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Maršovský zámek byl zapálen úmyslně, stejní
žháři mají na svědomí autobazar u Humpolce
Rozsáhlý požár barokního zámku v Horním Maršově z loňského srpna, o němž
jsme obsáhle informovali, má podle policie
na svědomí skupina pachatelů, která o necelý rok dříve zapálila autobazar Svatý Jan
v obci Rozkoš u Humpolce na Pelhřimovsku.
Oba případy spolu podle vyšetřovatelů
úzce souvisejí. Byly založeny úmyslně a ještě za tmy, brzy nad ránem.
„U obou požárů se jednoznačně potvrdila stanovená prověřovací verze, že oba
byly založeny úmyslně skupinou pachatelů,
kteří tímto svým jednáním sledovali konkrétní účel,“ uvedla mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.
Požár v autobazaru založili žháři v listopadu 2017. Oheň tehdy zcela zničil nebo
poškodil osm aut. Škoda přesáhla milion
korun. Už při prvním ohledání místa vzniklo podezření, že auta někdo úmyslně polil
hořlavou látkou a zapálil. Majitel autobazaru tehdy novinářům řekl, že tři žháře zachytila kamera.
Nyní se potvrdily spekulace, že případ
z Horního Maršova v Krkonoších mají na
svědomí stejní žháři. Vyšetřování si proto
převzali kriminalisté z Vysočiny.
Podobně byl založený také oheň na zámku. „Při ohledání místa požáru jsme našli pomocí služebního policejního psa, vycvičeného na vyhledávání hořlavých kapalin na bázi
ropných produktů, čtyři stopy. Ty byly odeslány k odborné expertíze a tři z nich se ukázaly jako pozitivní,“ prohlásil hasičský vyšetřovatel Libor Halouzka.
S verzí hasičů se ztotožnili i kriminalisté. Jak na Pelhřimovsku, tak na Trutnovsku.
„Požár zámku má společné znaky,“ potvrdil už na konci loňského roku Jan Čížkovský
z krajského policejního ředitelství v Hradci
Králové.
Oba případy žhářství jsou nyní kvalifikované jako zvlášť závažný zločin obecného
ohrožení. Pokud budou pachatelé dopadeni a potvrdí se informace o organizované
skupině, hrozí žhářům až patnáctiletý pobyt za mřížemi.

Hořící zámek v Horním Maršově na snímku Michala Fanty

Notre Dame v plamenech
V pondělí 15. dubna celý svět paralyzoval pohled na hořící katedrálu Notre Dame v Paříži. Požár ikonické stavby se zařadil na seznam katastrof světového formátu. Zápas s běsnícím ohněm se zatajeným dechem sledoval celý svět, hasičům se po obrovském úsilí hlavní část monumentu podařilo zachránit. Uvntř vydání přinášíme informaci Hasičského záchranného sboru o tom, že požáry kulturních památek se nevyhýbají ani České republice.
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Za předsednickým stolem v čelní řadě řadě usedli starosta SH ČMS Jan Slámečka (na snímku uprostřed), náměstci Lubomír Janeba (vlevo) a Richard Dudek (vpravo). Fotografie nezachytila mimo zorné pole objektivu sedící náměstkyni Moniku Němečkovou a nepřítomného náměstka Jaroslava Salivara.

Na jarní shromáždění okresních starostů
přijeli úplně všichni

Do jednacího sálu přibyslavského zámku přijeli úplně všichni starostové okresních sdružení hasičů

Sněm projednal i zprávu o činnosti společností s vlastnickým podílem SH ČMS. Za Hasičskou vzájemnou pojišťovnu ji přednesl její generální ředitel Josef Kubeš. Než se ujal
mikrofonu, musel opravit defekt na své uniformě.

