důležité z obecného i hasičského hlediska, 
které se udály již před více lety. Můžete pak porovnávat, zda je aktuální 
měsíc roku 2020 jiný či podobný, než byl ten, který se již po pás propadl 
do řeky času. Pojďme  tedy nahlédnout do května roku 2015. Objevila se 
v něm zpráva mjr. Mgr. Michala Kříže: Brno – den dětí na ŠVZ HZS ČR, 
středisko Brno. „Jako tradičně se dopoledne v našem výcvikovém středis-
ku vystřídalo během dopoledne 300 dětí z deseti mateřských a základních 
škol převážně z blízkého okolí. Pro děti byla připravena stanoviště, na 
kterých si mohly prohlédnout činnost hasičů a jejich vybavení. Součástí 
programu bylo preventivně výchovné povídání o správném a špatném 
hašení požáru rostlinných tuků, završené efektní ukázkou. Velkou radost 
dětem udělala prohlídka hasičských aut a možnost si je důkladně „pro-
lézt“. No a protože se nejednalo o exkurzi školek, na jaké jsme zvyklí, 
ale hlavně o oslavu všech dětí, připravili jsme si pro ně dárek v podobě 
skákacích hradů. Jaké nadšení toto stanoviště u dětí vzbudilo, nemusím 
snad popisovat… V odpoledních hodinách pokračovaly ukázky a zábava 
pro děti našich zaměstnanců. Celkově se zde sešlo 150 dětí.“

S využitím zdroje hzscr.cz

V pátek 3. 4. 2020 převzala 
jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů Nové Město na Moravě do 
užívání nový zásahový technický 
automobil TA-L2Z na podvozku 
Iveco Daily 4 × 4. Nástavbu vozidla 
zhotovila společnost THT Polič-
ka. Vozidlo je určeno na zásahy 
u dopravních nehod a na technické 
zásahy. Nahradilo CAS 24 TATRA 
815 4 × 4, které sloužilo od 20. 11. 
2000. Vozidlo bylo zakoupeno bez 
dotace pouze z rozpočtu Nového 
Města na Moravě. Pořizovací cena 
vozidla byla 4.992.000 Kč.

TA – Iveco Daily se svojí kon-
cepcí řadí mezi požární automobily 
silniční kategorie určené k provozu 
částečně i mimo zpevněné komu-
nikace. Automobil je postaven na 
dvounápravovém podvozku Iveco 
Daily 70C18DWX. Vozidlo je 
navrženo pro zásahy u dopravních 
nehod a technických havárii.

Celková hmotnost vozidla je 
7 000 kg. Vozidlo je osazeno 
čtyřválcovým turbodieselovým 
motorem o objemu 2 998 cm3 
o max. výkonu 132 kW (180PS) 
a max. kroutícím momentu 430 Nm 
splňující normu EURO 6d. Převo-
dovka je manuální šestistupňová 
plně synchronizovaná. Redukční 
převodovka umožňuje trvalý pohon 
všech čtyř kol. Za klidu lze řadit 
rozsah silnice/terén. Vozidlo je vy-
baveno mezinápravovou uzávěrkou 
diferenciálu, přední i zadní náprava 
je osazena uzávěrkou diferenciálu. 
Podvozek je odpružen pomocí lis-
tových per s tlumiči a stabilizátory. 
Brzdy jsou kapalinové kotoučové 
odvětrávané s ESP, ASR a ABS. 
Kabina vozidla je jednoprostorová, 
nedělená, čtyřdveřová určená pro 
posádku 1 + 3. Kola jsou o rozměru 
225/75 R16. Provozní napětí 12V.

Výbava vozidla: vyhřívaná 
a stavitelná zrcátka, 2× el. ovládaná 

Sbor dobrovolných hasičů Kos-
telecká Lhota v okrese Rychnov 
nad Kněžnou oslaví letos 135 let. 
Ve svých řadách má celkem 53 
členů včetně 20 mladých hasičů. 
Před devíti lety byl založen oddíl 
mládeže, s dětmi se hasiči začali 
scházet  na pravidelných schůz-
kách. Děti se začaly pomalu učit 
hasičským dovednostem a pomalu 
sbíraly zkušenosti na soutěžích. 
Počet dětí se v kolektivu během 
roku mění, odcházejí většinou ty, 
které jsou starší patnácti let a při-
chází další zájemci. Po dvou ná-
sledujících letech mladí hasiči vy-
hráli putovní pohár Hasičské ligy. 
V letech 2017 a 2018 si v okresním 
kole Plamenu vybojovali jedenác-
tou a třináctou příčku z celkového 
počtu 28 družstev. Zdokonalují si 
disciplíny hry Plamen jako požár-
ní útok, štafeta požárních dvojic, 
štafety, disciplíny CTIF, jednot-
livé úkoly závodu hasičské vše-
strannosti. Vloni starší družstvo 
v okresním Plamenu stanulo na 
23. místě z jedenatřiceti kolektivů. 
Startují na několika pohárových 
soutěžích jako Lhotecký Soptík, 
nechybějí na netradiční hasičské 

okna, dálkové centrální zamykání, 
servořízení, multifunkční displej, 
imobilizér, ochranný kryt motoru 
a olejové vany, přední ochranný 
rám, manuálně ovládaná klimatiza-
ce, nezávislé topení Webasto s pře-
dehřevem motoru, tažné zařízení 
ISO 50. Konzervace akumulátoru 
probíhá pomocí měniče a dobíječe 
CTEK a zařízení Rettbox, které 
během startování automaticky 
odpojí přívod el. proudu od vozidla.

