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Při požáru v jednom z bytů panelového 
domu v Nerudově ulici v Bohumíně 

v okrese Karviná v sobotu večer 8. srpna ze-
mřelo jedenáct lidí včetně tří dětí, navzdory 
tomu, že první z hasičských jednotek na mís-
tě byla asi čtyři minuty po ohlášení události.

Zraněno bylo více než dvacet lidí, z toho 
jeden dobrovolný hasič, jeden profesionál-
ní hasič a jeden policista.

Oheň založil žhář, který po bytě rozlil 
benzín a byt zapálil. Požár byl tak prudký 
a silný, že na místě zemřeli tři dospělí a tři 
děti. Dalších pět osob se zabilo skokem 
z 11. patra v zoufalé snaze uniknout před 
žárem. 

Požár v Bohumíně je co se poštu obětí tý-
če nejtragičtějším požárem v Česku od roku 
1990. Hrozivá zpráva zasáhla celou zemi, 
své kondolence a slova podpory zasílají do 
Bohumína lidé a politici z celé země. 

Hasiči na místě novinářům řekli, že požár 
takového rozsahu v jednom bytě je napros-
té unikum. „Obvykle totiž hoří například je-
den pokoj. Tady ale došlo k prudkému po-
žáru, který velmi rychle zničil celý byt,“ po-
psal situaci ředitel Hasičského záchranného 
sboru Moravskoslezského kraje generál 
Vladimír Vlček. „Za třicet šest let v hasičské 
službě něco takového nepamatuji,“ dodal. 

Policisté zadrželi 
podezřelého muže
Redaktor Deníku na místě hovořil s jednou 
z obyvatelek domu. Karin Šípková volala 
hasiče, protože si všimla požáru. „Mezi tím 
na místo přijelo policejní auto, policisté tu 
zatýkali Roma ve věku okolo padesáti až še-
desáti let. Podle toho, co jsem slyšela, poli-
cistům říkal, že byt zapálil on,“ řekla pří-
tomným novinářům žena. 

„Bylo to strašné, z bytu o patro výš jsem 
pak viděla lidi, jak skáčou ven a hoří jim zá-
da,“ uvedla dále svědkyně z místa. 

Že mohlo jít o žhářský útok podle České 
televize naznačil také hejtman Moravsko-
slezského kraje Ivo Vondrák. Policisté infor-
mace o úmyslném zapálení bytu v době 

uzávěrky tohoto vydání Alarm revue ani 
další podrobnosti sdělovat nechtěli. „Mohu 
snad jen říci, že jsme na dobré cestě k pa-
chateli,“ uvedl na místě ředitel moravsko-
slezské policie Tomáš Kužel. 

Ministr vnitra Jan Hamáček potvrdil, že 
policie zadržela jednoho muže pro pode-
zření ze žhářství. Za útokem by podle mini-
stra mohly stát sousedské spory.

Něco podobného 
jsem nezažila, říká 
odbornice na popáleniny
„Tragédie v Bohumíně mě moc zasáhla. 
V tomhle městě jsem několik let žila. Při prá-
ci v popáleninovém centru centru jsem zaži-
la mnoho smutných příběhů, ale něco po-
dobného jsem nezažila. Upřímnou soustrast 
všem pozůstalým,“ vyjádřila se přednostka 
popaleniniveho centra Fakultní nemocnice 
Ostrava Zdenka Němečková Cvrnkenjaš.

K tragédii se vyjádřil například také lídr 
KSČM pro krajské volby v Moravskoslez-
ském kraji Josef Babka. „Smrt nevinných li-
dí a zvláště dětí činem třetí osoby, kterou se 
mi nechce označit ani za člověka je hrozná 
a ničím odůvoditelná. Ani vyslovení sou-
strasti a okamžitá pomoc pozůstalým nemů-
že zmírnit bolest těch, co ztratili své nejbliž-
ší. Přesto ji budou potřebovat a jsem pře-

PO UZÁVĚRCE, KRÁTCE PŘED ROZJEZDEM ROTAČKY:

Nejtragičtější požár v historii
České republiky – jedenáct mrtvých

Vyjádření generálního
ředitele HZS ČR:
V prvé řadě bych chtěl vyjádřit svojí nej-
hlubší soustrast rodině a blízkým po tra-
gicky zesnulých. Jedná se o požár s tak 
tragickými následky, jaký Česká repub-
lika nepamatuje.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem hasičům, kteří včera na místě za-
sahovali. Bylo to pro ně obrovsky ná-
ročné jak fyzicky, tak psychicky. Nestá-
li totiž před běžným nepřítelem, požá-
rem, na který jsou vycvičení, ale zřejmě 
před trestným činem, úmyslným zapá-
lením, situací, na kterou nestačily běž-
né postupy. Všichni prokázali velkou 
míru osobní odvahy. Jsem přesvědčen, 
ze jste svoji práci odvedli naprosto pro-
fesionálně.

I přesto, že hasiči byli na místě v řá-
dech jednotek minut, začínají spekula-
ce ze strany veřejnosti i médii, o rychlos-
ti zásahu. Nicméně jsem si vědom, že 
událost hluboce otřásla všemi občany 
České republiky, a tak jsem se rozhodl 
ještě vytvořit komisi generálního ředite-
le, která vyšetří postup hasičů na místě 
události. S výsledky vyšetřování budete 
seznámeni.

Ještě jednou mi dovolte zopakovat, 
že jsem v myšlenkách s vámi.

genpor. Ing. Drahoslav Ryba

svědčen v solidaritu nás spoluobčanů, města 
i kraje. Zraněným přeji brzké uzdraveni z to-
hoto hruzného činu jak na těle i duši. S hlu-
bokou účasti,“ řekl Babka.

Požár v Bohumíně je co se počtu obětí 
nejtragičtějším v Česku od roku 1990. V říj-
nu 2010 zemřelo při požáru v Praze devět 
lidí bez domova. Letos v lednu zemřelo osm 
osob při požáru v domově pro lidi se zdra-
votním hendikepem ve Vejprtech na Cho-
mutovsku.

Další zprávy k tragédiíí na straně 11–13



Dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na 
dnešním shromáždění starostů OSH. 

Žel, starosta Jan Slámečka nemůže být v tu-
to chvíli ze zdravotních důvodů přítomen, 
tudíž jako jeho první náměstek jsem povi-
nen vás seznámit s aktivitami a činností, 
které naše sdružení realizovalo od posled-
ního, tedy říjnového shromáždění.

Dne 16. prosince 2019 se uskutečnila 
porada vedení sdružení se starosty kraj-
ských sdružení hasičů. Na této poradě se-
známil starosta přítomné se svým záměrem 
navštívit na přelomu roků 2019/2020 po-
stupně všechny výkonnévýbory KSH a pří-
padně jednat i s představiteli krajské samo-
správy. Do nemoci pana starosty se uskuteč-
nila jednání v kraji Karlovarském, Ústeckém, 
Jihočeském, Jihomoravském, Libereckém, 
Moravskoslezském a Královohradeckém. 
Setkání ukázala pevné a významu našeho 
spolku odpovídající postavení těchto orgá-

Pandemie svět převrátila na ruby,
ale naše zbrojnice nezamkla,
hasiči v boji s koronavirem obstáli
Ze zprávy, kterou na shromáždění starostů okresů a krajů 
25. července v Přibyslavi přednesl v zastoupení starosty 
SH ČMS Jana Slámečky jeho 1. náměstek Lubomír Janeba 
• Poprvé v historii svého hnutí hasiči jednali v ústenkách 
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nů sdružení a jejich propojenost s orgány 
samosprávy i s představiteli HZS krajů, při-
nesla i celou řadu podnětů i názorů na prá-
ci vedení, výkonného výboru i kanceláře 
sdružení.

Ve dnech 8. až 10. ledna jsme spolu s pa-
nem starostou uskutečnili služební cestu do 
Vídně k projednání návrhu smlouvy o spolu-
práci mezi SH ČMS a Všerakouským svazem 
dobrovolných hasičů prezentovaným jeho 
prezidentem Albertem Kernem. Žel, pande-
mie tento záměr přinejmenším výrazně po-
zdržela.

* * *
Dne 7. ledna 2020 uspořádal Hasičský 

záchranný sbor České republiky bilanční 
tiskovou konferenci za rok 2019. V Praze 
novinářům prezentoval předběžné statistic-
ké informace o událostech ohledně zásahů 
profesionálních i dobrovolných jednotek 
požární ochrany a také připomenul, že 
vstupuje do roku 20. výročí své novodobé 
historie.

Před novináře předstoupili generální ře-
ditel HZS ČR genpor. Ing. Drahoslav Ryba 
a jeho náměstci. Jednotky požární ochrany 
v loňském roce zasáhly u 130 249 událos-
tí, o 9,39 procent bylo méně požárů než 
v roce 2018, zato o 11,53 procent stoupl 
počet technických zásahů. Každé dvě mi-
nuty a 50 sekund vyjížděla některá jednot-
ka požární ochrany. Operační střediska dis-
ponovala 7 175 jednotkami se 77 118 ha-
siči, jednotek HZS ČR je 245 a ve výkonu 
služby mají 6 954 příslušníků. Hasiči za-
chránili a evakuovali 74 888 osob, každých 
7 minut a 1 sekundu byl z ohroženého pro-
storu zachráněn nebo evakuován člověk. 
Požárů bylo 18 810, zatímco v předchozím 
roce 20 720. Navzdory tomuto poklesu by-
lo o 19 více usmrcených lidí (vloni 119, před-
loni 100). Hasiči při požárech uchránili hod-
noty za 17,15 miliardy Kč, což je o 6,3 mi-
liardy více než v roce 2018. Zraněno bylo 
211 hasičů, jeden při zásahu zemřel.

* * *
Na tiskové konferenci zaznělo ocenění, 

že také dobrovolní hasiči jsou vybaveni de-
fibrilátory a že i nadále budou pokračovat 
dotační programy, které umožňují výstav-
bu nových zbrojnic sborů dobrovolných ha-
sičů a obměnu jejich dopravních automobi-
lů i cisteren.

Je na místě poděkovat všem členům SH 
ČMS, kteří jsou členy JSDHO za jejich obě-
tavou práci.

I v tomto roce pokračovala dotační po-
litika státu směřující do vybavení dob-
rovolných jednotek, kde dominuje přede-
vším dotační titul na nové dopravní automo-
bily a na stavbu či rekonstrukce hasičských 
zbrojnic.

Za poslední čtyři roky, co existují tyto do-
tace, bylo pořízeno celkem 1414 dopravních 
automobilů a realizováno 208 staveb celkem 
za 1 miliardu 180 milionů ze státních pro-
středků. Když k tomu připočítáme podíl kra-

jů, který činí téměř 800 milionů a podíl obcí 
ve výši 400 milionů, tak dostaneme celkovou 
hodnotu vloženou do dobrovolných jedno-
tek díky tomuto dotačnímu titulu, konkrét-
ně částku kolem 2,5 miliardy korun. V roce 
2020 probíhá schvalovací proces tohoto ty-
pu státní dotace právě v těchto dnech.

V loňském roce jsme poprvé obdrželi 
od Ministerstva vnitra dotaci na mzdové 
prostředky pro pracovníky Sdružení v cel-
kové výši 18 milionů korun. Tyto prostřed-
ky byly účelově využity na mzdové nákla-
dy všech krajských sdružení, pro ústředí 
a pro naše zařízení Ústřední hasičské ško-
ly a Centra hasičského hnuití. Stejný typ 
dotace i objem financí jsme obdrželi také 
v tomto roce.

* * *

Z dalších dotačních titulů jsme uspěli 
v Programu podpory práce s dětmi a mlá-
deží ve výši 22 000 000 Kč, a to včetně 
mzdových prostředků pro OSH. Úspěšní 
jsme rovněž byli v oblasti Podpory sportu 
v Programu REPRE částkou 666 710 Kč 
a Programu organizace sportu částkou 
7 239 246 Kč. Žel, schválené prostředky 
z tohoto programu nám prozatím nebyly 
vyplaceny a hlavním důvodem je neprove-
dení vkladu všech sportovců z SDH do 
Národního rejstříku sportovních orga-
nizací, sportovců a trenérů. Jde přede-
vším o prostředky, které jsou určeny nejen 
na celostátní akce, ale z podstatné části na 
okresní a krajská kola Hry Plamen, dorostu 
i požárního sportu.

Apeluji na vás, abychom společnými sila-
mi pomohli sborům, tento zákonem daný 
úkol, splnit v co nejkratším čase.

I v roce 2020 mohly sbory dobrovolných 
hasičů požádat o dotaci v Programu Můj 

Poprvé v historii svého hnutí hasiči na nejvyšší úrovni jednali v ústenkách

Zprávu v zastoupení Jana Slámečky přednesl Lubomír Janeba

Jednání řídil náměstek starosty SH ČMS Richard Dudek (uprostřed), vlevo sedí první náměstek starosty Lubomír Janeba, vpravo náměstkyně 
starosty Monika Němečková, na snímku schází náměstek Jaroslav Salivar
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klub, a to výhradně na sportovní činnost 
dětí a mládeže, tj. sportovních oddílů SDH. 
Konečná čísla v přidělení dotace ještě ne-
jsou známa, lze předpokládat, že se podob-
ně jako v loňském roce dostaneme k část-
ce přesahující 30 000 000 Kč.

* * *

Dne 17. ledna proběhlo setkání zástup-
ců SH ČMS a HZS ČR s ministrem vnitra Ja-
nem Hamáčkem. Za Hasičský záchranný sbor 
ČR byl přítomen generální ředitel genpor. 
Ing. Drahoslav Ryba, starostu Jana Slámeč-
ku jsme na Ministerstvo vnitra doprovodili 
společně s ředitelem kanceláře Janem Au-
lickým.

V prvé řadě jsme poděkovali ministru za 
spolupráci v předchozím roce, především za 
zajištění dopravy všech reprezentačních týmů 
na Mistrovství světa do ruského Saratova.

Dále bylo na pořadu jednání informace 
o dotacích pro dobrovolné hasiče na rok 
2020 i léta následující. I v tomto bodu jed-
nání Jan Hamáček přislíbil pozitivní změny 
z hlediska navýšení těchto dotací. Ministr 
vnitra dále přítomné informoval o postupu 
legislativy k opatření ke změně Zákona 
o státních symbolech, týkající se používání 
státního znaku členy spolků působících na 
úseku požární ochrany.

* * *

Nedílnou součástí naší činnosti je i oblast 
hasičského sportu. Loňská úspěšná sezóna 
byla zakončena 25. ledna Gala odpoled-
nem hasičského sportu v Multifunkčním 
centru Fabrika ve Svitavách. Jsem rád, že se 
sportovci i další pozvaní hosté zúčastnili při-
pravovaného odpoledne. Svou účastí tak 
vyjádřili poděkování všem organizátorům, 
kteří pro ně soutěže během celé sezóny při-
pravují. Doufám, že i v budoucnu bude ta-
to akce vnímána naší sportovní komunitou 

jako prestižní a bude jí věnována dostateč-
ná pozornost a zájem z jejich strany.