Několik dnů před sněmem své životní výročí oslavila starosta OSH Plzeň-sever Alena Foldová, za všechny přítomné jubilantce pogratuloval a kytici předal Jan Slámečka

v menší, reprezentativnější verzi, a v tzv. velké, komplexní verzi. V souvislosti s tím zazněly také některé statistické údaje o členské
základně a o činnosti dobrovolných hasičů.
Obě podoby výroční zprávy jsou k dispozici
na www.dh.cz.
Přítomní vyslechli také zprávu o činnosti
a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS. Dále byli informováni o harmonogramu příprav VI. sjezdu SH ČMS, který se uskuteční v roce 2020 v Brně.
Z dalších bodů jednání jmenujme informace z úseku mládeže, hasičského sportu,
projekty hasičských škol, možnost zakoupení uniformy z nového materiálu, výměna členských průkazů, činnost aktivů zasloužilých hasičů, spolupráce s maďarskými hasiči.
Novým členem výkonného výboru SH
ČMS za Kraj Vysočina byl zvolen starosta
OSH Žďár nad Sázavou Luboš Zeman.
Jaroslava Čečrdlová
Snímky Ivo Havlíka

Přibyslavský zámek Zachariáše z Hradce
patřil v sobotu 13. dubna jarnímu shromáždění starostů okresních sdružení hasičů a hned úvodní pozitivní informací
bylo ohlášení jejich stoprocentí účasti,
nikdo nechyběl.
Na programu jednání byla průběžná zpráva o činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, kterou přednesl jeho starosta Jan
Slámečka. Vyzdvihl největší akce roku 2018,
především ty spojené s oslavami stoletého
výročí vzniku Československé republiky jakými byla setkání historických praporů v Brně, Pyrocar v Přibyslavi nebo Přehlídka 2018
v Praze. Vzpomněl také náhlého úmrtí starosty Karla Richtera 18. srpna 2018.
Shromáždění schválilo Výroční zprávu SH
ČMS za rok 2018, a to ve dvou podobách,
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Etiketu speciálního piva vytvořil člen sboru
Matěj Laštovka

RADVANICKÁ MAŠTAL. Speciálně uvařené pivo Radvanická maštal jako první ochutnali zleva náměstek krajského ředitele HZS Moravskoslezského kraje Radim Kuchař, náměstek primátora města Ostravy Martin Štěpánek, senátor Zdeněk Nytra a starostka SDH Radvanice Martina Böhmová.

Při otevření přístavby zbrojnice dula hornická kapela,
pivo Radvanická maštal si hasiči uvařili sami
Krojovaný dechový orchestr Hornická kapela, založený ve Stonavě na Karvinsku již v roce 1908, na Zelený čtvrtek v Ostravě-Radvanicích hrál jak se patří „od podlahy” při slavnostním velikonočním otevření přístavby zbrojnice místního sboru dobrovolných hasičů.

120 let

Pro slavnostní velikonoční akci si hasiči
pod vedenin sládka a majitele minipivovaru Koníček v obci Vojkovice v okrese Frýdek-Místek Mojmíra Velkého sami uvařili
speciální pivo. Dali mu jméno Radvanická
maštal.
Neopakovatelný název vymysleli právě
ve vztahu k nové garáží, tedy maštali. Proto byl slavnostni přípitek netradičně nikoli
šampaňským, ale pivem. Pivem rovněž pokřtili novou loď. Dva sudy lahodného moku
zdarma vyčepovali občanům, kteří přišli na
slavnostni otevření zbrojnice.