Nástavba je uzavřená z hliní-
kových profilů a lepených plechů. 
Vozidlo je osazeno tlakovým čer-
padlem Honda QP-205SLT o max. 
pracovním tlaku 1 MPa a průtoku 
480 l/min. Čerpadlo je napoje-
no na plastovou nádrž o objemu 
1 000 litrů vody a jeden výtlak C 
a průtokový naviják zakončený 
kombinovanou proudnicí AWG 
D25. Zásah pěnou lze provádět 
pomocí zařízení PRO/Pak.

Nový technický automobil pro JSDH Nové Město na Moravě

Ve výbavě je např. akumulátoro-
vé hydraulické vyprošťovací zaří-
zení Lukas eDRAULIC, pneuma-
tické zvedací vaky Vapo o nosnosti 
30 t, hygienický koutek s vodou, 
mýdlem a desinfekcí, dýchací pří-
stroje Dräger, ženijní nářadí Nupla, 
akunářadí Milwaukee (bruska, 
vrtačka, šavlová pila), motorová 
a rozbrušovací pila Husquarna, 
lanový naviják  a defibrilátor AED 
Lifepak.

Kabina je osazena vozidlovou 
radiostanicí Motorola a Matra, 
ručními radiostanicemi Motorola, 
tabletem s výjezdovou aplikací 
Gina, couvací kamerou, palubní 
kamerou a osobními svítilnami. 
Na vozidle je umístěno výstražné 
světelné a zvukové zařízení červe-
nomodré barvy.

Ing. Ondřej Novák, 
Mgr. David Dvořáček

Foto: Michaela Pospíšilová

na displeji telefonu či obrazovce počččcítacče: 

www.facebook.com/hasicskenoviny

www.hasicskenoviny.cz
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Děravé hnízdo
Příběh popáleného Kubíka

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezident 
ocenil i hasiče

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Dokončení na straně 7)
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Z mladých hasičů členové sboru
soutěži Letní vodní hrátky nebo 
podzimní soutěži, kde startují 
také muži a ženy. „Učíme děti, že 
každé umístění je velká zkušenost 
pro další posun ke zlepšování 
výkonů,“ uvedla starostka sboru 
a hlavní vedoucí Jaroslava Kyt-
líková. Kolektiv mladých hasičů 
v průběhu roku pomáhá například 
při sběru starého papíru, zapojuje 
se do úklidu obce a okolí hasičské 
nádrže. Plní odborné specializace 
jako strojník, preventista, kroni-
kář a další. Zapojují se do celostát-
ní soutěže Požární ochrana očima 
dětí, účastní se  letního víkendové-
ho soustředění, které sbor pořádá, 
podle svých sil pomáhají udržovat 
hasičskou zbrojnici a požární 
techniku. Odměnou je jim něko-
lik výletů. Jak uvedla starostka 
a vedoucí Jaroslava Kytlíková, ve 
členské základně převládá dětská 
populace a důchodový věk. Připo-
mněla, že na soutěžích reprezen-
tují obec také dorostenky a ženy. 
Právě jim se podařilo v roce 2018 
vyhrát třikrát za sebou putovní 
poháry, které si přivezly ze soutěží 
v Olešnici, Třebešovského berán-
ka a Horeckého poháru. Vloni se 

děvčata zapojila do seriálu soutěží 
Podorlické hasičské ligy. „Práce 
s mladou generací má smysl, 
snažíme se o výchovu budoucích 
členů. Někteří naši odchovanci 
již převzali pomyslnou štafetu ve 
sboru nebo se stali profesionální-
mi hasiči. Muži ve sboru zajišťují 
akceschopnost hasičské techniky, 
zajišťují přepravu dětí na soutě-
že. Náš sbor každoročně pořádá 
v únoru s místními lhoteckými 
spolky Masopustní průvod v ob-

cích Kozodry, Koryta a Kostelecká 
Lhota. „Vydatně nám pomáhá 
město Kostelec nad Orlicí. Pod-
poruje naší činnost, každoročně 
vyhlašuje granty, dotace, které lze 
čerpat na činnost sboru a výchovy 
mládeže. Současně využíváme 
podpory Královéhradeckého kraje 
a prostřednictvím OSH dotace 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy,“ dodala Jaroslava 
Kytlíková. připravila 

V. Nutilová

Zaniklý tovární sbor s bohatou historií
renci, postoupily do okresního kola 
a tam tehdy rovněž vítězily. Po ně-

kolika úspěšných sezónách bohužel 
zájem žen opadl, náborem se tým 
podařilo doplnit, hasičky byly opět 

úspěšné, ale nakonec družstvo po 
patnácti letech zaniklo.

Jaké zajímavosti ze života sboru 
ještě můžete uvést?

Uvedu stručně, byť je to dlouhé 
vyprávění. Nový vedoucí závodu 
v osmapadesátém roce zakázal 
výjezdy hasičů k požárům mimo 
závod. O rok později bylo založeno 
družstvo mladých hasičů, kteří si 
skvěle vedli na soutěžích. K šede-
sátinám sboru byla vydána brožura 
o historii sboru, proběhlo aplikační 
cvičení, slavnostní schůze a výsta-
va techniky. Značný počet hodin 
hasiči opracovali na „akcích Z“, 
údržbě techniky. Ve výročním roce 
měl sbor 34 mužů a 9 žen. 

Závazkem na počest 30. výročí 
Slovenského národního povstání 

končí zápisy v kronice. Další doku-
menty o činnosti se nenašly, patrně 
skončily na skládce. Stejný osud 
čekal také dva díly kroniky, které 
našel v kontejneru bývalý člen 
hasičského sboru a tím je zachránil.

Od doby založení do konce roku 
1974, kdy záznamy končí, zasaho-
val sbor u cca 140 požárů. Z toho 
9 požárů ve vlastním závodě a 15 
v jiných továrnách a provozovnách.