Dovolte mi, abych pogratuloval člence 
reprezentačního družstva žen v požárním 
sportu Daně Butulové, která v prosinci 
2019 dodatečně získala stříbrnou medaili 
v běhu na 100 m s překážkami. Meziná-
rodní federace v požárním sportu ji posu-
nula z třetího místa na druhé poté, co zá-
vodnice z ruského týmu byla usvědčena 
z užívání nezákonných látek. Žel, i takové 
situace jsou součástí sportovního prostře-
dí a my jsme nuceni se s nimi vypořádat. 
Důležité je vést naše sportovce ke spra-
vedlivému soutěžení a čestnému sportov-
nímu chování.

Samozřejmě poděkování míří ke všem, 
kteří se podíleli na sportovní přípravě na-
šich soutěžících a také sportovcům samot-
ným za vzornou reprezentaci a sportovní 
výkony.

* * *
Dne 20. ledna 2020 zasedal v Praze za 

účasti našich zástupců Jana Slámečky a Mo-
niky Němečkové Český národní výbor CtIF. 
Z mezinárodní oblasti to v podstatě byla je-
diná činnost, která letos proběhla, kromě 
video-jednání Mezinárodní komise vedou-
cích mládeže CTIF v době pandemie.

Navzdory tomu, že naše sportovní sezó-
na byla přerušena, jediné celostátní spor-
tovní akce v prvním čtvrtletí tohoto roku 
byly Halová věž v Příbrami pro všechny 
věkové kategorie a Havířovská hala pro 
mladé hasiče. Na podzim nás čeká Mist-
rovství České republiky v klasických 
disciplínách CtIF, Mistrovství ČR v tFA 
a otevřené Mistrovství ČR v disciplíně 
Výstup na cvičnou věž. V červnu 2020 se 
prvním závodem v Třebíči rozběhl Český 
pohár v běhu na 100 m s překážkami, 
dnes probíhá druhé kolo v Bludově, třetí 
a čtvrté kolo tohoto seriálu nás ještě čeká 
v Praze a v Kamenci. Závěrečné klání čes-
kého poháru se uskuteční v srpnu v ostra-
vě. Na podzim čeká mladé hasiče republiko-
vá série soutěží v běhu na 60 m s překáž-
kami a Český halový pohár v Jablonci, 
Praze a ostravě. Věřím, že tyto významné 
akce nebudou žádnými okolnostmi zrušeny.

* * *

Dne 20. listopadu 2019 si celkem pade-
sát jednotek a sborů dobrovolných hasičů 
z celé České republiky převzalo ocenění 
„Dobrovolný hasič“ roku 2019, které no-
minovala Odborná porota. Stalo se tak při 
slavnostním vyhlášení 9. ročníku ankety 
v brněnské Zoner Boby Hall. Finalisté na 
prvním místě získali skleněnou zásahovou 
helmu v životní velikosti, která je symbo-
lem ankety a unikátním dílem českých 
sklářů. Dobrovolní hasiči na podporu své 

další činnosti současně obdrželi finanční 
a věcné dary v hodnotě přes 1 800 000 Kč.

* * *

Jubilejní XXV. reprezentační ples SH 
ČMS letos 15. února hostilo město Benešov. 
Mezi pozvanými hosty byli poslanci, senáto-
ři, zástupci ministerstva vnitra – GŘ HZS v če-
le s generálním ředitelem genpor. Ing. Dra-
hoslavem Rybou a zástupci SH ČMS včele se 
starostou Janem Slámečkou. Nechyběli ani 
zástupci Společenstva kominíků ČR, prezen-
tovaly se i Popálky o.p.s. Zastoupení měla 
jednotlivá okresní a krajská sdružení.

V úvodním proslovu starosta Slámečka 
připomněl, že ve více než jeden a půl století 
činnosti dobrovolných hasičů byla vždy prio-
ritou záchranářská role, tedy potřeba ochra-
ňovat majetek, zdraví a životy našich spolu-
občanů. Dále podotknul, „že to ale není je-
diná záležitost, které se věnujeme. Už dlouhá 
léta vedle záchranářské aktivity je to i spole-
čenské dění, mnohdy velmi aktivní. Jsme no-
siteli tradic náboženských, kulturních i svět-
ských a jednou z tradic jsou i hasičské bály.“

XXV. reprezentační ples sdružení hasičů 
ČMS probíhal v úžasné náladě a pro orga-
nizátory bylo velkou odměnou mnoho po-
chvalných esemesek i mailů. Příští rok je po-
řadatelem reprezentačního plesu SH ČMS 
OSH Plzeň-jih.

* * *

Dne 20. února 2020 se sešli k jednání 
zástupci největších spolků působících na 
úseku požární ochrany a GŘ HSZ, institucí 
zastřešujících téměř 400.000 dobrovolných 
a profesionálních hasičů v celé České re-
publice, aby společně projednali další for-
my vzájemné podpory společných zájmů. 
Výsledkem našeho setkání bylo podepsané 
memorandum o dalším prohloubení spo-

lupráce hasičů v České republice. Memo-
randum podepsali generální ředitel HZS ČR 
genpor. Ing. Drahoslav Ryba, za Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska starosta Jan Slá-
mečka, za Českou hasičskou jednotu prezi-
dent Ing. Vasil Silvestr Pekar, za Moravskou 
hasičskou jednotu její prezident Zdeněk 
Milan. Všichni zúčastnění se shodli na nut-
nosti ještě více vzájemně spolupracovat, 
například při přípravě rekodifikace zákona 
o požární ochraně jako společné právní úpra-
vy, která bude zastřešovat jak profesionál-
ní, tak dobrovolné hasiče.

* * *

Na začátku března postihla celý svět pan-
demie koronaviru, která zasáhla všechny 
skupiny obyvatelstva bez výjimky věku nebo 
územní příslušnosti. Vláda ČR dne 12. břez-
na vyhlásila NOUZOVÝ STAV. V souvislosti 
s vyhlášeným stavem bylo vedení SH ČMS 

nuceno vydat 29. března „Mimořádné opat-
ření“, které zrušilo všechny největší spor-
tovní akce tohoto roku jakou je Mistrovství 
hry Plamen, dorostu a mužů a žen v požár-
ním sportu. Všechna mistrovství se budou 
konat v roce 2021 ve stejných lokalitách, 
kde se měla konat v roce letošním.

Vedle tohoto opatření se však hasiči z ce-
lé ČR okamžitě zapojili do potřebné a ne-
zištné pomoci, ostatně jak už to dělají ve své 
historii více jak 155 let.

Mnoho sborů se zcela spontánně pro-
střednictvím jednotlivců, ale i takzvaných 
„dobrovolnických skupin SDH“ zapojilo do 
šití roušek, které jsou nezbytné k zakrytí 
nosu a úst. Důležitá pro řadu měst a obcí 
byla i technická pomoc, kterou zajišťovali 
JSDHO jako organizační složky samosprávy.

Kromě šití ústenek organizovali „dobrá-
ci“ ve spolupráci s obcemi a městy i sbírky 
textilního materiálu na šití roušek, celá řa-
da jak jednotek, tak i sborů, nabízela po-
moc seniorům, zdravotně indisponovaným 
lidem, lidem se sníženou imunitou a lidem 
v karanténě, ve formě zajištění běžného 
nákupu potravin a léků. 

Hasičská mládež, převážně dorostenec-
ké kategorie, se zapojila např. do roznosu 
informačních letáků či desinfekce pro do-
mácnosti nebo tisku ochranných štítů na 3D 
tiskárnách.

Například vedení okresního sdružení hasi-
čů v Jihlavě zajistilo pro své občany od polo-
viny dubna rouškomat, který umístilo u vstu-
pu do obchodního centra Tesco na Brněnské 
ulici.

Mimořádná opatření postihla rovněž čin-
nosti úseku mládeže SH ČMS, tj. především 
kolektivů mladých hasičů i sportovních oddí-
lů SDH. Všechny aktivity dobrovolných hasi-
čů přinesly myšlenku nesložit zbraně a po-
kračovat v kolektivní mládežnické činnosti 
i během nouzového stavu.
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Tak se zrodil nápad, který dostal jméno 
SPoLEČNÍK, a realizovala ho Ústřední od-
borná rada mládeže. Podstatou projektu by-
lo spojit různé nápady, náměty a činnosti 
v jedno a postupně je předkládat mladým 
hasičům i veřejnosti, jako jednotlivé aktivity. 
SPOLEČNÍK se během nouzového stavu do-
čkal neuvěřitelných 60 dílů a získal, přede-
vším na sociálních sítích, velké množství po-
zitivních ohlasů mezi všemi dobrovolnými 
hasiči a hasičkami bez rozdílu věku. Ústřed-
ní odborná rada mládeže byla také jedinou 
radou v rámci SH ČMS, která vyvíjela aktivní 
činnost i v průběhu pandemie, když formou 
videokonference proběhla tři jednání rady.

Ostatní ústřední odborné rady začaly 
pracovat ihned po rozvolnění opatření. 

Jako první se sešla rada hasičských sou-
těží, aby dala dohromady soutěže, které se 
mohou do konce roku uskutečnit. Rada vni-
troorganizační zasedala k přípravě Nového 
harmonogramu přípravy a konání IV. sjezdu 
SH ČMS a zajištění valných hromad sborů 
a okrsků 2020/2021. Dále se sešla také 
rada represe, která připravovala především 
Mistrovství ČR v TFA ve Svitavách a rada 
vzdělávání pro přípravu nového ročníku 
UDH 2021 – 2023. 

* * *

Je na místě upřímně poděkovat všem, 
kteří se na pomoci podíleli, za jejich nasa-
zení a obětavost během této, v historii na-
ší země, výjimečné situace.

Ocenění přišlo i od samotného Ministra 
vnitra Jana Hamáčka, který mě a genpor. Ing. 
Drahoslava Rybu pozval 30. června na nefor-
mální setkání, aby dobrovolným hasičům po-
děkoval za jejich práci během pandemie ko-
ronaviru. Informoval jsem, že je potřeba pra-
covat i s nečleny jednotek sborů dobrovolných 
hasičů, protože jejich role byla během nou-

zového stavu zcela nezastupitelná. Připo-
mněl jsem i důležitost změny zákona o stát-
ních symbolech. Pan ministr přislíbil, že se té-
to záležitosti bude věnovat, aby do VI. sjezdu 
SH ČMS bylo toto legislativně ošetřeno. Ná-
sledně jsem obdržel informaci, že příslušný 
vládní návrh je již od února 2020 ve Sněmov-
ně jako sněmovní tisk č. 702 k prvnímu čte-
ní na nejbližší schůzi Sněmovny.

* * *

V průběhu nouzového stavu vyhlásila 
Nadace ČEZ mimořádný dotační program 
Krizová pomoc. V rámci programu mohly 
obce i sbory dobrovolných hasičů získat do-
tační prostředky na materiální zabezpečení 
jednotek nebo sborů, které souvisí s pomo-
cí v rámci Covid 19. Tuto možnost využilo 
23 sborů a téměř totožný počet obcí. V cel-
kové výši, která se blíží 10 000 000 Kč, po-
řídili např. desinfekci, postřikovače na desin-
fekci, 3D tiskárny pro tisk ochranných štítů, 
ozonizéry pro desinfekci vnitřních veřejných 
prostor, šicí stroje a další. Děkujeme Nadaci 
ČEZ za podporu dobrovolných hasičů.

* * *

I přes složitou situaci v naší zemi mohli 
hasičští příznivci i široká veřejnost pravidel-
ně každý týden sledovat dění v SH ČMS pro-
střednictvím rubriky „Hasiči kolem nás“ 
v celostátní příloze novin Deník. Stejně tak 
jsme pravidelně informovali o aktuálních 
událostech na našich sociálních sítích. Po-
vzbuzením pro hasičskou komunitu rovněž 
bylo i poděkování starosty Jana Slámečky 
v hlavní zpravodajské relaci České televi-
ze Události, které bylo odvysíláno 20. dub-
na 2020.

Děkuji všem, kteří jste projevili vstřícnost 
a ochotu při zasílání podkladů pro požado-
vané výstupy do médií.

* * *
V závěru nouzového stavu i po jeho 

skončení se pozornost médií velmi výrazně 
obrátila k problematice konání LETNÍCH TÁ-
BORŮ dětí a mládeže. Zájmu neunikly ani 
tábory mladých hasičů, které v televizních 
reportážích prezentovali mladí hasiči z Pra-
hy-Řeporyj a Borovan. V souvislosti s tábo-
rovou činností byly od firmy Kofola zajiště-
ny obaly na desinfekci, kterou pro SH ČMS 
zdarma poskytla Střední průmyslová škola 
chemická v Pardubicích za podpory Pardu-
bického kraje. V této souvislosti náleží po-
děkování i HZS Pardubického kraje za pře-
pravu obalů. Získaná desinfekce byla s po-
mocí krajských sdružení hasičů předána na 
všechny nahlášené tábory a rovněž ostat-
ním mládežnickým spolkům, které jsou čle-
ny České rady dětí a mládeže.

* * *

Není v našich možnostech a v silách ny-
ní i v čase vymezeném pro tuto zprávu vy-
jmenovat všechny aktivity sborů, okresních 
a krajských sdružení hasičů, které se rea-
lizovaly v průběhu pandemie koronaviru 
a těsně po ní. Všech uskutečněných činnos-
tí od nejmenší, až po velké a organizačně 
náročné, si nesmírně vážíme a děkujeme 
za ně.

Určitě vás budeme informovat o tomto 
podílu našich členů i pobočných spolků, byl 
vytvořen „google formulář“, jehož prostřed-
nictvím by měl být zmapován podíl „hasičů 
a mladých hasičů“, v terminologii našich sta-
nov, při dobrovolnické činnosti v souvislosti 
s pandemií koronaviru.

Práce s dětmi a mládeží se týká i další za-
jímavá informace. Dne 29. května projed-
nala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
pozměňovací návrh Jana Farského k zákoní-
ku práce na podporu dobrovolníků pra-

cujících s dětmi a mládeží. Pozměňovací 
návrh, který od 1. ledna následujícího roku 
zavádí možnost 5 dnů placeného volna pro 
vedoucí mládeže navíc, byl většinově schvá-
len ve třetím čtení. Na podpoře návrhu se 
v úzké spolupráci s Českou radou dětí a mlá-
deže podílelo i Sdružení hasičů ČMS.