Oblékali se ve zbrojnici
a startovali z radnice
„Přístavba naší hasičské zbrojnice začala v květnu 2018 a byla ukončena v lednu
2019. Celkové náklady činily 14 milionů korun, 90 procent pokryla dotace Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Zbylou část hradilo statutární město
Ostrava a tzv. neuznatelné náklady ve výši
700 000 korun městský obvod Radvanice
a Bartovice.
Přístavba zahrnovala dvě garážové stání
pro zásahovou techniku a další stání pro

PLAKÁT. Po nápaditým grafickým logem
zval občany na krásně prožitý Zelený čtvrtek.
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ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA. K pochodu tzv. mokří hasiči nastoupili v čele se svým velitelem, náměstkem starosty SH ČMS Richardem Dudkem.
člun, přívěs a osobní vozidlo. Součástí stavby
jsou také sklady chemické a technické služby,
dílny speciálních služeb a záložní zdroj elektrické energie, který v případě výpadku proudu zálohuje celý objekt hasičské zbrojnice.
Ve stávající staré hasičské zbrojnici byl
vyměněn systém vytápění, rekonstruovány
podlahy a elektrické rozvody.
Přístavba nových garáží byla dlouho
v plánu. Některá technika jednotky byla totiž garážována mimo objekt hasičské zbrojnice – v garážích obecního úřadu a při výjezdu po vyhlášení poplachu museli členové jednotky nejprve ve zbrojnici ustrojit do
zásahových obleků a teprve potom přes
dvůr radnice běžet k vozidlu. Nyní je vše
pod jednou střechou a také výjezd k zásahu je bezpečnější, protože vozidla jsou při
vyjíždění na velice frekventovanou hlavní

silnici lépe vidět,“ vysvětlil smysl a význam
přestavby zbrojnice velitel SDH a náměstek
starosty SH ČMS Richard Dudek.

Sbor je k zásahům
dobře vybaven
Jednotka SDH Radvanice je zařazena do
kategorie JPO II/2 a je předurčena pro zásahy při dopravních nehodách a zásahy s výskytem nebezpečných látek. Má 35 hasičů
a záchranářů, což je více než třetina téměř
stočlenného sboru.
JSDH je dobře vybavena, disponuje dvěma cisternovými automobilovými stříkačkami CAS 20 a CAS 32, obě na podvozku Tatra, dopravním automobilem Mercedes, automobilovým žebříkem s dostupnou výškou
30 m, kontejnerovým automobilem a velitelským automobilem.

Děravou loď
nahradila nová
Součástí slavnostního otevření přístavby
hasičské zbrojnice byl rovněž křest nového
motorového člunu. Sbor ho získal s podporu
nadace Agrofert ve výši 100 000 korun, motor zakoupil městský obvod. Plavidlo bude
sloužit pro zásahy na vodní hladině, při pátrání po pohřešovanych osobách, ekologických
haváriích, povodních. V minulosti jsme už všechy tyto zásahy absolvovali. Nejbližší využití je
na řekách Lučina, která protéká Radvanicemi,
a také na řece Ostravici. Nová loď nahradila
17 let starou a již neopravitelně děravou loď.
Otevření zbrojnice a následující bohatý
společenský a kulturní program přilákal mnoho občanů, kteří za slunečného počasí s hasiči prožili radostný velikonoční podvečer.
Dorota Havlíková, snímky autorky

NOVÁ LOĎ. Ve východní části Ostravy bude prázdit řeky Lučina a Ostravice, jezera a rybníky. Pivem Koníčkem plavidlo pokřtil starosta
městského obvodu Ostravy-Radvanice a Bartovice Aleš Boháč.
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ZAJÍMAVÉ SOUSEDSTVÍ. Poblíž zbrojnice od roku 1925 stojí kostel Církve československé husitské. Právě v Ostravě-Radvanicích byla
z iniciativy původně katolického kněze Ferdinanda Stibora jako první v Československé republice ustavena náboženská obec Církve československé, později Církev československá husitská.

NIKDO SE NENUDIL. I pro děti byl připraven zábavný i edukační program.