Smutné dovršení činnosti Továr-
ní požární jednotky Tepna 12 nastal 
po roce 1991, kdy byl závod pře-
veden do soukromého vlastnictví. 
Nové vedení považovalo požární 
jednotku za zbytečnou a tak byla 
po víc jak 90 letech činnosti zruše-
na. Závod přežil zrušení sboru jen 
o pár let.
Děkuji za rozhovor. Věra Nutilová 

(dokončení ze strany x)

Současný pohled na tovární mrakodrap Tepna www.ckzije.cz
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Druhá světová válka v Evropě 
oficiálně skončila před 75 lety 8. 5. 
1945 kapitulací Německa. České 
hasičstvo cítilo hned na počátku 
německé okupace, že národní ne-
svoboda je horší nežli smrt, a proto 
se také hned začalo formovat v boji 
proti nespravedlivému útlaku na-
cistů. Roku 1941 bylo sděleno za-
hraniční vládou československou, 
že se spoléhá na pomoc hasičstva 
v případě kapitulace Německa. Ve-
doucí Československého hasičstva 
pracovali tajně v dohodě se zahra-
ničním odbojem a informovali vždy 
včas a obratně podřízené složky. 
Dne 15. 5. 1939 se na základě vý-
nosu ministerstva vnitra stává nej-
vyšší složkou v protektorátu Svaz 
českého hasičstva v Čechách a na 
Moravě se sídlem v Praze. Zároveň 
byly ustaveny dvě zemské jednoty 
a vydány jednotné stanovy. Dne 7. 
9. 1939 obeslala Zemská hasičská 
jednota v Čechách všechny sbory 
nařízením pod č.j. 12.076, ve kte-
rém přikazovala, aby z řad hasičů 
byli vyškrtnuti všichni členové 
neárijského původu - tedy Židé. 

Hasiči za 2. světové války a v protifašistickém odboji
Toto nařízení mělo být provedeno 
„ihned“ a jeho „provedení hlášeno 
neodkladně služební cestou Zemské 
hasičské jednotě.“ Nařízením vlády 
protektorátu Čechy a Morava č. 
30 ze dne 18. 2. 1940 se požární 
ochrana v protektorátu staví na nové 
základy. Řízení PO přísluší mini-
sterstvu vnitra, kde je jmenován 
hlavní hasičský ředitel a v krajích 
pak krajští ředitelé. Každá obec 

musí mít hasičstvo. Dne 8. 7. 1940 
ukládají ZHJ sborům povinnost 
označit zbrojnice dvojjazyčnými 
nápisy. V letech 1941 a 1942 byly 
rozpuštěny skoro všechny národní 
organizace a české spolky. Nadále 
fungovali jen hasiči, které nutně 
potřebovala válečná mašinérie. Až 
do konce války se jim podařilo, 
přes všechny perzekuce, udržet 
velení v českých rukách, z nichž 

řada byla dobrými vlastenci. Roku 
1942 pamatovalo vedení hasičstva 
na železnou zásobu benzínu pro 
revoluční hnutí. Roku 1943 byl 
v hasičstvu vydán ústřední rozkaz 
o obstarání oleje pro motorové 
stříkačky, neboť tehdy německá 
armáda zápasila s nesmírným ne-
dostatkem olejů. 16. 7. 1943 vydal 
SČH oběžník, ze kterého je zřejmé, 
že hasičstvo bylo často zneužíváno 
k jiným úkolům (pátrací akce, 
kontroly cestujících apod). Mračna 
nad československým hasičstvem se 
stahují, přichází varování z ústředí 
a také skutečně dochází k zatýkání 
ve vedení České zemské hasičské 
jednoty v Praze, poté i v okresních 
hasičských jednotách. 24. 4. 1944 
vydává ministerstvo hospodářství 
a práce přípis, kterým se omezuje 
možnost přemísťování členů ha-
sičských sborů, aby nedocházelo 
k oslabování zásahových skupin. 
V září roku 1944 byl rozpuštěn 
Svaz českého hasičstva. V II. po-
loletí roku 1944 začíná ve velkém 
zatýkání funkcionářů SČH pro 
účast v odboji. Hořely železniční 

Souhrn metodických předpisů pro 
činnost jednotek požární ochrany
Česká asociace hasičských dů-

stojníků z.s. ve spolupráci s Mi-
nisterstvem vnitra – generálním 
ředitelstvím Hasičského záchran-
ného sboru České republiky opět 
vytvořili v rámci odborné přípravy 
„Souhrn metodických předpisů pro 
činnost jednotek požární ochrany“ 
(dále jen „SMP“). Jedná se o sou-
bor dokumentů s aktualizací: Bře-
zen 2020, 16. vydání. Tento soubor 
obsahuje aktuální a souhrnný pře-
hled předpisů z oblasti Cvičebního 
a Bojového řádu, Řádů odborných 
služeb, Typové činnosti složek IZS 
při společném zásahu a ostatní me-
todiky pro činnost nejenom hasičů 
na místě zásahu.

V uvedeném aktuálním vydání 
jsou provedeny následující změny:
•  Odstraněny neplatné starší do-

kumenty.
•  Byla zrušena „Pomůcka velitele 

jednotky požární ochrany“. 
V současnosti se s ohledem 
na částečnou neaktuálnost to-
hoto souboru rychlých návodů 
a kontrolních listů připravuje 
jeho celková novelizace.  Je 
velký předpoklad, že po aktua-
lizaci budou tyto soubory opět 
do SMP zařazeny.

•  Zejména z kapacitních důvodů 
CD-ROM byly z SMP také 
odebrány videoklipy vybraných 
modelových situací řešení první 
pomoci.