* * *

V roce 2020 je zabezpečován třetí závě-
rečný ročník studia Univerzity dobrovol-
ného hasiče v období 2018 – 2020 na 
všech třech místech, tedy v Ústředních ha-
sičských školách Bílé Poličany a Jánské Kou-
pele a v Centru hasičského hnutí Přibyslav. 
Vyvrcholením studia bude dne 21. listopa-
du 2020 slavnostní ukončení spojené s pře-
dáním absolventských diplomů a odznaků, 
a to na akademické půdě VŠB – TU Ostra-
va. Výkonný výbor SH ČMS schválil pokra-
čování studia Univerzity dobrovolného 
hasiče i v následujícím období 2021 – 2023. 
Schválil i nové čtvrté místo realizace studia 
v Českých Budějovicích. Tímto se studium 
stane dostupnější zejména pro zájemce z již-
ních a západních Čech

V únoru byla zahájena rovněž Junior 
univerzita – vzdělávání mladých záchra-
nářů, tentokrát s mladými hasiči z Pardubic-
kého kraje. Junior univerzita plynule pokra-
čuje i po skončení nouzového stavu.

V lednu tohoto roku získalo sdružení 
prodloužení certifikátu k odborné pří-
pravě Hlavních vedoucích táborů do ro-
ku 2023. Dalším kurzem neformálního vzdě-
lávání byl Zdravotník zotavovacích akcí. Na 
tomto odborném vzdělávání sdružení spolu-
pracuje se společností Progress rescue z Jih-
lavy. Dva víkendové kurzy se konaly bezpro-
středně po uvolnění opatření, tak aby se zís-
kání kvalifikace stihlo do doby konání letních 
táborů.

* * *
Dne 29. května 2020 se uskutečnila 

v Brně zahajovací konference jubilejního 
10. ročníku Ankety dobrovolní hasiči roku. 
Sdružení zastupovali členka poroty Monika 
Němečková a starosta Jan Slámečka. I v le-
tošním roce tak budou mít sbory i jednotky 
šanci představit své projekty a zásahy a zís-
kat zajímavé finanční i materiální odměny.

Při prezenci jste jako účastníci dnešního 
vedení obdrželi mimo jiné „Výroční zprá-
vu SH ČMS za rok 2019“. SH ČMS mělo 
k 31. prosinci 2019 – 362 995 členů, sdruže-
ných v 7 633 sborech, 77 OSH a 14 krajích. 
V porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu 
o 3 879 členů, z toho 599 hasičů a 3 280 
mladých hasičů. Přibyl jeden sbor. V JSDHO 
je zapojeno 66 396 členů sdružení. Členy 
sdružení je 75 770 žen (cca 25%). Mladých 
hasičů ve věku do 18 let je 64 485.

* * *

Mezi námi již dnes jsou přítomni nově 
zvolené starostky a starostové OSH. Jsou to 
ti, kteří své shromáždění představitelů sborů 
stihli uskutečnit před pandemií koronaviru, 
nebo před konáním tohoto shromáždění. 
V souvislosti s omezením počtu akcí a urče-
nými limity počtu účastníků jsme byli nuceni 
si přiznat, že původně určený termín konání 
VI. sjezdu je nereálný. Proto jsme na vedení 
12. května projednali návrh tzv. „Rozvolně-
ní“, ve kterém jsme mimo určení celostát-
ních akcí SH ČMS na II. pololetí roku 2020 
navrhli nové termíny pro konání shromáždě-
ní delegátů sborů a OSH, včetně nově urče-
ného termínu pro konání VI. sjezdu SH ČMS 
12. prosince 2020 v Brně. 

Čeká nás tedy organizačně poměrně ná-
ročné předsjezdové období, náročné v tom, 
že budeme muset skloubit shromáždění de-
legátů sborů a shromáždění delegátů OSH 

s ostatními dříve plánovanými a odložený-
mi akcemi.

* * *

Příští naše jednání se uskuteční dle schvá-
leného plánu práce, 7. listopadu. Na tomto 
jednání se zaměříme zejména na projedná-
ní materiálů, které chceme předložit sjezdo-
vému jednání a tímto jednáním prakticky 
uzavřeme etapu přípravy VI. sjezdu SH ČMS.

Protože se v této sestavě vidíme dnes 
naposled, jak již to řekl pan starosta v říjnu 
2019, děkuji vám všem za vaši obětavou 
práci pro sdružení. Bez vaší práce a bez pod-
pory od vašich nejbližších bychom nikdy ne-
dosáhli takového posunu, který se nám po-
dařil za uplynulých pět let. Jsem pyšný na 
vaši práci ve prospěch všech dobrovolných 
hasičů a hasiček, ve prospěch obcí a krajů, 
ve prospěch SH ČMS – největšího spolku 
v České republice.

Nedá mi to, abych v závěru své zprávy, 
nevrátil k podílu našich členů, sborů, OSH 
i KSH na řešení pandemie koronaviru. Zřej-
mě budeme mít v dohledné době podrob-
nější údaje o tomto našem podílu, ale již ny-
ní a opět vyslovuji veliké poděkování výkon-
ného výboru SH ČMS všem, bez rozdílu 
postavení a funkce, za jejich obětavou a ne-
zištnou práci a obrovské nasazení v uplynu-
lém období. 

Občané, obce, kraje i stát si opět uvědo-
mili, a to doufám, zejména k pohledu do 
budoucna, že je tady ničím nenahraditelný 
spolek, s více jak čtyřmi sty tisíci členy ochot-
nými kdykoliv pomoci všem potřebným. Tak 
tomu bylo při povodních, při vichřicích, i při 
pandemii, a tak tomu bude i když to nepři-
voláváme, ani si to nepřejeme, i v budouc-
nu.

Připravil a fotografoval:
IVo HAVLÍK
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Přibližně každým čtvrtým dobrovolným hasičem je žena. Ve Sdružení je 75 770 žen.Starostky okresních a krajských sdružení hasi-
čů a náměstskyně starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se o přestávce sněmu starostů 25. července v obřadní síni zám-

ku v Přibyslavi seřadily před fotografický objektiv Ivo Havlíka.
V horní řadě zleva stojí Kamila Havlínová (OSH Kolín), Vlasta Švubová (OSH Olomouc a KSH Olomouckého kraje), Markéta Hruško-

vá (OSH Praha-východ), Eva Steinerová (OSH Jičín), Zdeňka Jandová (OSH Brno-město a KSH Jihomoravský kraj), Leona Žárská (OSH 
Břeclav), Monika Němečková (náměstkyně starosty SH ČMS), Jaroslava Boukalová (OSH Strakonice), Renata Špidlíková (OSH Chomu-
tov); ve spodní řadě zleva stojí Andrea Dopitová (OSH Jihlava), Jitka Fabiánová (OSH Vyškov), Blanka Buryanová (OSH Nymburk), Jiřina 
Brychcí (OSH Jablonec nad Nisou), Renata Šimíková (KSH Liberecký kraj), Alena Foldová (OSH Plzeň-sever), Viera Nejedlá (OSH Teplice) 
a Dana Vilímková (OSH Benešov).

Naše ženy ve vysokých funkcích

Koronavir hasičům v Čebíně zatrhl oslavu jubilea,
proto se celý sbor dal na památku vyfotografovat

Horní řada: Pavel Rohlínek, Radek Pelikán, Martin Hort, Bohuslav Husák, Zdeněk Ostřížek, František Ostřížek ml., Aleš Panáček, Antonín Ce-
bák, Jan Dvořáček, Zdeněk Máčka, Vojtěch Malášek. Prostřední řada: Hana Králová, Ludmila Králová, Marta Ostřížková, Kateřina Flachbar-
tová, Michaela Králová, Marie Benešová st., Marie Janková, Marie Benešová ml., Jana Záluská, Lenka Lukášová, Miloš Záluský, František An-
tonín, Jan Kašparec, Adam Malášek, Jiří Šíp. Sedící: Zdeněk Dvořák, Eduard Dvořák, František Ostřížek st., Luboš Král, Jiří Beneš st., Franti-
šek Hort, Libor Malášek, Pavol Kovalčík, Radomil Pelikán, Jiří Beneš ml., Luděk Hala, Karel Valíček, Miroslav Bartoš. Foto: LUBoŠ KRÁL

Operační středisko přijalo tísňové volá-
ní v sobotu 8. srpna v 17:47,46 hod. 

a v průběhu následujících tří minut bylo 
k této události ohlášeno dalších cca deset 
oznámení o požáru. 

Po příjmu tísňových volání byl v čase 
17:49 hod. vyhlášen poplach jednotkám 
profesionálních hasičů ze stanic Bohumín 
(1x cisternový automobil, 1x automobilový 
žebřík), Karviná (2x cisternový automobil) 
a Orlová (1x cisternový automobil, 1x auto-
mobilový žebřík) spolu s dobrovolnými ko-
legy Bohumín-Šunychl (1x cisternový auto-
mobil) a Bohumín-Starý Bohumín (1x cister-
nový automobil). Dále byl na místo vyžádán 
automobilový žebřík AŽ 53 z Ostravy.

Během jedné minuty od vyhlášení po-
plachu jednotkám hasičů vyjely v čase 
17:50 hod. na místo jednotky ze stanice 
Bohumín, Karviná a Orlová. Stanice Bohu-
mín přijela na místo události jako první 
v čase 17:54 hod. a hasiči ihned zahájili ha-
sební zásah. Ve stejném čase je následo-
vala jednotka dobrovolných hasičů Bohu-
mín-Starý Bohumín. Třetí jednotka na mís-
tě události, stanice Orlová, přijela v čase 
18:01 hod. V čase 18:04 hod. se na místo 
události dostavila jednotka dobrovolných 
hasičů Bohumín-Šunychl a o dvě minuty 
později dojela technika profesionálních ha-
sičů z Karviné. V prvních deseti minutách 
zásahu se tak na místě nacházelo celkem 
6 cisternových automobilů a 2 automobilo-
vé žebříky s celkovým počtem 28 zasahují-
cích hasičů.

Hasiči neprodleně zahájili úkony spoje-
né se záchranou a evakuací osob. Během 
několika následujících minut přijely další 
jednotky profesionálních a dobrovolných 
hasičů. Na místo dorazil také 53 m vysoký 
žebřík z Ostravy. Na místě zasahovalo cel-
kem 8 jednotek hasičů s 9 cisternami, dvě-
ma automobilovými žebříky a jednou auto-
mobilovou plošinou. Na místě v jednu chví-
li zasahovalo celkem 46 hasičů.

Požár byl v době příjezdu první jednotky 
na místo již natolik rozšířen, že i přes oka-
mžitou přípravu a nafukování záchranné 
seskokové matrace, se pět osob pokusilo 
zachránit skokem z okna dřív, než se tato 
matrace stihla nafouknout. Žel, následkem 
pádu u nich došlo ke zraněním neslučitel-
ným se životem. Dalších šest lidí zemřelo 
v samotném bytě. Tato tragická událost si 
tak vyžádala celkem 11 obětí.

ZPRÁVA O TRAGICKÉM POŽÁRU
V 17:49 vyhlášen poplach, v 17:54
byly na místě dvě jednotky hasičů

Hasiči požár bytu lokalizovali v čase 
18:30 hod., hašení probíhalo jak vnitřní 
části budovy, tak z vysunuté plošiny.

V čase 19:43 hod. byl požár zlikvidován 
a bylo zahájeno vyšetřování příčin vzniku 
a rychlého šíření požáru. Na místo události 
dorazil také psovod se speciálně vycviče-
ným psem na vyhledávání přítomnosti ak-
celerantu hoření. 

Prohledávání bylo pozitivní na přítom-
nost akcelerantu, což vysvětluje otázku, 
proč došlo k tak rychlému rozšíření požáru.

Celkový počet ošetřovaných osob byl 15, 
z toho bylo převezeno do zdravotnických 
zařízení 10 osob, včetně dvou zasahujících 
hasičů.

Prvním zraněným hasičem byl člen dob-
rovolné jednotky Bohumín-Starý Bohumín, 
který se při zásahu nadýchal zplodin hoře-
ní a byl odvezen do nemocnice v Karviné. 
Ještě tentýž večer byl po lékařské prohlídce 
propuštěn do domácí péče.

Druhým zraněným hasičem byl příslušník 
HZS ze stanice Bohumín, který utrpěl popá-
leniny 1. a 2. stupně v oblasti krku. Byl od-
vezen do Fakultní nemocnice v Ostravě, kde 
po prvotním ošetření zůstal přes noc na po-
zorování v nemocničním zařízení. V neděl-

ních dopoledních hodinách byl propuštěn 
z nemocnice do domácí péče.

Počet zachráněných osob byl 9, počet 
evakuovaných v doprovodu hasičů byly 
4 osoby, řada osob opustila bytový dům 
samovolnou evakuací.

Vyšetřování příčin požáru probíhalo ce-
lou noc a také následující den. Celý pane-
lový dům byl kompletně odpojen od přívo-
du elektrické energie a plynu. Uživatelé do-
mu se mohli do svých bytů vrátit během 
nedělního odpoledne.

Svou rychlostí a počtem obětí se tento 
bohumínský požár řadí k nejzávažnějším by-
tovým požárům v Moravskoslezském kraji 
za posledních několik desítek let.

Příčina požáru je stále v šetření vyšetřova-
telů HZS MSK a také PČR. Předběžně odhad-
nutá škoda byla vyčíslena na 1 milion korun. 

npor. Ing. Lukáš Popp,
zastupující tiskový mluvčí

HZS Moravskoslezského kraje,
9. srpna 2020

Pozn. redakce AR: Požár v Bohumíně 
vzplál přesně v den dvanáctého výročí 
železničního neštěstí ve Studénce, při 

němž zahynulo 8 lidí.

Ilustrační foto: Michal Fanta
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Požární experti od pavlače
Podivným způsobem se točí debaty 
na sociálních sítí po šíleném žhář-
ském útoku v Bohumíně, kde na ro-
dinné oslavě při požáru v 11. patře 
zahynulo jedenáct lidí.

Na základě hysterických tvrzení 
některých svědků z místa činu se 
totiž více píše a mluví o hasičském 
zásahu, ale mnohem méně o samotné 
události. Nikomu nepřijde divné, že ma-
sakr má zatím docela nenápadného pa-
chatele.

Žijeme ale v Česku, kde se při podob-
ných tragických událostech, polovina náro-
da přeměňuje v profesionální odborníky 
prakticky na jakoukoliv činnost, která s udá-
lostí nějakým způsobem souvisí.

Zvykejme si, vyjádřit se „odbor-
ně“ k čemukoliv je pro řadu lidí trá-
vících čas na sociálních sítích sou-
částí každodenního života.

Při vlakovém neštěstí ve Studénce 
všichni uměli stavět mosty, ve Fren-
štátě byli pyrotechnici a při nedáv-
ném masakru ve Fakultní nemocnici 

v Ostravě zase specialisté na zbraně a bez-
pečnost v budovách s velkým pohybem lidí.

Teď se národ přeměnil na požární exper-
ty, kteří hodnotí profesionalitu zásahu na zá-
kladě názorů svědků, kteří vše sledovali od 
klepáče před panelovým domem.