DORT MLÁDEŽI. Starosta městského obvodu Ostravy Radvanice a Bartovice Aleš Boháč kolektivu mladých hasičů SDH Radvanice nechal upéct dort. Pochoutku v novém tvaru zbrojnice převzala vedoucí mládeže Pavlína Sasinová.
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Obec Písek
leží v nejvýchodnějším a nejsevernějším
výběžku republiky, v Jablunkovské brázdě na pravém břehu řeky Olše/Olzy.
Ze severu zasahuje masiv Slezských
Beskyd s nadmořskou výškou kolem
900 metrů, po jehož hřebeni se táhne
státní hranice s Polskem. Tam se nacházejí i nejvýše položená místa katastru
obce. Jižní hranici obce tvoří rovněž horský masiv. Je jím Jablunkovské mezihoří
s dominantní vyhlídkovou horou Gírovou vysokou 840 metrů. Na východě Písek sousedí s obcí Bukovec, vůbec nejvýchodnější lokalitou celé České republiky.
Západně od obce leží spádové město celého regionu Jablunkov.
Přibližně 1800 obyvatel Písku tvoří nejen Češi, ale i občané polské národnosti.
Část obyvatel žije v malebných horských
usedlostech a na samotách.
Obec má rozlohu 1545 hektarů, z toho lesy zabírají až 56 % plochy, pouze
jedna pěti zemědělské půdy je orná, zbytek tvoří louky a pastviny.

Shořel dřevěný penzion za 20 milionů korun,
s plameny bojovalo 12 jednotek hasičů
Až dvanáct jednotek hasičů se zapojilo do
likvidace požáru penzionu v Písku na Jablunkovsku. Přesto je škoda, kterou plameny napáchaly, odhadována na 20 milionů korun.
Událost byla na tísňovou linku hasičů
oznámena v sobotu 13. dubna 2019 pět
minut před půl osmou večer.

K zásahu byli vysláni profesionální hasiči ze stanic HZS Moravskoslezského kraje
v Třinci, Nošovic, Frýdku-Místku a Ostravy-Zábřehu, dobrovolní hasiči z obcí Písek,
Jablunkov, Bukovec, Mosty u Jablunkova,
Milíkov, Nýdek, Horní Lomná a Třinec-Guty.

Při příjezdu prvních jednotek na místo
zásahu byla střecha dvoupodlažního objektu o půdorysu přibližně 20x40 metrů zasažena plameny, hořelo rovněž v podkroví.
V penzionu nebyl naštěstí v danou chvíli nikdo ubytován, tři zaměstnanci jej sami opustili ještě před příjezdem hasičských

jednotek. Nikdo z nich neutrpěl žádná zranění.
Hasiči k zásahu využili mimo jiné i vodu
z blízkého bazénu. Zásah byl vzhledem k rozsahu a vysokým teplotám veden z vnější části objektu a z výškové techniky. Organizována byla rovněž obrana okolních objektů,
aby se na ně požár nerozšířil. Celkem bylo
nasazeno šest vodních proudů.
Lokalizovat se požár podařilo deset minut před třetí hodinou nedělního rána. Úplná likvidace trvala ještě celý den.
Příčina vzniku požáru je v šetření.
Fotoreportáž: Jakub Kozák

HS media podporuje vášeň
pro hasičský sport
Od roku 2017 je společnost HS Media
marketingovým a mediálním partnerem
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Řeknete si: na co my, hasiči, potřebujeme
marketingového a mediálního partnera?
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
má 359 116 členů a 58 121 aktivních sportovců. Po fotbale je to druhý nejmasovější
sport v České republice. Na okresní úrovni
se koná ročně i 1 600 soutěží. Všechna významnější sportovní odvětví a jejich zastřešující organizace využívají takových partnerů. Ale ne všichni dokážou to, co HS Media.
Dobrý parťák HS Media získává partnery,
kteří podporují hasičský sport a to zejména
mládež a děti, tedy budoucnost tohoto sportu. Co k tomu HS Media potřebuje? Jen málo, spolupráci jednotlivých členů SDH a samotných SDH tak, aby získané finanční prostředky šly tam, kde je to nejvíc potřeba.