•  S účinností od 1. ledna 2020 
je kompletně aktualizován 

Jed-
n o u 
z největ-
ších novinek 
vydané aktuali-
zace SMP je omezení 
přístupu k vybraným dokumentům. 
Pro tyto dokumenty je zajištěn re-
gistrovaný přístup prostřednictvím 
vzdělávacího portálu jednotek 
požární ochrany www.hasici-vz-
delavani.cz . Odkazy k neveřejným 
dokumentům v SMP jsou označeny 
a dostupnost k dokumentům je 
umožněna pouze registrovaným 
a dohledatelným přístupem. Zpra-
cování a distribuce tohoto souhrnu 
metodických předpisů je společně 
zajišťována prostřednictvím České 
asociace hasičských důstojníků z.s. 

a Mi-
nister-

stva vnitra 
– generálního 

ředitelství Ha-
sičského záchranného 

sboru České republiky. Cestou 
MV–GŘ HZS ČR je zajištěno 
bezplatné předání tohoto souhrnu 
předpisů pro potřeby v rámci orga-
nizačních částí u HZS ČR. Souhrn 
metodických předpisů pro činnost 
jednotek požární ochrany je také 
přístupný prostřednictvím www.
cahd.cz (odkaz vpravo nahoře).

Ing. Martin Žaitlik,
Česká asociace hasičských 

důstojníků, z. s.

a v platnosti nový Cvičební 
řád jednotek požární ochrany. 
V letošní aktualizaci souhrnu 
metodických předpisů je i tímto 
způsobem zveřejněno všech 73 
nových metodických listů.

•  Byl aktualizován seznam plat-
ných pokynů a rozkazů uveřej-
něných v Rozkazu náčelníka HS 
Sboru PO MV ČR, Sbírce poky-
nů náčelníka HS Sboru PO MV, 
Sbírce pokynů vrchního požár-
ního rady ČR, Sbírce interních 
aktů řízení vrchního požárního 
rady ČR, Sbírce interních aktů 
řízení generálního ředitele HZS 
ČR a náměstka ministra vnitra 
a Sbírce interních aktů řízení 
generálního ředitele HZS ČR se 
stavem ke dni 1. ledna 2020.

•  Doplněny konspekty odborné 
přípravy kapitol z oblasti vni-
kání do uzavřených prostor 
a plynárenských zařízení.

•  Byly aktualizovány a doplněny 
některé z vybraných předpisů 
pro činnost na místě zásahu, 
včetně základního zaměření 
odborné přípravy v roce 2020.

•  Do SMP byly také vloženy nové 
a velmi žádané učební texty pro 
kurz MV – GŘ HZS ČR – Ne-
odkladná zdravotnická pomoc.

•  Proběhla také pravidelná ak-
tualizace katalogu souboru 
typových činností složek IZS 
při společném zásahu.
Všechny dokumenty jsou jed-

notně zpracovány ve formátu PDF. 

vozy s municí nebo jiným důležitým 
nákladem. Pražský rozhlas pobídl 
svým hlášením čekající hasičské bo-
jovníky o jedné hodině z 5. na 6. 5. 
1945. Hasičstvo se vrhlo do zápasu, 
třeba nerovného, s odvahou a chutí 
a zachránilo národu značný majetek 
hmotný, ale také mnoho lidských 
životů. Vůdci největší odbojové 
organizace na území protektorátu 
„Rady tří“ (R3) – armádní generál 
Vojtěch Boris Luža (velký přítel ha-
sičů), prof. Josef Grňa a představitel 
ilegální hasičské organizace Josef 
Císař si byli dobře vědomi výhod-
ného postavení českého hasičstva 
v Protektorátě Čechy a Morava. 
Nacisté museli trpět hasiče a dokon-
ce jim pomáhat v jejich organizaci. 
„R3“ proto navázala s vedením Sva-
zu hasičstva kontakt a spolupráci 
v rozsáhlé podzemní a protifašistic-
ké činnosti. Byl to velmi prozíravý 
čin, který získal okamžitě dobře 
vojensky organizovanou složku, 
která se dobrovolně zavázala sloužit 
bližnímu svému v nebezpečí, a tím 
byl oheň, povodeň a největší rána, 
která mohla náš mladý stát postih-

nout – okupace. Tak se podzemní 
činnost rozšířila někdy i nevědomky 
do té nejzazší vesničky, prostě tam, 
kde byli čeští občané, neboť tam 
byli i hasiči. Po obsazení republiky 
15. 3. 1939 vznikaly ilegální orga-
nizace – především Obrana národa, 
která v té době získávala do svých 
řad členy pro odboj proti německým 
okupantům. V revolučních květno-
vých dnech roku 1945 se většina 
hasičských sborů aktivně zapojila 
do likvidace četných požárů, do 
strážní služby i závěrečných bojů 
s nepřítelem. V květnu 1945 po 
odchodu německých vojsk a prů-
chodu sovětské armády sbírali hasiči 
odhozenou munici.

V době okupace bylo v českých 
zemích uvězněno celkem 2088 
hasičů, z nichž 1042 bylo umučeno, 
nebo popraveno.