Aleš Uher,
Moravskoslezský deník,

10. srpna 2020

přečetli jsme jinde
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Od začátku července do 27. července 
došlo k 1 145 požárům. Ty si vyžáda-

ly 5 lidských životů a 97 osob se při nich 
zranilo. V přírodním prostředí do 27. čer-
vence hasiči evidovali 232 požárů. Je to 
méně než ve stejném období loňského ro-
ku, za což mohou vydatné deště, ale při vy-
sokých teplotách se situace může změnit ze 
dne na den. 

Na co si při vysokých teplotách dát po-
zor: Vyhněte se nebezpečné manipulaci 
s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, naf-
ta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplo-
tách se více odpařují a tím pádem roste i ri-
ziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich 
hořlavých výparů. 

Hořlavé kapaliny skladujte v souladu 
s návodem výrobce, v uzavřených nádo-
bách na bezpečných místech z dosahu dě-
tí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřené-
ho ohně (svařování, topidla) ani na slunci. 
Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných 
a ve sklepních prostorách bytových domů 
nebo ubytovacích zařízení. 

Pamatujte, že v běžné garáži lze usklad-
nit maximálně 40 litrů pohonných hmot 
(pro nákladní automobil 80 litrů).

Při vysokých teplotách roste riziko i při 
zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový 
zapalovač ponechaný za sklem automobilu 
vystavenému vysokým teplotám představu-
je doslova časovanou bombu, která doká-

že vašeho plechového miláčka nejen těžce 
poškodit, ale způsobit i vážná zranění.

Se zvýšenou opatrností je nutné zachá-
zet i s plynovými spotřebiči (např. přenosný 
propanbutanový vařič). Ty by neměly být 
vystaveny vysokým teplotám a nadměrným 
tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte 
v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – 
nekuřte u nich!!! 

Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani pro-
panbutanové lahve, se nesmí skladovat 
v prostorách pod úrovní okolního terénu, 
kotelnách, garážích nebo společných pro-
storách bytových domů či ubytovacích zaří-
zení – např. ložnici. Propan-butan je totiž 
těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit 
u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko 
požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umís-
ťuje ve snadno přístupných a větraných pro-
storách, zamezte ale přístup dětem k nim.

Pozor také na nebezpečí samovznícení 
uskladněného obilí, sena či slámy. Značné 
riziko hrozí zejména u velkokapacitních se-
níků nebo u stohů se slámou. K požáru mů-
že dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a ne-
ní zajištěno dostatečné odvětrávání. Uvnitř 
složeného materiálu bychom také měli pra-
videlně měřit teploty a dávat pozor na jeho 
přílišné zahřátí. V případě, že překročí kri-
tickou mez 65 °C, je nutno materiál ales-
poň částečně vyskladnit, přeuspořádat do 
tenčích vrstev a tím ochladit.

Vysoké teploty zvyšují
nebezpečí vzniku požárů

Požár může způsobit i rozžhavený výfuk 
(katalyzátor) automobilu, který se dostane 
příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. 
Proto pozor na parkování v přírodě.

A pozor – vysoké teploty také znamenají 
zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při 
nesprávném užívání karmy. Při jejím použití 
je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu 
vzduchu v místnosti – např. otvorem ve dve-
řích. Je také potřeba si karmu nechat ales-
poň jednou za rok technikem zkontrolovat.

Při tropických 30° Celsia se zvyšuje se nebezpečí vzniku 
požárů – zejména v přírodním prostředí.

VČELÍN LEHL PoPELEM. V neděli 26. července hořel včelín v Bílovci v okrese Nový Jičín. Na místo byly vyslány obě místní hasičské jednot-
ky – profesionální i dobrovolná. Už po příjezdu hasičů byl včelín zcela pohlcen plameny, které se dále šířily na okolní porost. Jednotky za-
sahovaly v dýchací technice. Vyšetřovatel odhadl škodu na 120 tisíc korun, příčina vzniku požáru je v šetření. Foto: Jakub Kozák

Požár haly se slámou v osoblaze 
hasiči nechali dohořet. Deset jed-
notek zasahovalo v pondělí 27. čer-
vence večer u požáru haly o půdorysu 
50 x 20 metrů s uskladněnou slámou 
v Osoblaze (okres Bruntál). Halu nako-
nec nechali pod svým dohledem doho-
řet. Předběžnou škodu odhadl majitel 
na 1,2 milionu korun, hasiči vydatným 
ochlazováním před ohněm uchránili 
druhou halu v hodnotě několika set ti-
síc korun. Do Osoblahy vyjely dvě jed-
notky Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje ze stanic 
Bruntál a Krnov, společně s nimi osm 
jednotek dobrovolných hasičů – Osob-
laha, Bruntál, Krnov, Město Albrechti-
ce, Vrbno pod Pradědem, Jindřichov, 
Brumovice a Slezské Rudoltice.

Letošní červenec byl na požáry prů-
měrný. Určitě za to mohly silné deště 

v průběhu celého měsíce. Pokud je půda 
podmáčená, k požárům v přírodním pro-
středí, které jsou pro letní měsíce tak typic-
ké, dochází mnohem méně. 

Loni v červenci bylo horko a sucho a po-
čet požárů se vyšplhal na 2 388, přičemž 
těch v přírodním prostředí bylo 1 117. Letos 
došlo v červenci k 1 516 požárům a v pří-
rodním prostředí jich bylo pouze 373.

Letošní červencové požáry si vyžádaly 
5 lidských životů a 129 lidí se při nich zra-
nilo. Škody se vyšplhaly na více než 197 mi-
lionů.

Počasí má velký vliv
Horké dny navýšily počet požárů. Během 
posledního červencového týdne, kdy jsme 
již zaznamenali vysoké teploty, se počty po-
žárů dostaly téměř na dvojnásobek dlouho-
dobého denního průměru, který činí 49 po-
žárů. Dnem nejbohatším na požáry se stal 
30. červenec, kdy došlo k 91 požárům.

Největší škoda
Požárem s největší škodou byl v noci 
z 13. na 14. července požár průmyslového 
areálu v Táboře. Byl vyhlášen 3. stupeň po-
žárního poplachu a nasazena byla padesát-
ka profesionálních i dobrovolných hasičů. 
V objektu došlo k úniku cca 5 m3 nebezpeč-
ných látek, které byly zachyceny v havarijní 
jímce. Na místo byla vyslána také chemická 
laboratoř Kamenice. Z objektu bylo evakuo-
váno 6 osob, ale naštěstí se požár obešel bez 
zranění. Zlikvidován byl krátce před pátou 
hodinou ranní. Škoda se vyšplhala na 50 mi-
lionů Kč, uchráněné hodnoty zásahem HZS 
Jihočeského kraje dosahují 500 milionů Kč.

Příklady požárů  
v přírodním prostředí
• 10. července 2020, Zlínský kraj: 

Nedaleko obce Velká Lhota na Vsetínsku 
byl nahlášen požár lesní vyvážecí soupravy. 
Na místo byly vyslány 4 jednotky hasičů. Po-
žár se rozšířil na přibližně 80 m3 pokácené-
ho dřeva na stráni, a také na blízký lesní po-
rost. Požár byl dohašen přibližně po třech 
hodinách. Předběžně stanovená škoda na 
lesní vyvážecí soupravě dosáhla výše 1,5 mi-
lionu korun. Díky zásahu hasičů a přízni po-
časí nedošlo k rozšíření požáru na rozsáhlý 
lesní porost.

Červenec byl díky dešti
na požáry průměrný

• 14. července 2020,
 Královéhradecký kraj: 

U Nového Města nad Cidlinou v okrese 
Hradec Králové likvidovaly tři jednotky hasi-
čů požár pole se vzrostlým obilím. Požár mě-
li hasiči brzy pod kontrolu a místo zásahu by-
lo následně předáno zástupci zemědělského 
družstva, které mělo zajistit oborání požáři-
ště a dohlídku nad místem. Příčinou vzniku 
události bylo zřejmě nedbalostní jednání 
neznámé osoby, škoda byla vyčíslena asi na 

35 tisíc korun. Hodnoty ve výši 200 tisíc ko-
run se podařilo jednotkám uchránit.

• 25. července, olomoucký kraj: 
Čtyři jednotky hasičů likvidovaly požár 

kombajnu na poli poblíž obce Bělkovice-Laš-
ťany v okrese Olomouc, kdy při sklizni vzpla-
nula motorová část kombajnu. Zásah se obe-
šel bez zranění osob. Výše škody způsobená 
požárem byla předběžně stanovena na 5 mil. 
Kč, příčina je v šetření. Nicole Studená

Snímky z červencových požárů od Michala Fanty z Jaroměře-Josefova v okrese Náchod 
a Tomáše Lacha z Ludgeřovic v okrese Opava
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„V malé obci Lupenice voda úplně za-
plavila náves a několik okolních do-

mů. Jeden z jejich majitelů říkal, že mu vo-
da zaplavila sklep, vodárnu i garáž, tam má 
hladinu po kolena. Voda přišla podle jeho 
slov rychle, přesto ještě stihl se synem část 
věcí vynosit. O tři kilometry dál je obec Tut-
leky, tam je podle místních situace o něco 
horší, pod vodou je i silnice a nedá se tam 
autem z obce Lupenice dostat,“ popisoval 
ve vysílání Radiožurnálu situaci v obcích na 
Rychnovsku reportér Českého rozhlasu 
Hradec Králové Václav Plecháček.

Z lupenického sportovního areálu, který 
je v dolíku, udělaly deště načas doslova ba-
zén. A pořádně hluboký.

„Kanalizace, kam byl kdysi sveden míst-
ní potok Štědrý, vodu nepobrala. Voda na 
sportovišti brzy opadla. Jak rychle přišla, 
tak odešla,“ přiblížil jeden z obyvatel Lupe-
nice, která má necelé tři stovky obyvatel.

„Během tří hodin – od čtvrteční čtvrté od-
poledne do sedmé večer – napršelo okolo sto 
litrů na čtvereční metr. Voda se valila z polí do 
potočního koryta,“ popsal dobrovolný hasič, 
jichž v obou obcích zasahovaly desítky.

I sousední Tutleky tento potok, jenž se 
vylil ze skoro třímetrového koryta, důklad-
ně propláchl. Voda v obci se zhruba 350 
obyvateli zasáhla 27 domů. Obyvatelé oby-

BLESKOVÁ POVODEŇ:
Během chvíle napršelo 100 litrů na metr.
Hasiči byli na nohou 26 hodin

dlí při silnici, kterou povodeň změnila v di-
vokou řeku, leckdy přišli o všechno domov-
ní zařízení. „Nikdo ale nepřišel k úrazu,“ 
podotkl jeden z vyplavených obyvatel.

Tutleky podobná povodeň naposledy za-
sáhla před čtrnácti lety. Hladina vody tehdy 
sahala o 20centimetrů níž. „Žádná účinná 
protipovodňová opatření nemáme. Je tady 
velký problém, protože jsme v dolíku. Voda, 
která zahltila koryto potoka, šla ze všech 
stran. Určitě ale budeme muset řešit s Povo-
dím Labe prohloubení koryta Štědrého a širší 

skruže pod mostky, které se snadno v podob-
ných případech ucpou,“ popsal Moravec.

Povodeň neušetřila ani nedaleký Rychnov 
nad Kněžnou, kde hasiči v pátek odčerpáva-
li vodu ze zatopených sklepů paneláků před 
nemocnicí. „Hasiči v Kostelci nad Orlicí za-
chránili pět lidí ze zatopených aut,“ doplnila 
mluvčí královéhradeckých krajských hasičů 
Martina Götzová. Zásah záchranářů vyžado-
vala situace v řadě dalších obcí Rychnovska, 
Jičínska, Náchodska a Královéhradecka. „Šlo 
o 120 výjezdů,“ upřesnila Götzová.

Fotoreportáž:
MICHAL FANtA
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Ve Vysokém Mýtě 24. července 1940 
zemřel Václav Ignác Stratílek. Odešel 

v době, kdy hořel největší požár – druhá 
světová válka. 

Zaměstnanci firmy, široká veřejnost a mno-
ho hasičských sborů doprovodilo pohřební 
průvod na místní hřitov, kde byly tělesné 
ostatky velkého českého průkopníka hasič-
ské techniky uloženy do rodinné hrobky.

Narodil se 31. července 1873 jako druho-
rozené dítě Petra Stratílka (1844 – 1904), mi-
stra kočárnického a sedlářského, a jeho man-
želky Marie, rozené Hanusové (1850 – 1915).

Měl tři sourozence – Annu (1870 – 1947), 
Josefa (1882 – 1942) a Emila (1883 – 1902).

V útlém mládí 
na zkušené v cizině
Řemeslu se vyučil v továrně na příbory v Mo-
ravské Třebové u firmy Franz Bibus & Sohn 
(zakladatelem firmy byl Franz Josef Bibus 
(1860–1941), který od roku 1883 působil 
v Moravské Třebové). Poté, jak bylo tenkrát 
zvykem, šel do světa. Vystřídal různé zaměst-
navatele v Rakousku a Německu. 

Šest let strávil v cizině, kde získával cen-
ná osvědčení o praxi, aby na základě získa-
ných zkušeností založil v roce 1899 továr-
nu na výrobu ručních hasičských stříkaček 
a ručních pump ve Vysokém Mýtě. 

S podporou manželky
První dílnu zřídil Václav Ignác Stratílek té-
měř ve středu města ve Vrchlického, dříve 
Střelecké ulici.

Zpočátku pracoval sám, kde byl ve své 
vlastní firmě šéfem, konstruktérem, mistrem 
i dělníkem. Během tří let ale už měl 12 za-
městnanců.

Velkou oporou mu byl manželka Anna 
Fikejsová, rozená Kozlová (9. 11. 1869 – 
22. 6. 1925), bezdětná vdova, se kterou se 
oženil 25. listopadu 1903.

Z manželství vzešli dva synové Vlastimil 
(20. března 1906 – 6. listopadu 1983) a Vác-
lav (4. září 1907 – 27. března 1986). 

Od roku 1910 
v nové továrně
V roce 1907 byla Stratílkova továrna přizvá-
na ke spolupráci na zřízení Ústřední prodej-

ny hasičské spol. s r.o., a tak v této době vy-
jížděly ze závodu stroje s označením „Ústřed-
ní has. prodejna“. Později však, když se 
ukázalo, že činnost této prodejny směřovala 
k pohlcení cizím kapitálem, Stratílkův závod 
z této společnosti vystoupil a přešel k samo-
statnému obchodování.

O výrobky byl zájem v širokém okolí, vý-
robní prostory nestačily, ale rozšíření dílny 
v městské zástavbě nepřipadalo v úvahu. 
V roce 1910 tedy Stratílek přestěhoval vý-
robu do nových prostor v Riegrově ulici, 

Před 80 lety zemřel český
průkopník požární techniky
VÁCLAV IGNÁC STRATíLEK  

dále od středu města a zahájil tovární vý-
robu.

Zřídil tam také slévárnu barevných kovů 
a hliníku. Sám majitel byl v oboru ostatně vy-
učen a vlastnil dokonce osvědčení litce zvo-
nů. Podnik byl vybaven parním pohonem 
a novými obráběcími stroji. Majitel sám na-
dále řídil výrobu i obchodní činnost.