Čísla promlouvají
Za rok 2018 díky spolupráci s HS Media
obdrželo SH ČMS 2 753 474 Kč. Hodnota
nefinančního plnění činila 852 433 Kč. A takzvaná medializace, tedy zviditelnění akcí SH
ČMS, měla hodnotu cca 22 000 000 Kč.
Do této oblasti můžeme zařadit 13 pořadů ve sportovním zpravodajství České televize (Branky, body, vteřiny, Sportovní zprávy,
ranní pásmo Studio 6), dále celkem 32 různých pořadů v rámci Sportu v regionech
(v této relaci se 20 pořadů objevilo už v roce 2017), významná a rozsáhlá spolupráce
HS Media přinesla také celostránkové články o dění v SH ČMS včetně výsledků v soutěžích v rubrice Hasiči kolem nás v celostátním printu Deník.
Každý týden vychází na 70 regionálních
mutací Deníku. Tato čísla a fakta opravňují společnost HS Media tvrdit o sobě: „Jsme
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váš dobrý parťák. Rozumíme kampaním
s celoplošným zásahem a specializujeme se
na televizní sponzoring. Nejen na sportovních událostech zajišťujeme produkci a také prezentaci partnerů. Našim partnerům
poskytujeme péči v celostátních sportovních marketingových projektech. Ze sportovního prostředí i zákulisí zajišťujeme výrobu pořadů či reportáží.“

Na zdraví i letos!
Dlouhodobým a významným partnerem
HS Media je Pivovar Litovel, takže si i v roce 2019 můžeme připít na zdraví i na úspěchy speciálem Hasičskou 11, pivem hasičům
na míru.
„Jsme rádi, že máme takové partnery
a ještě radši, že můžeme představit i další,“
říká majitel agentury HS Media Jaromír Čapek, muž s 30letou zkušeností se sportovním marketingem na nejvyšší úrovni.
„U oděvní firmy Blažek se připravují uniformy z unikátního materiálu i softsheelové
bundy, AutoPalace Group, zastupující automobilku Ford i další značky, je také významným partnerem. A neměl bych zapomenout
na rádio Frekvence 1, které připravuje živé
vstupy z vybraných akcí a také pozvánky na
různé akce SH ČMS, s tím souvisí také tvář
hasičského sportu, půvabná herečka Miluška
Bittnerová, zkrátka a dobře, máme před sebou spoustu krásné práce,“ dodává Čapek.
Můžeme se také podívat na stránky
www.fanshophasickysport.cz, je tam určitě pro každého něco. Důležité jsou i stránky agentury, která pro hasiče pracuje –
www.hsmedia.cz. V letošním roce tam budou
k vidění reportáže a záznamy z největších
akcí hasičského sportu v České televizi v rámci pořadu Sport v regionech.
Jiří Baumruk, sportovní komentátor
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dbalost při pálení biologického odpadu nebo při rozdělávání ohňů v přírodě. Tomu
všemu napomáhá sucho a silný vítr, který
snadno oheň rozfouká. Jen během 4. dubna bylo takových požárů 129.

Plošné vypalování
porostů je zakázáno

Počty jarních požárů předčily i tropická léta 2015 a 2018
Letošní duben je co do počtu požárů
v přírodním prostředí extrémní. Počínaje posledním březnovým víkendem se hasiči při hašení lesů, luk, travních porostů a biologického odpadu, nezastavili.
Od začátku měsíce do uzávěrky tohoto
vydání Alarm revue 17. dubna už hasiči
vyjeli k 1 678 požárům, což je průměrně
k 98 požárům denně, přitom dlouhodobý
denní průměr je 49 požárů.
Zatím naprosto nejhorším dnem byl
4. duben, kdy hasiči vyjeli ke 216 požárům.
Poté začal počet požárů lehce klesat, poslední dny už se ale opět vyšplhal počet požárů přes 100 denně. Konkrétně v pondělí 15. dubna to bylo 124 požárů a v úterý
16. dubna dokonce 126 požárů. Celkově
si tyto požáry vyžádaly již 8 lidských životů a 71 lidí se při nich zranilo.
Za nárůstem stojí především navýšení počtu požárů v přírodním prostředí. Těch bylo
od začátku dubna 736.
Den 4. duben 2019 s 216 požáry překonal i rekordy extrémně horkého a suchého
léta v roce 2015 a 2018. Nejhorší den na požáry v loňském roce byl 31. červenec 2018,
kdy bylo 143 požárů. Dlouhodobý denní
průměr přitom je 49 požárů.
Pokud porovnáme toto číslo s nejbohatším dnem na požáry v létě 2015, které bylo také extrémně horké a suché, pak to bylo 14. srpna 2015, kdy počet požárů vyšplhal až k číslu 201.
Za tímto vysokým nárůstem požárů, převážně v přírodním prostředí, stojí lidská ne-