Mgr. David Dvořáček, DiS.
odborná rada pro historii 

Okresní sdružení hasičů Žďár 
nad Sázavou 

(ilustrační foto smirice.cu)

Nakladatelství Triton vydává v létě 
2020 knihu Josefa Nitry „Pompiéři, 

Nová kniha do hasičské knihovny: Pompiéři, požárníci, hasiči
a dobrovolných hasičů, požárního 
sportu, CTIF a hlavně pamětníci 
dob na přelomu tisíciletí, jako Zoltán 
Szaszo, František Mencl, Zdeněk 
Nytra, Lubomír Janeba nebo Michal 
Wowesný.  Publikace široce pojatou 
propracovanou sondou do historie 
užití ohně a ochrany před ním od 
počátků lidské civilizace přes první 
účinná opatření středověku a raného 
novověku, císařské patenty Marie 
Terezie a Josefa II., až po moderní 
dobu charakteristickou rozvojem 
techniky a nenahraditelnou závis-
lostí společnosti na ochraně vlastní 
bezpečnosti.  Zvláštní pozornost 
je věnována vzniku prvních hasič-
ských sborů a snaze o samostatnou 
národní organizaci, která posléze 
dosáhla svého významného posta-
vení nejen v rámci Rakouska-Uher-

požárníci, hasiči“ s podtitulem 
„Dějiny českého hasičství“. Autor 
předkládá odborné i široké veřej-
nosti doposud nejobsáhlejší dílo 
věnující se historii vzniku a rozvoji 
požární ochrany v Čechách, na 
Moravě a ve Slezsku a samozřejmě 
nezapomíná na období českoslo-
venského společného státu a ve 
zvláštní kapitole věnuje pozornost 
také hasičům na Slovensku.  Kniha 
je jakýmsi průvodcem dějinami 
českého hasičství a je výsledkem 
dlouholetého bádání a fundovaného 
využití dosavadní literatury, kronik, 
dobového tisku, informací z inter-
netu a dalších pramenů, včetně úzké 
spolupráce s lidmi zabývajícími 
se touto problematikou. Spoluau-
tory byli také odborní konzultanti 
z oblasti historie profesionálních 

ska, ale také na mezinárodním poli. 
Zároveň se zde dozvídáme o vývoji 
odborného vzdělávání, máme mož-
nost se seznámit s hasičskou lite-
raturou i periodiky a autor neopo-
míjí ani zavádění požární ochrany 
v průmyslu a dalších hospodářských 
odvětvích, založení Hasičské vzá-
jemné pojišťovny a samaritánské 
služby. Další stránky pak čtenáři 
nabízejí přehled o historii civilní 
ochrany, hasičského vzdělávání, 
sportu, muzejnictví, sběratelství 
a v neposlední řadě o práci s dětmi 
a mládeží. Nechybí zde ani kapitola 
mapující zásahy hasičů v boji s ko-
ronavirem. Knihu, jejíž doporučená 
cena je 990 Kč, si můžete objednat 
do 30. 6. 2020 se slevou 40 % (poté 
20 %) na www.tridistri.cz nebo ob-
chod@triton-books.cz

Stadionu pro výcvik a požární 
sport v Hradci Králové čeká další 
etapa rekonstrukce. „Během této 
etapy bude postavena nová tribuna, 
která vyroste v těsném sousedství 
současného zázemí a v jejích útro-
bách bude prostor pro skladování 
překážek. Dále se dokončí zpevněné 
plochy areálu a budou vybudovány 
i studny pro závlahu hřiště,“ popsal 

OSH Praha-západ se zapojil do 
boje proti pandemii onemocně-
ní COVID-19. Zapojení spočívá 
zejména v distribuci desinfekce 
Anti-COVID od české společnosti 
ČEPRO a lahviček pro stáčení 
desinfekce. „V nejbližších dnech 
očekáváme dodání 3D tiskár-
ny, abychom započali s výrobou 
ochranných pomůcek. Nabízíme 
svou pomoc, desinfekce prozatím 
byla distribuována mezi sbory 
dobrovolných hasičů, jednotky 
požární ochrany, obce, seniory, 
domovy důchodců, policejní stani-
ce, dětské domovy a další instituce 
v rámci Prahy-západ i přilehlých 
okresů,“ uvedl starosta OSH Jo-
sef Myslín. V souvislosti s touto 
akcí zmiňuje OSH na webových 
stránkách ty, díky kterým mohla 
být akce zorganizována.  Monika 
Němečková – náměstkyně starosty 
SH ČMS – pomoc se získáním 
dotace na zakoupení desinfekce 
a 3D tiskárny Oldřich Cejpek – člen 
SDH Čisovice – poskytnutí prostor 
pro uskladnění a výdej desinfekce, 
pomoc s dopravou Bohumil Pe-
ták – člen SDH Čisovice – pomoc 
při manipulaci s desinfekcí, po-
skytnutí vysokozdvižného vozíku 
SDH Zahořany – pomoc při stáčení 
desinfekce do lahví, SDH Davle – 
doprava lahví z Lanškrouna, sbory 

v rámci OSH Praha-západ – pomoc 
s distribucí desinfekce potřebným. 
Celá akce se však může uskutečnit 
jen díky firmám a institucím, které 
poskytly finance, své výrobky 
či služby: Nadace ČEZ – www.
nadacecez.cz – poskytnutí dotace 
na zakoupení 1000 litrů desinfek-
ce a 3D tiskárny Kofola - www.
kofola.cz –bezplatné poskytnutí 3 
tisíc kusů lahviček 0,25 litru pro 
stáčení desinfekce,Bema Lanš-
kroun – www.bema-la.cz – bezplat-
né poskytnutí 4 tisíc kusů lahviček 
1 litr pro stáčení desinfekce,Plas-
ty Mladeč – www.filament-pm.
cz – poskytnutí filamentu do 3D 
tiskárny s výraznou slevou, FUEL 
INVEST – www.printwithsmile.
com – bezplatné poskytnutí fila-
mentu do 3D tiskárny 3D Evolu-
tion s.r.o, – www.vsepro3Dtisk.
cz – bezplatné poskytnutí filamentu 
do 3D tiskárny Richard Mrázek, 
RiMr – www.ok-rimr.com - po-
radenství při nákupu 3D tiskárny 
Petr Mathauser – www.mathauser.
com – zapůjčení palet pro dovoz 
lahviček. Všem partnerům OSH  
Praha-západ upřímně děkuje s tím, 
že je velmi milé zjistit, že v době 
krize člověk nachází pomocnou 
ruku.  