První světová válka znamenala konec 
výroby ve většině civilních továren. Nejinak 
tomu bylo i u Stratílka. Zaměstnanci odešli 
na frontu a kola závodu se zastavila.

Přišel o všechny 
barevné kovy
Vysoké Mýto, jako staré vojenské město, se 
stalo rušným válečným táborem. Při rekvizi-
cích materiálu vojsko bralo především ušlech-
tilé kovy. Rekvizicím tak padly za oběť nejen 
zvony, ale všechny bronzové a mosazné sou-
části stříkaček. Bez ohledu na to, že se tím 
znehodnotily stroje, určené pro ochranu 
obyvatelstva před požáry.

Těsně po 1. světové válce se jen stěží da-
řilo výrobu obnovit. Zakázek bylo málo, ob-
chodní kontakty byly přerušeny. Stratílkova 
továrna musela vyrábět i jiné výrobky, na-
příklad tělocvičné nářadí.

V polovině 20. let se však situace obrá-
tila, a přelom dvacátých a třicátých let byl 
zlatým věkem vysokomýtské továrny. 

V aktivní roli 
hasičského činovníka
Majitel továrny prezentoval své výrobky na 
četných regionálních i dalších výstavách, sa-
mozřejmostí bylo i osobní předávání a před-
vádění svých výrobků.

Získal řadu uznání i ocenění a mnoho 
pochvalných listů od hasičských sborů, což 
svědčí o kvalitě výrobků vysokomýtské 
továrny. 

Sám Václav Ignác byl i hasičským činov-
níkem a byl členem sboru dobrovolných ha-
sičů Vysoké Mýto i členem výboru hasičské 
župy vysokomýtské č. 115.

Václav Ignác Stratílek kolem roku 1938, přibližně dva roky před smrtí

Václav Ignác Stratílek ve výboru hasičské župy vysokomýtské č. 115, v horní řadě třetí zprava 

První dílna v ulici Vrchlického na obraze od malíře Aloise Srnského

Nové tovární prostory v Riegrově ulici používané od roku 1910

Současný pohled na budovu první dílny
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Pohled do areálu závodu v Riegrově ulici

Podoba budovy v roce 2010 (přestavěna v roce 1940)Povolení živnosti

Medaile a plakety z regionálních, Ocenění z chorvatského města Sisak z roku 1911 Ocenění z ruského Petrohradu z roku 1912 

Jeden z mnoha pochvalných dopisů Detail ocenění z výstavy v Praze v  roce 1903 

Své výrobky chránil řadou patentů, např. 
patentem č. 588 podaného 24. prosince 
1914 (zveřejněného 20. srpna 1918) na 
„Čerpadlo k pumpování nebo stříkání ka-
palin“, nebo patent č. 52388 z roku 1932, 
který se týká vodního chlazení oleje ve spa-
lovacím motoru. 

Jubilejní stříkačku 
koupily Pardubice
V roce 1930 byla vyrobena tisící dvoukolová 
motorová stříkačka (pro hasičský sbor v Par-
dubicích).

Zdokonalené konstrukce strojů a zvýše-
né pracovní tempo si vyžadovaly přizpůso-

bení výrobní organizace, jejímž jediným cí-
lem bylo zlepšovat vše, co dlouholeté zku-
šenosti a specializace diktovaly.

Zámečnické dílny byly umístěny v soused-
ství oddělení výrobní montáže, aby koneč-
ná montáž strojů byla co nejplynulejší. Zvlášt-
ní oddělení pro stavbu speciálních motorů 
„Stratílek“ používaných do motorových stří-
kaček, provádělo odbornou montáž přesně 
opracovaných a kontrolovaných součástí.

V technických kancelářích se propracová-
valy všechny návrhy, rodily se tu náměty pro 
konstrukci strojů, uvažovalo se o každém de-
tailu, porovnávalo se očekávání s praktický-
mi zkouškami, věnovala se pozornost způso-
bům obrábění a pracovním postupům.

Návrhové oddělení technické kanceláře 
zpracovávalo projekty nejen standardních 
typů hasičských stříkaček a jejich hlavních 
součástí (motory, čerpadla), ale kreslilo i ná-
vrhy strojů dalších typů, případně různých 
automobilových stříkaček pro velká města, 
dopravních vozů a jiných kombinovaných 
komunálních strojů. Součásti byly vyráběny 
podle výkresů.

Vlastní slévárna
Velká potřeba různých modelů dala podnět 
k zřízení modelárny. Všechny modely nut-
né k odlévání součástí si zhotovoval Stratíl-
kův závod sám. Jakostní odlitky – bronzo-

hospodářských a dalších výstav



ALARMrevue • 22 ALARMrevue • 23

Václav Ignác Stratílek, manželka Anna, synové Vlastimil a Václav 
(obraz přibližně z roku 1910) Syn Václav, otec, syn Vlastimil (foto kolem roku 1924

Se synem Vlastimilem za volantem automobilové stříkačky pro Ostravu-Přívoz v roce 1925

Při předání motorové stříkačky vysokomýtským hasičům, kde byl i činným členem sboru (4. srpen 1929), na snímku v unformě sahá 
za kliku auta 

Jubilejní 1000. stříkačku koupilo město Pardubice. Zprava zakladatel firmy Václav Ignác, jeho synové Václav a Vlastimil, a Vlastimi-
lova žena Bedřiška (roz. Burešová) v roce 1930
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vé, mosazné, hliníkové a jiné slitiny lehkých 
kovů, kromě šedé speciální litiny – dodáva-
la vlastní slévárna, pracující pouze pro Stra-
tílkův závod.

Všechna další výrobní oddělení, jako 
truhlárna, kolárna či lakovna, vybavená nej-
modernějším zařízením své doby, doplňova-
la provoz celého závodu. Důležité postavení 
měla také závodní škola pro zaměstnance, 
která měla dělníkům a technikům pomoci 
rychle si osvojit speciální znalosti, potřebné 
k práci v moderním závodě.

Žezlo převzali dva synové
V polovině třicátých let předal zakladatel 
podnik svým dvěma synům. Vlastimilovi, 
který se stal novým šéfem firmy, a Václa-
vovi, který dostal na starost její obchodní 
činnost.

Pokud šlo o kvalitu výrobků, ta byla sta-
rostí všech zaměstnanců bez rozdílu zařa-
zení. Starý pán ji ovšem sám ještě dlouho 
kontroloval.

Pohřební průvod v ulicích Vysokého Mýta

Pohřební průvod v ulicích Vysokého Mýta

Na setkání ve Vysokém Mýtě 6. června 2009, kdy se slavilo 110. výročí založení firmy – 
vlevo vnuk Václav Stratílek, vpravo vnuk Vlastimil Stratílek Autor článku Petr Motl na snímku Ivo Havlíka Rodinná hrobka na hřbitově ve Vysokém Mýtě

Oba synové byli absolventy průmyslové 
školy v Pardubicích, ale od dětství se zapo-
jovali do rodinného podnikání, ať už pod 
dozorem otce, nebo i matky Anny. Ta byla 
svému manželovi velkou pomocnicí a opo-
rou a svým dvěma synům přísnou dílenve-
doucí. Žádná práce jim nesměla být cizí, od 
zametání až po pečlivou technickou práci. 
Když se jim něco nepovedlo, čekal je pohla-
vek a k tomu další práce navíc. A tak, když 
jim byl předán prosperující podnik, byli vel-
mi dobře připraveni.

Oba synové mimo své povinnosti v pod-
niku cestovali po hasičských sborech, kde 
nejen předváděli výrobky, ale také přesvěd-
čovali hasiče nebo starosty měst a vesnic 
o jejich kvalitě. Cestovali i do ciziny, a pokud 
tu zahlédli nějakou novinku či získali pozi-
tivní zkušenost, ihned ji uplatnili ve výrobě.

Filiálky v Žilině a Užhorodě
Svou firmu představili na řadě hospodář-
ských výstav, obesílali pražské vzorkové ve-

letrhy. Jejich výrobky získaly zlaté a stříbrné 
medaile i na mezinárodních výstavách, na-
příklad v Polsku a v sovětském Rusku. 

Firma vzkvétala a založila své filiálky i na 
Slovensku (v Žilině) a na Podkarpatské Rusi 
(v Užhorodě), pod značkou A. Stárek – sklad 
pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.

V roce 1939 byly pronajmuty prostory bý-
valé vojenské konírny (nyní ul. Gen. Svato-
ně), kde probíhala výroba automobilových 
stříkaček a během 2. světové války i výroba 
dílů pro letadla Storch a závěsného kontej-
neru DOBBAS. Výroba v těchto prostorách 
byla ukončena až v roce 1971.

Po znárodnění proměna: 
Továrna na hasicí zařízení
Počátkem roku 1948 měl podnik 237 za-
městnanců a rozkládal se na ploše 3 900 m2.

Po znárodnění jméno Stratílek zaniklo 
a vznikl národní podnik Továrna na hasicí 
zařízení (THZ).

PEtR MotL

Ilustrace:
Regionální muzeum Vysoké Mýto

Archiv rodiny Stratílkovy
Archiv autora



Za heydrichiády byla obec Puclice v okre-
se Domažlice v nebývalé míře postiže-

na zatýkáním. 
Od 8. dubna 1942, tedy již čtvrtý den 

po atetátu na říšského protektora, až do 
11. února 1943 gestapo v Puclicích zatklo 
62 občany, osvobození republiky se z nich 
nedožila jedna žena a dvatřicet mužů.

Rovných dvacet z 33 obětí německé 
okupace bylo členy místního sboru dobro-
volných hasičů. Ukazuje to na sílu i angažo-
vanost tehdejšího spolku hasičů v malé zá-
padočeské obci. 

Byl to důvod, abych do Puclic zajel. Sta-
rosta obce a dobrovolný hasič Jaroslav Šrou-
bek mně dovolil prostudovat kroniku, kte-
rá pečlivým způsobem, včetně portrétů, 
shromažďuje tragické osudy dvašedesáti 
občanů, zaznamenává jejich data naroze-
ní a smrti, přezdívky, popisná čísla posled-
ního bydliště a místa násilného ukončení 
jejich životů. 

Dělá to u všech popravených a umuče-
ných a všímá si také těch, kteří měli to štěs-
tí, že se z káznic, žalářů a koncentračních tá-
borů v květnu a červnu 1945 domů vrátili.

Cenný památník v roce 1995 zpracoval 
dobrovolný hasič Zdeněk Blažek z podkladů, 
které soustředil Václav Khás, jeden z těch, 
kteří věznění přežili.

PUCLICE ZA NĚMECKÉ OKUPACE:
popraveno a umučeno 33 občanů,
dvacet z nich byli dobrovolnými hasiči

Nebylo by správné rozlišovat, kdo byl 
nebo nebyl hasičem. U příležitosti 75. vý-
ročí porážky fašistického Německa jsem si 

proto z ojedinělé kroniky opsal jména všech 
hrdinů odboje, včetně jejich osobních pře-
zdívek.

NEVRÁTILI SE
V části kroniky nadepsané Nelidsky zemřeli, aby se zrodil lidštější svět, čteme násle-
dující jména, příjmení a osudy:

Jan Bufka „Uhlířák“, Puclice 5. září 1913 – Osvětim 20. března 1943.
Josef Bufka „Burcl“, Puclice 28. dubna 1905 – Osvětim 26. února 1943.
František Fictum „Toušák“, Puclice 1. listopadu 1908 – Luby u Klatov 29. června 1942.
Jan Fictum „Toušák“, Puclice 21. prosince 1915 – Osvětim 20. února 1943.
Jan Fišer „Houdlíček“, Puclice 7. června 1894 – Osvětim 23. března 1943.
Jakub Chocholatý „Mistrák“, Malonice 10. října 1890 – Osvětim 9. dubna 1943.
Karel Chocholatý „Lukáš“, Malonice 20. května 1898 – Osvětim 25. února 1943.
Josef Khás „Tábor“, Puclice 6. listopadu 1917 – Osvětim 7. března 1943.
Jan Korba „Lízlák“, Puclice 19. března 1878 – 21. března 1944 Lublin.
Jan Korba „Dolejš“, Puclice 5. února 1904 – Osvětim 8. března 1943.
Jaroslav Korba „Němčů“, Puclie 23. srpna 1911 – Osvětim 25. brezna 1943.
Jiří Korba „Sedlák“, Puclice 31. července 1908 – Osvětim 8. března 1943.
Josef Korba „Němčů“, Puclice 5. čevence 1901 – Osvětim 20. března 1943.
Václav Korba „Němčů“, Puclice 7. července 1898 – Osvětim 7. března 1943.
František Kraus, Krchleby 12. června 1898 – Osvětim 19. dubna 1943.
Hermína Ledererová, Puclice 15. října 1904 – Osvětim 9. března 1943.
Jan Levička „Kudláček“, Puclice 25. května 1909 – Osvětim 28. dubna 1943.
Jan Liška „Horní Žižka“, Puclice 30. srpna 1906 – Osvětim 21. února 1943.
Václav Liška „Dolní Žižka“, Puclice 11. prosince 1903 – Osvětim 25. února 1943.
Josef Mazák „Lencák“, Puclice 20. prosince 1906 – Osvětim 28. února 1943.
Jan Mráz „Zezora“, Puclice 14. června 1920 – Osvětim 27. března 1943.
Jan Nový „Kudrna“, Puclice 21. března 1899 – Osvětim 25. března 1943.
Josef Rauš „Kovář“, Puclice 26. října 1909 – Osvětim 5. března 1943.
Josef Schejbal, Puclice 29. června 1904 – Osvětim 28. února 1943.
František Steinbach „Vondra“, Štíchov 18. listopadu – Osvětim 11. března 1943.
Jan Steinbach „Korálek“, Puclice 29. září 1905 – Mauthausen 9. února 1943.
Václav Šebesta, Hnačov u Klatov 20. května 1911 – Osvětim 27. února 1943.
Jiří Šubrt „Krejčířák“, Puclice 5. listopadu 1908 – Osvětim 10. dubna 1943.
Karel Vlach, Dolní Kamenice 30. listopadu 1905 – Osvětim 20. února 1943.
Jakub Volf „Náník“, Puclice 13. srpna 1905 – Osvětim 11. března 1943.
Josef Volf „Náník“, Puclice 28. března 1907 – Osvětim 30. března 1943.
Jakub Weis „Hendrich“, Křenov 8. prosince 1880 – Osvětim 5. dubna 1943.
František Weis „Hendrich“, Puclice 15. září 1909 – Osvětim 16. března 1943.

Neobyčejný hřbitov na návsi obce Puclice. Od července 1947 je na něm symbolicky po-
hřbeno 33 popravených a umučených občanů. Dvacet z nich bylo členy místního sboru 
dobrovolných hasičů. Každý odbojář, který se do Puclic již nevrátil, zde má kostku ze žu-
ly s vlastním portrétem a jménem.

Záložka z památníku popravených a umučených

Takových stránek v památníku je třiatřicet

Za zaznamenání stojí skutečnost, že s výjim-
kou Františka Fictuma, který byl čtvrtý týden 
po svém zatčení rovnou popraven v Lubech 
u Klatov, a Jana Steinbacha, jehož život se 
uzavřel v Mauthausenu, všichni ostatní ze-
mřeli v plynových komorách vyhlazovacího 
tábora Osvětim.

* * *
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VRÁTILI SE
V kapitole Památníku nadepsané Dožili se 
svobody a vrátili se, čteme jména 29 ob-
čanů, kteří persekuci přežili, mnozí z nich 
byli rovněž dobrovolnými hasiči.
Josef Benda „Albrecht“, (neznámo odkud). 
Jan Bubla „Kašák“, ze Cvikova.
Šimon Bufka „Buriánek“, z Terezína.
Čeněk Fictum „Vincek“, ze Cvikova.
Václav Filip, ze Cvikova.
Jan Fišer „Moučka“, z Buchenwaldu. 
Jan Flossman, z Terezína.
Josef Jung „Chůdek“, z Terezína.
Václav Kaas „Cestář“, z Altenheim.
Josef Khás „Tábor“, z Terezína,
Václav Khás „Tábor“, z Osvětimi. 
Jan Korba „Sedlák“, z Terezína.
Jan Korba „Němčů“, z Terezína.
Josef Kůstka, z Terezína. 
Josef Leitl, z Buchenwaldu. 
Václav Liška „Štejsl“ (neznámo odkud). 
František Lorenc „Hajkif“, z Buchenwaldu.
Josef Marján, z Buchenwaldu. 
Josef Marján, z Buchenwaldu. 
Václav Marján „Ze dvora“, z Terezína. 

Zbrojnice v Puclicích, do níž se z popravišť a vyhlazovacích táborů 
nevrátilo dvacet hasičů

Hostinec U Toušů, v němž byl 3. června 1942 zatčen hostinský 
a dobrovolný hasič František Fictum přezdívaný „Toušák“. Někdo ho 
udal, že schvaloval atentát na Heydricha, byl proto 29. června 1942 
v Lubech u Klatov popraven, měl necelé 34 roky

Starosta obce a dobrovolný hasič Jaroslav Šroubek s praporem SDH Puclice

Nejvýznamnější památkou vsi je pozdně středověká tvrz. Posledním rodem, který samostatné puclické zboží vlastnil, byli Širntingárové. 
V roce 1765 prodal Antonín Širntingár Puclice Trauttmansdorffům. Tvrz ztratila funkci rezidence a byla používána jako skladovací a obyt-
né prostory velkostatku. Před několika lety obec zchátralou tvrz koupila a s vydatnou pomocí svých hasičů velký objekt opravila, v tvrzi 
nyní sídlí obecní úřad, muzeum, knihovna, mateřská škola. Při rekonstrukci bylo objeveno několik dosud skrytých nástěnných maleb.

PUCLICE
leží 4 km od Staňkova v mělkém údolí 
potoka Laškova v okrese Domažlice. 
Jméno obce vzniklo údajně od puclíků 
– lidí buclatých. Za první Českosloven-
ské republiky tvořily Puclice jazykovou 
hranici mezi německými vesnicemi 
Horšovskotýnska a českými obcemi na 
Staňkovsku a Kdyňsku. V obci nyní žije 
356 obyvatel.Josef Nový „Kudláček“, ze Cvikova. 

Jan Pilný „Houdl“, z Dachau.
Ferdinand Schejbal, z Terezína.
Josef Sukovatý „Šenkýř“, z Buchenwaldu.
Vojtěch Voch, z Terezína.
Jan Volf „Láník“, z Terezína.
Jiří Volf „Moučka“, z Terezína.
Jiří Volf „Písky“, z Buchenwaldu.
Tomáš Vondráš, ze Cvikova.

* * *

V textovém a obrazovém Památníku jsem 
našel záložku. Vybledlé písmo z psacího stro-
je na ní praví: „Tyto bolestné ztráty jsou v ob-
ci znatelné ještě dnes. Odešli hospodáři, po-
kračovatelé rodu. Dluh musíme splatit využi-
tím možností z Programu obnovy vesnice.“

Sbor dobrovolných hasičů v Puclicích vzni-
kl v roce 1921. – „Příští rok v květnu 100. vý-
ročí založení sboru oslavíme. Jako vždy se při-
tom pokloníme památce našich občanů, kte-
ří německou okupaci nepřežili“, říkají starosta 
obce Jaroslav Šroubek a starost SDH Jan Rit-
tich.

IVo HAVLÍK, snímky autora

V obci působí tři sbory dobrovolných hasi-
čů – Puclice, Doubrava a Malý Malahov. 
Znak obce tvoří tři zlaté makovice, jejichž 
stonky vyrůstají ze stříbrné lilie.
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Společnost TATRA TRUCKS získala dal-
ší velkou zahraniční zakázku na desít-

ky hasičských speciálů.
Kopřivnická společnost TATRA TRUCKS 

je tradičním dodavatelem podvozků pro ha-
sičská vozidla, která slouží po celém světě.

Nejnověji získala ve spolupráci se svým 
dlouholetým partnerem THT Polička zakázku 
na 41 hasičských speciálů TATRA FORCE 4x4 
s opcí na dalších 5 kusů pro hasičské jednot-
ky spolkové země Braniborsko.

Je to první takto velká objednávka hasič-
ských vozů TATRA z Německa.

Nové vozy budou zasahovat především 
v zalesněných oblastech, proto také němec-
ký zákazník požadoval vozy s velmi dobrou 
průchodivostí těžkým terénem.

Ve výběrovém řízení dala hodnotící komi-
se nakonec přednost vozům TATRA FORCE 
před modely jiných renomovaných značek.

Kopřivnická TATRA TRUCKS dodá jako 
základ vozidla s konfigurací podvozku 4x4 

Tatra porazila konkurenci, 
dodá vozy německým hasičům

Muzejní „babička“ má 100 let

vybavená motory Cummins standardu Eu-
ro 6 o výkonu 291 kW a automatickou pře-
vodovkou.

Konstrukci a integraci hasičské nástavby 
má na starosti společnost THT Polička. Fi-
nálním dodavatelem je německý dealer vo-
zů TATRA společnost Metallbau & Fahrzeu-
ghandel Friedrich.

Braniborští hasiči mají podle smlouvy 
nové tatrovky dostat v letech 2021 a 2022.

Zakázka na více než čtyři desítky nových 
hasičských speciálů do Německa je potvr-
zením unikátních kvalit vozů TATRA a čes-
kých výrobců speciální záchranářské tech-
niky.

Navazuje také na podobně průlomovou 
zakázku na hasičské vozy pro izraelskou or-
ganizaci IFARA (Israeli Firefighting And Re-
scue Authority) z minulého roku.

Na základě ní TATRA TRUCKS historicky 
poprvé dodala do této blízkovýchodní ze-
mě pro místní záchranné složky hasičské 
speciály ve větším množství s příslibem na 
další rozsáhlejší spolupráci.

Ilustrační foto: MICHAL FANtA

o tAtRA tRUCKS
Akciová společnost TATRA TRUCKS pře-
vzala v roce 2013 světoznámou kopřiv-
nickou automobilku, která po změně 
vlastnické struktury prošla úspěšnou re-
strukturalizací.

Kromě standardizovaných modelo-
vých řad vyrábí i speciální nákladní vo-
zidla na míru požadavkům zákazníka. 
Osmdesát procent produkce automo-
bilky je určeno k exportu.

Automobilka TATRA TRUCKS za-
městnává více než 1000 lidí a dalších 
více než 600 pracuje v dceřiném pod-
niku TATRA METALURGIE zaměřeném 
zejména na slévárenství a kovárenství.

Přesně 100 let má požární automobil 
Tatra. Nejhezčí exponát ústředního 

hasičského muzea v Přibyslavi byl vyroben 
v Kopřivnici v roce 1920. 

Auto mezi první a druhou světovou vál-
kou sloužilo dobrovolným hasičům jihomo-
ravského města Šlapanice. Sbor tehdy půso-
bil pod německým velením, proto na kapotě 
má původní nápis FREIWILLIGE FEUERWEHR 
LAPANZ.

Vůz se nedávno objevil v publicistickém 
pořadu České televize S kamerou na ces-
tách. Při každé  jízdě za volant výhradně 
usedá kustod muzea Milan Pátek, jinak ta-
ké starosta sboru dobrovolných hasičů ob-
ce Žižkovo Pole. Na zvláští přání v něm ve 
spanilé jízdě sveze novomanžele. 

Foto: Ivo Havlík a Michal Fanta

Nakladatelství Tváře vydalo knihu Hasičská 
technika v Pardubickém kraji.

Autorem je Martin Štěpán, zástupce ře-
ditele Muzea českého karosářství ve Vyso-
kém Mýtě, předmluvy napsali hejtman kraje 
Martin Netolický a starosta krajského sdru-
žení hasičů Josef Bidmon.

Textová část publikace připomíná histo-
rii dvou firem Pardubického kraje, které se 
výrazně podepsaly na vývoji a výrobě po-
žární techniky v českých zemích – Stratílek 
ve Vysokém Mýtě a Smekal ve Slatiňanech. 
Třetí studie ukazuje základní typy používa-
ných stříkaček na Pardubicku.

Počínaje dvaadvacátou a konče 155. stra-
nou následuje bohatá obrazová část na-
depsaná Hasičská technika u jendotlivých 
sborů.

Mnoho snímků má vysokou archivní hod-
notu, knižně jsou publikovány poprvé a jsou 
opatřeny vypovídající legendou.

Například pod záběrem automobilu 
Chevrolet z SDH Černovír se praví, že byl 
zakoupen v roce 1948 za 48 000 korun od 
kerhartického prodejce uhlí Javůrka. Nos-
nost vozu byla 1,5 tuny a výkon 27 Hp. Byl 
používán do roku 1961, a to i jako „zájez-
dový“ autobus. 

Nebo u snímku Stratílkovy dvoukolové 
motorové stříkačky SDH Makov se čtenář 
dozví, že polovinu ceny v roce 1936 uhradil 
Josef Hasík, který zbohatl v Americe.

Jiný popisek přenosné motorové stříkačky 
na dvoukolovém podvozku firmy Sigmund 
Lutín informuje, že její vlastníci – hasiči z Ne-
koře – za války asistovali při natáčení hrané-
ho filmu, stříkačkou vytvářeli kulisu umělé 
průtrže mračen.

Kniha má i fotografie z pionýrských dob. 
Například desková camera obscura zvěčni-
la rozestavení hasičů při veřejném cvičení 
na Pernštýnském náměstí v Pardubicích 

13. června 1887(!), tedy ještě před vynále-
zem svitkového filmu.

O výtvarně charakteristickou úpravu, ja-
kou má většina knih z bohaté produkce na-
kladatelství Tváře, se již tradičně postaral 
typograf Václav Juda.

Obdobný projekt nakladatelství Tváře 
připravuje v Kraji Vysočina.

Ivo Havlík 

Knihu lze objednat:
Nakladatelství TVÁŘE 
Polnička 63, 591 02 Žďár nad Sázavou 
e-mail: tvare-nakladatelstvi@seznam.cz 
www.tvare-nakladatelstvi.cz
mobil: 602 732 389 

Doporučená prodejní cena knihy je 359 Kč, 
nakladatelství ji v přímém prodeji nabízí se 
slevou za 300 Kč (při objednání 10 a více 
knih za 250 Kč).

Nad právě vydanou knihou
Hasičská technika v Pardubickém kraji

V Hasičských rozhledech s datem vydání 25. března 1926 jsem 
objevil zprávu, kterou redakci poslal tehdejší velitel sboru dob-

rovolných hasičů města Přibyslav Otto Němec. 
Psal: „Dne 24. února 1926 o půl 8. hod. večer vypukl požár ve 

stodole bratra Václava Holcmana, náměstka velitele, jenž s úžasnou 
rychlostí rozšířil se v kratičké době na sousední budovy, takže mi-
mo domovního stavení shořelo mu vše.

Mimo to lehly popelem tři sousední usedlosti. Jenom rychlé po-
hotovosti a úžasnému přičinění našeho sboru a sousedních sborů 
z Dobré, Hříšť a Německé Jablonné lze děkovati, že nenabyl požár 
ohromných rozměrů. 

Sbory ze Žižkova Pole, Utína, Volešné a České Jablonné, které 
rovněž dostavily se k požáru, prací ochranných již nezúčastnily se. 
Za dostavení se k požáru vzdáváme všem shora jmenovaným sbo-
rům vřelý dík.

Požár byl rukou zločinnou založen. Bratr Holcman utrpěl škody 
za 32 tisíc Kč a kryt jest pojištěním jenom na 4 tisíce Kč. Jest tělem 
i duší výborným hasičem a členem sboru našeho po 40 roků. Před 
měsícem terve opustil lůžko, na němž byl 8 neděl upoután zákeř-
nou nemocí, což ho finančně těžce vyčerpalo. 

Nyní uvržen jest do nového neštěstí. Obracíme se proto na všech-
ny sbory a naše přátele, aby, pokud jim možno, přispěli v neštěstí 
postavenému bratru. Dary přijímá sbor dobrovolných hasičů v Při-
byslavi. Předem vzdáváme upřímné díky.“ 

Hasičské rozhledy později (10. července 1926) informovaly, že 
nepřímou obětí požáru se stal Vojtěch Kasal, při hašení ohně v mra-
zu silně prochladl a zemřel na zápal plic.

Přibyslavský tkadlec se tak dožil pouhých 42 let, zanechal vdo-
vu a šestnáctiletého syna Jana, dědečka současného místostaros-
ty města Přibyslav Michaela Omese. Ivo Havlík

Požár z „ruky zločinné“ měl tragické následky
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Na řece Ostravici, v místě, kde na jed-
nom břehu leží ostravský obvod Hra-

bová a na druhém město Vratimov, se jed-
nou za rok dějí nevídané věci.

Na hladině se objevují nezvyklé obří 
předměty, například těžní věž, tramvaj ne-
bo dokonce celý svatební průvod. 

jistili hasiči z Vratimova, kteří se starali pře-
devším o to, aby někdo z účastníků nedo-
plul až k nebezpečnému splavu pár desítek 
metrů od cíle soutěže.

Hrabovská Neckyáda je ryze recesistickou 
záležitost, takže až do poslední chvíle čekají 
organizátoři na to, kolik posádek stihne se-
strojit svou loď. Podmínky jsou jasné – jde 
o plavidlo vlastní výroby na lidský pohon, 
které se cestou nerozpadne a neznečistí ře-
ku. Letos se na start dostavilo osm posádek, 
některé doslova na poslední chvíli. 