Zdroj: web OSH Praha-západ
Foto: OSH Praha-západ

Výrazná pomoc při pandemii

Rekonstrukce stadionu 
pro výcvik a požární sport

ředitel HZS Královéhradeckého 
kraje brig. gen. František Mencl. 
Náklady na tuto etapu rekonstrukce 
jsou asi 13,9 milionu korun. Akce je 
spolufinancována z finanční dotace 
Královéhradeckého kraje a města 
Hradec Králové, oba subjekty při-
spěly po čtyřech milionech korun

 Martina Götzová, 
tisková mluvčí HZS KhK



V návaznosti na přípravu VI. sjez-
du SH ČMS zveřejňujeme další část 
dokumentu s názvem Program 
činnosti Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska pro období let  
2020–2025 (schválený SS OSH 
dne 19. 10. 2019). Komplexní in-
formace vztažené k VI. sjezdu SH 
ČMS, ze kterých i naše redakce 
čerpá, jsou dostupné na webu 
Sdružení na adrese www.dh.cz.

X.  Ekonomická oblast 
1) Hledat nové možnosti  získání fi-

nančních prostředků pro činnost 
SH ČMS a pobočných spolků. 
Rozšiřovat využití dotačních ti-
tulů na úrovni krajů, obcí, nadací 
a fondů.  

2) Pečovat a rozšiřovat nemovitý 
i movitý majetek ve vlastnictví 
a v péči SH ČMS. Finanční pro-
středky soustředit zejména na  
rozvoj  Centra  hasičského  hnutí  
Přibyslav a ÚHŠ SH ČMS.  

3) Doplatit úvěr  na  Hotel  Přibyslav  
z  roku 2014 a zajistit  řádnou  
údržbu a opravy tohoto objektu. 
Připravit rozšíření kapacity ob-
jektu. 

4) Připravit a realizovat výstavbu 
sportovní haly v Přibyslavi. 

Na téma VI. sjezdu SH ČMS:   
Program činnosti SH ČMS 2020–2025

5) Připravit a realizovat zastřešení 
2. nádvoří zámku v Přibyslavi. 

6) Připravit a realizovat vybudování 
výtahu v hlavní budově a postup-
nou výstavbu polygonu v ÚHŠ 
Janské Koupele. 

7) Zachovat  a  valorizovat  pojištění  
členů SH ČMS pro případ  úrazu, 
smrti nebo trvalých následků. 

8) Usilovat o zvýšení podílu členů 
SH ČMS pojištěných u Hasičské 
vzájemné pojišťovny.   

9) Rozvíjet společnost Fire Edit 
a usilovat o získání  dalších před-
platitelů periodika Alarm revue.  

10) Rozvíjet Nadaci pro podporu ha-
sičského hnutí v České republice.  

11) Zajistit pravidelné vzdělávání 
členů pobočných spolků v oblasti 
ekonomiky.  

HASIČSKÉ NOVINY 10/2020 l www.facebook.com/hasisckenoviny strana 7

Ta
je

nk
a:

 „B
R

IT
 J

O
H

N
 S

N
O

W
“

Vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve vydavatelství HASIČI, s. r. o. Adresa: ul. 28. října 850, Nové Město n. Met., PSČ 549 01, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. ISSN 2336–8721. Podání novinových zásilek řešeno smlouvou č. P. P. 50208/2002. Sazba iris@studio-iris.eu. 
Vedoucí redakce Miroslav Brát, tel.: 773 791 525, e-mail: hasicskenoviny@post.cz. Předplatné: 774 862 150, distribuce@hasicisro.cz. Inzertní oddělení: tel. 602 835 012; e-mail: agh.k@seznam.cz. Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem 
vydavatele nebo redakce. Uzávěrka dalšího čísla je 21. 5. 2020, vyjde 28. 5. 2020.

PRO CHVÍLE ODDECHU

Jméno tohoto 
německého 
podnikatele 
(1824–1895) 
je mezi hasiči 
stále známé 
jako značka 
pro f iremní 
sekci hasič-
ské techniky. 
Je považován 
za vynálezce 
automobilového hasičského žebříku. 
Narodil se ve městě Ulmu do rodiny 
obchodníka s koloniálním zbožím a ma-
jitele manufaktury. Vedl také ulmský 
hasičský sbor. Zasloužil se též o vznik 
stále fungujícího oborového svazu ně-
meckých hasičů. Jeho jméno se dozvíte 
vyluštěním naší křížovky. 

(obrázek, wikipedie, volné dílo)

ZAUJALO NÁS...

Materiální pomoc San Marinu  
pro boj s koronavirem   
Hasičský záchranný sbor ČR doručil a předal zástupcům Republiky 
San Marino materiální dar České republiky v souvislosti s prokáza-
nou nákazou novým koronavirem covid-19. Republika San Marino 
požádala v souvislosti s výskytem koronaviru na svém území Českou 
republiku o materiální pomoc. San Marino je v přepočtu na obyva-
tele v souvislosti s tímto onemocněním jedním z nejpostiženějších 
států světa. Česká republika darovala San Marinu tyto ochranné 
prostředky: 70 000 kusů ochranných roušek, 10 000 kusů respirátorů 
FFP2, 100 kusů ochranných obleků, 100 kusů ochranných brýlí, 
10 000 kusů ochranných rukavic.

Zdroj textu a foto: HZS ČR

1. Organizační opatření při hašení 
za nedostatku vody spočívají v:

a) snížení spotřeby vody
b) průzkumu vodních zdrojů
c) organizací požární obrany

2. Technická opatření při hašení 
za nedostatku vody spočívají v:

a) nasazení roztříštěných proudů

Hašení požáru za nedostatku vody probíhá tehdy, když v místě zásahu 
není z jakéhokoliv důvodu k dispozici potřebné množství vody k přerušení 
nežádoucího hoření nebo pro chlazení.