Od posádky, kterou tvořil jediný „námoř-
ník“, jako byla například z plastových lahví 
vytvořena loď s názvem Veselý tým Martina 
Veselého nebo Ponorka Lukáše Doležálka, 
až po početnou posádku nazvanou Olympij-
ské plavidlo. Některé lodě byly doslova vy-

mazlené a zjevně nevznikly přes noc, napří-
klad loď Almara, zmenšenina tramvaje, kte-
rá Hrabovou kdysi projížděla, byla doladěna 
do posledních detailů.

Novinkou byl poslední hrabovský vodník, 
který celou akci moderoval. Jak uvedl na star-
tu Jaroslav Mintěl, starosta hasičů z Ostravy-
-Hrabové, jednalo se o vodníka, kterého ha-
siči chytili při jedné z akcí na řece Ostravici.

„Vodník slíbil, že pokud jej pustíme 
zpět, splní nám naše přání. Jedno z nich 
bylo, že odstartuje naši letošní Neckyádu,“ 
uvedl Jára Mintěl. Vodník splnil své slovo, 

Neckyádu skutečně odstartoval a dokonce 
ještě varoval posádky před ledovci, peřeje-
mi a vodopády, s nimiž se budou na řece 
potýkat. „Domluvil jsem se svými kolegy 
vodníky, že dnes si vezmou volno a nikomu 
se nic nestane,“ slíbil hrabovský vodník. 
Slovo dodržel.

Do cíle dorazilo všech osm posádek, a to 
v mimořádně dobrém čase. Trasu mezi hor-
ním a dolním splavem v Hrabové, což je cca 
1500 metrů, zdolala nejrychlejší posádka 
za pouhých dvacet minut, což je zřejmě re-
kord tohoto zábavného podniku. „Zdá se, 
že obyvatelé sídliště ve Frýdku-Místku spl-
nili svůj slib, a všichni najednou spláchli svá 
WC. Následná přílivová vlna znamenala 
zvýšení toku Ostravice u nás, v Hrabové,“ 
komentovat skvělý čas vítězné posádky již 
zmíněný vodník.

V cíli byly připraveny ceny pro tři posád-
ky: nejrychleji celou trať projelo Mezinárod-
ní plavidlo složené z posádky českých a slo-
venských námořníků. Samotní diváci ocenili 
jako nejoriginálnější loď Almara (již zmíněná 
tramvaj) a v kategorii dětských posádek zví-
tězili Piráti z Hrabové.

Petr Žižka, SDH Hrabová
Foto: Petr Žižka a Šárka Žižková

Neckyáda v Hrabové potěšila
„ochozy“ na obou březích Ostravice

Hladinu řeky Ostravice brázdila i dokonalá zmenšenina tramvaje, 
která v minulosti jezdila mezi Hrabovou a Ostravou. Právě toto pla-
vidlo získalo nejvíce diváckých hlasů.

Starosta hrabovských hasičů Jára Mintěl, jednatelka Hana Doležálková, hosteska a vod-
ník předávají ceny

Aby nikdo neutonul, ve střehu byli dobro-
volní hasiči z Vratimova

Moderování Neckyády se ujal hrabovský 
vodník

Cenu pro dětské účastníky si odnesli Piráti z Hrabové

Břehy řeky lemují stovky diváků, kteří se 
přišli pobavit a poradovat. Vědí, že Necky-
áda, kterou pořádá Sbor dobrovolných ha-
sičů v Hrabové na dnes již čisté Ostravici, di-
váky nezklame. 

Stalo se tak i letos, a to i přesto, že mno-
ho naplánovaných akcí se kvůli novému vi-

ru nekonalo. Hrabovská Neckyáda se usku-
tečnila, byť za zpřísněných a s hygieniky 
konzultovaných opatření.

Letošní, už třetí ročník Neckyády připra-
vili hasiči na první srpnový den. S organiza-
cí jim pomohli členové místního občanské-
ho sdružení Torali a ve vlnách řeky posádky 

HIStoRIE NECKyÁDy
Neckyády v Hrabové mají dlouhou his-
torii. Už v osmdesátých letech se něko-
lik nadšenců, kteří založili Spojené Státy 
Hrabovské (USH), rozhodlo sjíždět řeku 
(tehdy ještě zpěněnou splašky z míst-
ních fabrik) na všemožných plavidlech.

Za vše hovoří názvy plavidel z osm-
desátých let: Piráti silnic, Potápějící se 
záchodový papír, Rybářová dcera… 

Z kroniky USH se dochoval tento zá-
pis o Neckyádě v roce 1986: „...Nad 
konáním této splavovací akce visely 
těžké mraky v podobě rodičů, kteří od-
mítali léčit své děti z těžkých chorob po 
každé neckyádě, ale nakonec vše dob-
ře dopadlo a Neckyáda roku 1986 moh-
la proběhnout...“

Po více než třiceti letech se tehdejší 
mladíci k nápadu vrátili, dnes už jako 
zkušení muži, kteří se už zase začínají 
nudit.

ŘEKA oStRAVICE 
vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravi-
ce, tvoří historickou zemskou hranici 
mezi Moravou, která leží na levém bře-
hu a Slezskem ležícím na břehu pra-
vém, v Ostravě ústí do Odry, název zís-
kala podle svého prudkého toku.
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Naše zbrojNice

KLADSKo (polsky Kłodzko) bylo od nepaměti jednou ze zemí Koruny české. Rakouská monarchie o něj 
přišla vinou své porážky 17. května 1742 u Chotusic poblíže Čáslavi. V boji za necelé čtyři hodiny padlo 

téměř deset tisíc vojáků, 5191 na habsburské straně a 4207 na straně Pruska. Ve Vratislavi byla potom Marie Te-
rezie přinucena uzavřít s pruským panovníkem Bedřichem II. Velikým mír a Kladska se jednou provždy vzdát. Od 
té doby, až do konce druhé světové války, bylo Kladsko součástí Pruska, v roce 1945 bylo přičleněno k Polsku.

Gubernátor Kladského hrabství Generál Fouqué v poslední čtvrtině 18. století v celém Kladsku s němec-
kou důkladností založil Ohňové společenstvo, začlenění do něho bylo bez výjimky povinné. Z té doby po-
cházejí kožená vědra na vodu a písek, která byla součástí povinné výbavy každého domu. Obě vědra se dnes 
nacházejí ve sbírkách Muzea Kladské země. 

Pro příští vydání připravujeme textovou a obrazovou reportáž Ivo Havlíka o historii a současnosti hasič-
ského hnutí v Kladsku. Foto: Muzeum Kladské země

Zbrojnice v Kladsku střeží český lev

BRUZOVICE, okres Frýdek-Místek

ČEBÍN, okres Brno-venkov

ŠTRAMBERK, okres Nový Jičín

SLATINA, okres Klatovy MOCHTÍN, okres Klatovy

KUNDRATICE, okres Žďár nad Sázavou HORNÍ LÁNOV, okres Trutnov



ALARMrevue • 36

Sbor dobrovolných hasičů 
města Rtyně v Podkrko-

noší v příštím roce oslaví dvě ju-
bilea – 145. výročí svého zalo-
žení (1876) a 75. výročí otevře-
ní nové zbrojnice (1946). Hasiči 
se do ní přestěhovali ze tří men-
ších zbrojnic, které stály v mís-
tech Na Ohradech, Na Rychtě 
a U Kampeličky.

Do základů zbrojnice bylo 
vsazeno 5 kamenů z historic-
kých míst – z Řípu, Blaníku, Tu-
rova, Karlštejna a Bílé hory. Po-
staral se o to autor kamenných 
pomníčků v okolí Antonín Me-
lichar (1904–1986). O deset let 
později, v roce 1956, ještě zho-
tovil desku se státním znakem, 
nápisy Pravda vítězí a Chraňme 
svůj domov. 

Antonín Melichar mezi vál-
kami velel sboru Na Rychtě, byl 
nositelem jugoslávského váleč-
ného kříže a podle jeho návrhu 
byl v roce 1936 vyšit sborový 
prapor.

text a foto:
Ivo Havlík

V základech rtyňské zbrojnice
je vsazeno pět kamenů

Když jsem v létě projížděl Zbečníkem, 
dříve samostatnou obcí, nyní místní 

částí města Hronov, vyfotografoval jsem vý-
stavný dům s věží. Starosta okresního sdru-
žení hasičů v Trutnově Jiří Orsák mně v te-
lefonickém rozhovoru potvrdil, co se dalo 
tušit – že jde o bývalou zbrojnici.

Vzápětí jsem od Michala Lembeje, před-
sedy osadního výboru a tvůrce zajímavého 
webu občanského sdružení Zbečník náš 

Zbrojnice ve Zbečníku už hasičům nepatří,
nový majitel z ní odstranil pamětní desku

Originální zbrojnice ve Zbečníku byla postavena v roce 1927, hasičům patřila 80 let, v roce 2007 byla prodána. Současný majitel z ní 
odstranil pamětní desku se jmény padlých hasičů ve 2. světové válce a přistavěl plechovou verandu. Foto archiv a Ivo Havlík

domov, z.s., obdržel starší fotografii, která 
potvrzuje, že dům byl v roce 1927 postaven 
jako hasičské skladiště.

Proč dům už hasičům 
neslouží?
Valná hromada SDH Zbečník na jaře 2002 
činnost sboru ukončila k 31. prosinci 2002 
kvůli nezájmu nové generace o pokračová-

ní činnosti a nevyhovující zastaralé techni-
ce sboru.

Město Hronov objekt hasičské zbrojnice 
prodalo v roce 2007 do soukromého vlast-
nictví. Pamětní deska padlých hasičů z 2. svě-
tové války byla z budovy odstraněna při za-
teplování fasády a po její renovaci byla vloni 
umístěna u nově zasazené Lípy svobody ve 
Zbečníku.

Na serveru www.hronovsko.cz se lze 
dočíst o bohaté historii dobrovolného ha-
sičského hnutí ve Zbečníku: Spolek hasičů 
tam byl založen v roce 1884, o deset let 
později se ve Zbečníku konal sjezd župy po-
lické za účasti 23 sborů a 370 členů.

Dne 1. ledna 1902 vystoupil sbor ze žu-
py polické a vstoupil do župy náchodské. 

V roce 1914 se ve Zbečníku konal další 
župní sjezd, tentokrát župy náchodské. To-
hoto roku byla také zakoupena nová čtyř-
kolová stříkačka, která byla v roce 1924 vy-
měněna za motorovou kombinovanou.

V roce 1932 byla zakoupena nová dvou-
kolová motorová přívěsná stříkačka s do-
pravním vozem. Starší motorová stříkačka 
byla prodána do Malé Čermné.

Na jmenovaném webu si lze také pro-
hlédnout skupinovou fotografii členů sboru 
z roku 1910, dvě pohlednice z roku 1914 
vydané k 30. výročí založení spolku, hlavič-
ku dopisního papíru, členskou průkazku, 
pozvánku na ples, který se ve Zbečbíku ko-
nal 14. ledna 1933 a jehož čistý výnos šel ve 
prospěch autostříkačky.

Je to líto, že o zbrojnici, v níž kdysi pul-
soval život, hasičské hnutí vlastní vinou při-
šlo. Ivo HavlíkČtveřice historických fotografií ukazuje, jak to před zbrojnicí v roce 1932 žilo 
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Automobilka Avia v Přelouči na Pardubicku ukončuje výrobu 
nákladních aut. Informaci o zastavení výroby a vývoje užit-

kových elektromobilů přinesly Hospodářské noviny. 
Podnik s více než stoletou tradicí už nevyrábí ani dieselová ná-

kladní auta a nyní se soustředí už jen na servisní služby.
„Samotná automobilka Avia má v tuto chvíli desítku zaměstnan-

ců, ale část pracovníků přešla do sesterské společnosti Truck Servi-
ce Group, která se na zajišťování služeb pro uživatele vozidel Avia 
podílí,“ sdělil mluvčí skupiny Czechoslovak Group, která je majite-
lem přeloučské automobilky, Andrej Čírtek.

Avia se v tuto chvíli zabývá zejména obchodem s náhradními dí-
ly a podle Čírtka si zachovává zakázkovou výrobní schopnost, kte-
rá může být v budoucnu využita podle situace na trhu.

„Dál zajišťuje homologace pro uživatele avií, tak aby jim toto 
vozidlo mohlo efektivně sloužit ještě řadu let. Avia má pro nás hod-
notu i jako tradiční česká značka a do budoucna není vyloučeno, 
že ji využijeme i v jiné oblasti než automotive,“ uvedl mluvčí firmy.

Skupina Czechoslovak Group koupila tehdy letňanskou auto-
mobilku Avia v roce 2016 a pokusila se ji ještě vzkřísit. Investovala 

do vzniku nové výrobní linky ve východočeské Přelouči a na chvíli 
ještě uchovala schopnost výroby malých nákladních aut. Letos se 
ale výroba zastavila a kvůli nutným novým homologacím se malo-
sériová výroba už nevyplatí.

„Avia má stále schopnost kusové výroby speciálních vozidel na 
podvozcích 4x4 i 4x2 a také výroby náhradních dílů. Vedle toho dr-
žíme zásoby náhradních dílů, které zajistí provoz flotily avií na sil-
nicích po celou dobu životnosti vozidel,“ ujistil Čírtek.

Podnik Avia vznikl v roce 1919, tehdy se jednalo o výrobce le-
tadel. Nákladní auta začala firma vyrábět po válce v roce 1946. 
V 80. letech dosahovala produkce 19 tisíc aut ročně. Na přelomu 
tisíciletí však přišel úpadek a v pražských Letňanech se vystřídalo 
několik majitelů včetně jihokorejského koncernu Daewoo nebo in-
dické společnosti Ashok Leyland.

Stoletou historii slavila Avia loni už v rukách průmyslového hol-
dingu Czechoslovak Group, jehož součástí je od roku 2016. O rok 
později představila dokonce nový model Avia Initia, na jehož slav-
nostnímu křest byla pozvána i naše redakce. Teď však produkce 
těchto vozů končí. Foto: Ivo Havlík + archiv redakce

Avia ukončila výrobu automobilů,
ale hasičům slibuje homologaci

Hasičské provedení vozu AVIA Initia při své premiéře na přibyslav-
ském Pyrocaru v srpnu 2018

Křest vozu AVIA Initia v roce 2017 v Přelouči, na slavnost byla po-
zvána i naše redakce

AVIA – stále oblíbený automobil dobrovolných hasičů se vyráběl 
od roku 1946 do roku 2020

Muzejní „kus“ v ústředním hasičském muzeu v Přibyslavi, původ-
ně sloužil v SDH Černovír v okrese Ústí nad Orlicí, o muzejní údrž-
bu se stará Milan Pátek

Čtyři jednotky hasičů se v sobotu 25. čer-
vence ostupně zapojily do záchrany 

asi dvouletého koně, který se v Bruzovicích 
(okres Frýdek-Místek) propadl přes plasto-
vý poklop do zhruba dva metry hluboké 
jímky.

Na místo byli vysláni profesionální hasiči 
ze stanice v Nošovicích a místní dobrovolná 
jednotka z Bruzovic.

Jedna z členek dobrovolné jednotky po 
celou dobu zásahu intenzivně pečovala 
o psychickou pohodu zvířete.

Velitel zásahu si cestou majitele koně za-
jistil na místo příjezd veterináře, povolal vy-
prošťovací speciál Tatra ze stanice HZS ve 
Frýdku-Místku a rovněž si vyžádal speciální 
síť na transport koní ze stanice HZS Ostra-
va-Přívoz.

Síť nakonec nebylo možné použít – po 
snížení hladiny v jímce kalovým čerpadlem 
bylo zjištěno, že kůň leží břichem na sběra-
či nečistot a není ji tedy možné podvléci. 
Využity tak musely být po telefonické kon-
zultaci s veterinářem dva široké popruhy 
z výbavy vyprošťovací Tatry.

Ty zasahující jednotky opatrně podvlék-
ly pod předními a poté pod zadními noha-
mi zvířete a koně z jímky pomalu vytáhli 
hydraulickým nakládacím jeřábem.

Kůň se jevil nezraněn, po chvíli konejše-
ní s ošetřovatelkou odešel po všech čtyřech 
na kontrolu k veterináři. 

* * *

O den později, neděli 26. července, ha-
siči v Horních Domaslavicích (robněž okres 
Frýdek-Místek) sundávali půlroční Aru zele-
nokřídlou ze vzrostlého dubu.

Majitel zavolal na tísňovou linku hasičů 
poté, co vyčerpal veškeré snahy nalákat pa-
pouška zpět domů.

Samička Nela se dlouho procházela po 
bidýlku na zahradě připoutaná prováz-
kem. Ten ji ovšem neudržel a po vystřídá-
ní několika okolních stromů se usadila ve 
výšce 15 metrů.

Na místo byli vysláni profesionální hasiči 
ze stanice v Nošovicích, odkud přijela i au-
tomobilová plošina. Do jejího koše si spolu 
s hasiči nastoupil majitel Nely, kterému jed-
notka poskytla i patřičné ochranné prostřed-
ky v podobě přilby a opasku.

Maliteli se podařilo papouška zachytit za 
zbytek utrženého provázku a vzít pevně do 
náruče. Sjet s plošinou zpět na pevnou zem 
pak byla pro hasiče už jen otázka vteřin.

texty a snímky: Jakub Kozák

Hasiči vytáhli koně z jímky
a snesli papouška se stromu

ARA ZELENoKŘÍDLÝ (Ara chloropte-
rus) je velký, pestře zbarvený papou-
šek. Až 100 cm velký pták má rozpětí 
křídel kolem 125 cm. Hojně se vysky-
tuje v tropických lesích Jižní Ameriky. 
V současné době pro něj představuje 
největší hrozbu vymítání jeho přiroze-
ného biotopu, vybíjení dospělých ptá-
ků pro maso a pera a vybírání mláďat 
z hnízd pro oblíbený domácí chov. 
V Česku mládě stojí až 40 000 korun. 
Odchov je náročný mimo jiné z důvo-
du jeho pronikavého křiku.
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V letošním roce evidují záchranné 
složky v Královéhradeckém kraji už 

několik případů, kdy probíhala záchrana 
zraněných osob v těžko přístupném terénu 
skalních měst. 

Dvoudenní výcvik, který se konal v ob-
lasti Polických stěn na Broumovsku, měl za 
cíl procvičit záchranné práce ve skalním te-
rénu, ať už s pomocí vrtulníku letecké zá-
chranné služby, nebo bez něho.

Výcviku ve dnech 22. a 23. června se zú-
častnily Zdravotnická záchranná služba spo-
lu s leteckou záchrannou službou, HZS Králo-
véhradeckého kraje, Horskou službou a Skal-
ní záchrannou službou. Za krajské hasiče 
byli na místě letečtí záchranáři z centrální 
stanice Hradec králové a hasiči-lezci ze sta-
nice Náchod.

První den byl věnován záchraně osob 
z těžko přístupného terénu pomocí vrtul-
níku LZS. V Kovářově rokli vzniklo několik 
improvizovaných záchranných stanovišť. 
Na dvou cvičili zasahující záchranu horo-

V málo přístupných
Polických stěnách
cvičilo několik
záchranných složek

NÁRoDNÍ PŘÍRoDNÍ PAMÁtKA
PoLICKÉ StĚNy
je geomorfologicky ojedinělý útvar tvo-
řený formami pseudokrasového reliéfu 
v kvádrových pískovcích svrchní křídy vy-
skytujícími se především v podobě roz-
sáhlých skalních plošin a měst, složitě 
členěných hřbetů a skalních věží, kaňo-
nů, soutěsek a jeskyní, se specifickými 
rostlinnými a živočisnými společenstvy 
a se zbytky přirozených lesních ekosys-
témů a typy přírodních stanovišť.

Kovářova rokle | Martinská stěna | Supí hnízdo | Skalní divadlo

lezce po pádu ze skály, na dalších dvou, na 
Martinské stěně a na Kovářce, si vyzkou-
šeli techniky vyproštění zraněné osoby pří-
mo ze skalní stěny.

Vyproštění člověka ze skalní stěny se 
provádělo způsobem, kdy letecký záchra-
nář hasičů slanil z proměnného podvěsu vr-
tulníku na skalní věž. Následně se lezeckou 
technikou přiblížil ke zraněnému horolezci, 
zajistil ho a společně slanili na zem, odkud 
byl transportován raněný v podvěsu.

Další způsob záchrany simuloval potře-
bu urgentního zásahu. Letecký záchranář 
byl v tomto případě dopraven v podvěsu 
pod vrtulníkem přímo ke zraněné osobě, 
zajistil ji, odstřihl lano raněného a společ-
ně byli transportováni na bezpečné místo. 
Další stanoviště byla připravena na Supím 
hnízdě a u vyhlídky na Skalní divadlo, kde 
cvičili vyhledání a záchranu osob psovodi 
Horské služby.

Druhý den byla předmětem výcviku zá-
chrana osob po pádu z vyhlídky bez použi-
tí vrtulníku LZS, tedy za použití technických 
prostředků pro práce ve výšce. Součástí za-
dání bylo mimo jiné dopravit lékaře k paci-
entovi lezeckou technikou, pokud by nedo-
kázal sám slanit. Lékaři a zdravotníci si moh-
li prakticky vyzkoušet slanění a výstup po 
laně v terénu, také hráli roli figurantů.

Výcvik ukázal, jak jsou zásahy při po-
dobných případech náročné a nelze je 
efektivně provádět bez patřičné součinnos-
ti všech zúčastněných složek, které si na-
vzájem pomáhají.  

Martina Götzová
Foto: Michal Fanta



p VELKÝ ZÁJEM o MUZEUM
Mimořádně velký zájem byl v prvním prázdninovém měsíce, a lze předpokládáat, že to-
mu tak bude rovněž v srpnu, o naše ústřední hasičské muzeum v Přibyslavi. Muzeum rov-
ných 40 let (od roku 1980) sídlí v hasiči zachráněném a rekonstruovaném zámku, který 
v roce 1560 pro svoji manželku vybudoval stavitel Telče – Zachariáš z Hradce. Nejen ná-
vštěvníkům, ale také těm, kdo kolem muzea jen projdou, slouží elektronická informační 
skříň. Na snímku Ivo Havlíka ji opravuje kustod muzea Milan Pátek.
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¢ HASIČSKÉ ČtENÍ
Z organizačních důvodů vyjde místo v srp-
nu až v říjnu 2020. Ti, kdo si Hasičské čte-
ní objednali, ho dostanou společně s 5. čís-
lem Alarm revue hasičů.  Za opožděné vy-
dání se vydavateství Fire Edit omlouvá. 
Hasičské čtení lze ještě objednat na e-mai-
lu: predplatne@alarmrevue.cz nebo na te-
lefonu: 602 779 086.

¢ MUZEUM V HoŘICÍCH ZVE
 NA VÝStAVU o PRAVĚKU,
 V NĚMŽ oHEň NESMĚL VyHASNoUt
Neobyčejné setkání s hrdiny pravěkého svě-
ta prostřednictvím strhujících příběhů na ob-
razech fenomenálního umělce nabízí výstava 
Zdeněk Burian – Dobrodružství pravěku ve 
Štorchově síni Městského muzea v Hořicích. 

Až do letošního 20. prosince tam může-
me obdivovat rozsáhlý soubor originálních 
ilustrací Zdeňka Buriana ke knihám Eduar-
da Štorcha, který náleží ke zlatému fondu 
hořických uměleckých sbírek. 

Na hořické výstavě jsou zastoupeny Buri-
anovy ilustrace provedené technikou pero-
kresby, kvaše a barevného pastelu a olejo-
malby zachycující všední život „kromaňon-
ců“, jež Burian tvořil jako paleontologické 
rekonstrukce pod vedením profesora Josefa 
Augusty.

Burianovo výtvarné ztvárnění prehistoric-
ké epochy se v instalaci objevuje v kontextu 
pravěkých nálezů ze vzácných archeologic-
kých sbírek muzea. Mezi vystavenými expo-
náty z různých období pravěku nechybí ani 
kosterní pozůstatky mamuta či nosorožce 
srstnatého. Umělecká díla na výstavu zapůj-
čilo Moravské zemské muzeum v Brně.

p KANDIDUJE VE VoLBÁCH
Brigádní generál František Mencl, ředitel 
Hasičského záchranného sboru Králové-
hradeckého kraje, kandiduje do krajského 
zastupitelstva. Jako nestraník je členem 
uskupení Spolu pro kraj. Dalšími osobnost-
mi této koalice jsou vinař a radní města Ja-
roměř František Rudolfský, náměstek pri-
mátora města Hradec Králové Martin Ha-
nousek (Zelení) a dosavadní hejtman kraje 
Jiří Štěpán (ČSSD).

¢ NEJMENŠÍ SDH MÁ JEN DVA ČLENy
Hlavní zpravodajský pořad České televize 
UDÁLOSTI upozornil na zoufalý stav Sboru 
dobrovolných hasičů obce Kvilda, který má 
pouze dva členy včetně starosty obce Vác-
lava Vostrádovského.

p PoZVÁNÍ Do RyCHNoVA N. KNĚŽ.
Slavnostní setkání všech hasičů okresu Rych-
nov nad Kněžnou pořádá okresní sdružení 
v neděli 6. září na Starém náměstí v Rychno-
vě nad Kněžnou, kam se ve 12:30 hodin vy-
dá průvod praporů od Zámecké jízdárny. 
O půl hodiny později bude požehnán nový 
okresní prapor a pokřtěna kniha o historii ha-
sičů Rychnovska. Vystavena bude historická 
i současná technika. Za nepříznivého počasí 
slavnost proběhne v Zámecké jízdárně.

p SV. FLoRIÁN
 V KLENoVICÍCH NA HANÉ
Jan Brabec, starosta okresního sdružení ha-
sičů v Prostějově, naší redakci již několikrát 
poslal fotografii sochy sv. Floriána. Tentokrát 
od něj přišel snímek, který Karel Klen pořídil 
v centru obce Klenovice na Hané. Barokní 
socha z roku 1741 je od 3. května 1958 evi-
dováno jako kulturní památka.

www.toitoi.cz

SPOLEČNĚ

Pronájem a servis mobilních toalet, WC
pisoárů, umýváren, košů na krátkodobé  
i dlouhodobé akce.

Pronajímáme a prodáváme mobilní oplocení,
zábrany, obytné, skladové, stavební buňky, 
kontejnery a prvky ochrany povrchu.



Nové prapory z tvůrčí dílny Velebný & FAM s. r. o.

www.velebny.cz
Kvalita jak vyšitá...

 SDH SUDSLAVA, okres Ústí nad Orlicí

SDH LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCE, okres Náchod

SDH NASAVRKY, okres Chrudim

Výhodné tarify
pro vás a vaše blízké

Ceny jsou uvedeny s DPH. Nabídka platí při uzavření smluvního vztahu na 24 měsíců. 
Kompletní nabídku tarifů naleznete na www.o2family.cz.

Tarif FAMILY Start FAMILY 1 GB FAMILY 5 GB FAMILY 10 GB FAMILY 30 GB

Odměna k tarifu - 2 500 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč

Měsíční paušál 149 Kč 399 Kč 549 Kč 699 Kč 899 Kč

Data LTE 500 MB 1 GB 5 GB 10 GB 30 GB

Minuty 30 neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně

SMS -  neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně

Volání a SMS do sítě O2 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Volání a SMS do ostatních sítí 1,50 Kč zdarma zdarma zdarma zdarma

Oblíbený

www.o2family.cz  |  linka 841 117 118

Výhodné tarify

Odměnu k tarifu 

získáte v případě převodu čísla od svého operátora (mimo O2) nebo k aktivaci nového čísla. 
Odměnou je sleva na nový mobilní telefon z nabídky O2. 

Jak se stát zákazníkem O2 Family?
Navštivte www.o2family.cz a zadejte:

· Přihlašovací kód: 50
· Název společnosti: Sdružení hasičů ČMS

Objednávku lze zadat také na lince 841 117 118 nebo v O2 Prodejně.

Nabídka je určena pro vás, členy SH ČMS, 
a vaše blízké.



SDH Soběšice, okr. Brno, nyní soukromá sbírka
DA – ŽUK
Hmotnost 1 700 kg, rozměry 4300 x 1875 x 2180 mm, výkon 
52 kW, obsah 2120 ccm.

SDH Kařez, okr. Rokycany
DVS 12 – Š 1203
Rok výroby 1971, hmotnost 2090 kg, výkon 31,6 kW, obsah 
1 221 ccm, rozměry 4520 x 1786 x 2100 mm, počet míst 1+3.

SDH Líšťany, okr. Louny
PRHA – MB UNIMoG
Rok výroby 1968, nástavba 1970,  hmotnost 13 600 kg, rozmě-
ry 4800 x 2000 x 3100 mm, počet míst 1+1, prášek 750 kg.

JSDH Vyšehněvice, okr. Pardubice, nyní souk. sb.
DA – RoBUR Lo 2500
Rok výroby 1963, rozměry 6175 x 2385 x 2400 mm, výkon 
51,5 kW, obsah 3345 ccm.

STarÉ DÁMY V ceSKÝcH zbrojNicÍcH
v

Rubriku vede Zdeněk Emingr z Kynšperka nad Ohří

HZS Vysoké Mýto, okr. Ústí nad Orlicí
AD 070 – t 148
Rok výroby 1971, rozměry 10 820 x 2840 x 3450 mm, hmot-
nost 16 600 kg, počet míst 1+1.

SDH Pustina, okr. Ústí nad Orlicí
DA – AVIA 31
Rok výroby 1991, rozměry 7300 x 2230 x 2900, výkon 60 kW, 
hmotnost 5990 kg, počet míst 1+9, obsah 3 596 ccm.
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