Test: (správné odpovědi najdete  „pod čarou“, zdroj testu s laskavým 
svolením webu pozary.cz) 

Otestujte si své hasičské znalosti

b) průzkumu vodních zdrojů
c) zajištění zásobování vodou

3. Taktická opatření při hašení za 
nedostatku vody spočívají v:

a) použití jiných hasebních pro-
středků

b) ochrana cenného materiálu
c) organizací požární obrany

4. Požární obrana spočívá v:
a) zastavení šíření požáru na předem 

určeném místě
b) nasazení většího množství sil 

a prostředků
c) álkové dopravě vody hadicemi

5. Nervozitu civilních osob při 
nedostatku vody tlumíme:

a) předstíráním práce
b) vstřícným přístupem a zdůvod-

něním situace
c) vymezení místa zásahu vytyčo-

vací páskou

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c, 4a, 5b

Na téma: Hašení požáru za nedostatku vody

Také slovenští hasiči řeší narůsta-
jící rizika vzniku požárů v přírodním 
prostředí. Důvodem je přetrvávající 
charakter suchého počasí. Slovenští 
hasiči zvýšili hlídkovou činnost. Za-
měřují se především na místa, kde je 
riziko nejvyšší. Jsou vybaveni nejen 
technikou, ale také právními nástroji, 
které jim umožňují udělit na místě 
blokovou pokutu ve výši 100 EUR. 
V přestupkovém řízení se ovšem tato 
pokuta může vyšplhat až na 331 EUR. 
Značně tvrdým postihem mohou 
být sankcionovány právnické osoby 
nebo fyzické osoby – podnikatelé. 
Zde může pokuta dosáhnout sumy 
16.596 EUR.  

Vážení bratři a sestry hasiči a part-
neři hasičské akce,

v důsledku aktuálního vývoje 
šíření koronaviru a dle rozhodnutí 
Vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 dochází 
i k rušení dlouho plánovaných akcí 
s velkou koncentrací návštěvníků, 
kde by mohlo snadno dojít k přenosu 
viru a nákaze. I když se může zdát, 
že o daném opatření a rušení akcí již 
všichni vědí z médií, je i tak pro mě 
důležité vás o tom informovat. Píše 
se mi to nelehce, ale naše společně 
naplánovaná akce Voda koňkó přes 
tře kraje, která byla naplánovaná 
v termínu 12. 9. 2020 se v letošním 
roce definitivně ruší. Toto radikální 
opatření zcela jistě přinese problémy 
v plánování akcí nejen v letošním 
roce. Věřím, že nám zachováte pří-
zeň a o to více se připravíme na jiný 
termín, o kterém vás budeme včas 
informovat. Vaše zaslané přihlášky 
budeme dále evidovat a předpokládá-
me, že vás oslovíme počátkem roku, 
zda váš zájem o účast na akci trvá. 
Využívám této příležitosti a chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se ak-
tivně podíleli na přípravě této akce.  
Přeji všem hodně zdraví a těším se 
na brzkou viděnou. 

Za OORHM Blansko 
Jaroslav Bárta, 

Ing. Antonín Habala 
a realizační tým

„Voda koňkó přes 
tře kraje“ 

– ZRUŠENO 

Hasič – vynálezce

Od slovenských sousedů



Pozvánka do Hasičského 
muzea v Českém Těšíně

Soutěž „Dávají za nás ruku do ohně“

První soukromé hasičské muzeum 
na území Moravskoslezského kraje 
bylo otevřeno  v roce  2011 v centru 
Českého Těšína (okres Karviná). 
Jeho iniciátorem a provozovatelem 
se stal vydavatel hasičské literatu-
ry, sběratel hasičských předmětů 
a fanda do hasičské historie Josef 
Jendřišak. Velkým lákadlem je zde 
hasičská koněspřežná dvoukolo-
vá hasičská stříkačka sundávací 
s předním povozem z roku 1887, 
vyrobená firmou Hiller Brno. Dále 
je to trojice přenosných motorových  
stříkaček značky  PS 800 Stratílek 
z roku 1944, PS 3 a PS 8 z pozdější 
doby. Nejstarším exponátem je ko-
žené hasičské vědro z poloviny 19. 
století.  Muzeum doplňují zásahové 
přilby, zmenšené modely vozidel, 
hračky pro děti, fotografie a další 
exponáty, včetně pivních půllitrů. 

Zdroj: ms-dovolena.cz, hzscr.cz

Jak jsme vás již informovali na titul-
ní straně novin, součástí letošních 
oslav svátku sv. Floriána – patrona 
hasičů (4. května) byla i mše svatá, 
kterou Hasičský záchranný sbor 
České republiky uctil hasiče, kteří 
zahynuli ve službě. Také se jednalo 
o poděkování  pro všechny, kteří 

MV–generální ředitelství Ha-
sičského záchranného sboru České 
republiky vyhlásilo již 12. ročník 
soutěže v rámci projektu „Dávají 
za nás ruku do ohně“. Jako každo-
ročně je maskotem projektu dráček 
Záchranáček. Ten si klade za cíl 
připomínat zásady požární preven-
ce, seznamovat s principy ochrany 
obyvatelstva a informovat o všech 
důležitých činnostech, které hasiči 
vykonávají. Letošní soutěž, která 
se opět koná pod záštitou generál-
ního ředitele Hasičského záchran-
ného sboru České republiky, gene-
rálporučíka Ing. Drahoslava Ryby, 
se nese v duchu oslav. Hasičský 
záchranný sbor České republiky le-
tos slaví 20. výročí svého působení 

PŘESTAVBA SKŘÍNĚ PS 12 na podvozek VEZEKO
Cena podvozku pod PPS 25 650,- Kč bez DPH / 31 037,- Kč vč. DPH

    Výškově stavitelná oj - příplatek 12 500,- Kč bez DPH/ 15 125,- Kč vč. DPH

více informací na www.vezeko.cz

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

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

XC70-CSSK-A

XC100-CSSK-A

XC100D-CSSK-A

XC – nová generace špičkových
detektorů oxidu uhelnatého
s funkcí Alarm Scan
Dopřejte si klidný spánek s CO alarmem Honeywell Home XC!

Honeywell Home – synonymum spolehlivosti,  
kvality a pokročilých technologií

Cílem společnosti Resideo je bezpečí a spokojenost našich zákazníků. Naše osvědčené detektory 
chrání zdraví a život spokojených uživatelů na celém světě před záludným zabijákem – smrtelně 
jedovatým oxidem uhelnatým (CO), vznikajícím při nedokonalém spalování v karmách, plynových 
sporácích, krbech, ve špatně větraných garážích či nedostatečným odtahem spalin komínem. 
Nová generace CO alarmů Honeywell Home XC je nyní vybavena aplikací AlarmScan pro 
bezdrátový odečet dat z detektoru. V ČR podle úředních statistik dochází ročně ke 
stovkám smrtelných otrav tímto plynem – neváhejte  a  investujte do spolehlivé 
a včasné ochrany  před jeho smrtelnými účinky!)

•  Detekce na bázi elektrochemického čidla, bateriové napájení bez kabeláže
•  Každých 60 min autotest funkčnosti vnitřních obvodů
•  Vhodné i pro vlhké prostředí při relativní vlhkosti 25–95% (např. koupelny)
•  Akustická signalizace > 90 dB ve vzdálenosti 1 m
•  Signalizace  již  od  nízké koncentrace  CO  pro  možnost včasného  opatření
•  Multifunkční tlačítko na test akustického signálu, ztlumení a signalizace chyby
•  Možnost  bezdrátového propojení více  detektorů   zásuvným  modulem  XW100-CS
•  Mobilní  aplikace  AlarmScan pro  odečet  hlášených  poplachů a     stavu     detektoru
• Verze XC70-CSSK-A – čidlo Ecosure®,  7 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba, větrání
•  Verze XC100-CSSK-A  –  čidlo  Ecosure  X®,  10 letá  záruka, f unkce alarm, stav napájení, chyba, 

větrání, světelná výzva k evakuaci
•  Verze XC100D-CSSK-A – čidlo Ecosure X®, 10 letá záruka, funkce alarm, stav napájení, chyba, 

větrání, světelná výzva k evakuaci, multifunkční LCD displej s informacemi o koncentraci CO
•  Snadná instalace, kompaktní konstrukce a moderní design vhodný do každé domácnosti
•  Vyrobeno v EU podle standardu EN50291   

Tyto výrobky zakoupíte, a další informace získáte, u našeho  autorizovaného prodejce : 
Új

ADV_XC-SERIES_B2B_140x190mm_CZ_201906_V1_C-02.indd   1 25.07.2019   15:30:08

© 2019 Resideo Technologies, Inc. The Honeywell Home Trademark is used under license from Honeywell International Inc.

Přednosti a výhody:

v novém krajském uspořádání. Co 
byste popřáli hasičům do dalších 
let? Téma letošního ročníku sou-
těže je: „Pošlete nám co nejorigi-
nálnější přání k 20. výročí. Můžete 
posílat textová přání, obrázky, zvu-
kové záznamy i videa. Necháme to 
na Vaší fantazii a kreativitě, která 
vám rozhodně nechybí, jak jsme 
se mohli přesvědčit v předchozích 
ročnících soutěže, kdy jste nám 
posílali například obrázky hasičské 
techniky budoucnosti, komiksy, 
pohádky, básničky a mnoho jiných 
vašich děl s hasičskou tematikou. 
Soutěžící jsou rozděleni do sed-
mi kategorií. Od nejmenších dětí 
z mateřských škol po dospělé. 
Nezapomněli jsme samozřejmě 

ani na dobrovolné a profesionální 
hasiče. Novinkou letošního roč-
níku je, že jsme přidali kategorii 
„Kolektiv“. Uzávěrka soutěže je 
30. června 2020. O vítězích roz-
hodne odborná porota a vítězové od 
nás získají krásné odměny. Plakát 
k soutěži, přihlášku do soutěže 
včetně pravidel a dokladů nutných 
pro přihlášení se do naší soutěže 
naleznete na webu hzscr.cz

Mgr. Michaela Farníková 
za kolektiv pracoviště 

komunikace sekce řízení 
lidských zdrojů. MV-generální 

ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ČR, 

e-mail: soutez@grh.izscr.cz

Obrazem – Mše svatá v den svátku sv. Floriána
z „boje“ neutekli. Mši svatou sloužil 
Jeho Eminence, Dominik kardinál 
Duka OP, v kostele sv. Jana Nepo-
muckého v Praze na Hradčanech. 
Tato mše svatá nebyla, z důvodů 
panujících opatření proti šíření 
koronaviru, přístupná pro veřejnost. 
Sledovat ji bylo možno na sociálních 

sítích, webech či v TV Noe. Přená-
šelo ji rovněž Rádio Proglas. Se sta-
rostou SH ČMS Janem Slámečkou 
natočilo Rádio Proglas také rozho-
vor, který si můžete poslechnout i na 
webu www.proglas.cz). 

Foto zdroj: Hasičský útvar 
ochrany Pražského hradu