Hasiči důrazně varují, že vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně,
zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších
předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se
dopustí přestupku. Za tento přestupek lze
uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani
právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do výše
500 000 Kč.
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět
fyzické osoby za podmínek stanovených
dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon
o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé
osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.

Pravidla pro pálení
biologického materiálu

Den
1. dubna
2. dubna
3. dubna
4. dubna
5. dubna
6. dubna
7. dubna
8. dubna
9. dubna
10. dubna
11. dubna
12. dubna
13. dubna
14. dubna
15. dubna
16. dubna
17. dubna
celkem

počet
požárů
97
82
131
216
90
68
97
64
94
69
78
77
96
65
124
126
104
1 678

usmrcené
osoby
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
2
0
1
0
1
8

zraněné
osoby
0
3
10
4
2
0
2
0
7
5
3
4
11
8
4
4
4
71

požáry
v přírodním prostředí
55
43
73
129
37
38
45
24
33
20
27
26
26
15
53
49
43
736
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–	velikost hromady klestí je nutno volit
tak, aby shořela v době, kdy je na místě
přítomen dozor,
–	při náhlém zhoršení počasí nebo silném
větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň
uhasit,
–	místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu), místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních
látek,
–	místo pálení lze opustit až po úplném
uhašení ohně,
–	po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
–	příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, spalovat klest
lze pouze v bezpečné vzdálenosti od
obytných nebo hospodářských objektů,
–	osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let,
která je spalováním pověřena.
Foto z jarních požárů:
Michal Fanta
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Ve Velkém Poříčí vyrostl lezecký polygon, druhý takový
v Evropě není, trénovat tam mohou i dobrovolní hasiči
Slavnostní otevření nového lezeckého polygonu pro činnosti ve výšce a nad
volnou hloubkou se uskutečnilo 12. dubna 2019 za účasti 1. místopředsedy vlády
a ministra vnitra Jana Hamáčka.
Vzdělávací a výcvikové středisko Učiliště
požární ochrany Velké Poříčí prošlo během
uplynulého roku rozsáhlou rekonstrukcí
a modernizací, v rámci které mimo jiné
vyrostlo nové výcvikové zařízení.
„Výcvikové středisko ve Velkém Poříčí je
svého druhu v Evropě ojedinělé. Jsem rád,
že se nám podařilo za uplynulý rok tento
složitý projekt dokončit a že už tu mohly
proběhnout první výcviky. Polygon však nebude určen jen profesionálním hasičům, ale
nově se zde budou moci zdokonalovat také
dobrovolní hasiči a zástupci dalších složek
IZS. Díky realizaci projektu se totiž navyšuje
i kapacita učiliště, a to z původních 140 vyškolených osob ročně až na 500,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen.
Ing. František Mencl.

Otevření polygonu se 12. dubna zúčastnili 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan
Hamáček (na snímku uprostřed) a hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (vlevo).
Na snímku s nimi hovoří ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje František Mencl.
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V rámci projektu byla vybudována hala
pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou
hloubkou. Nejsou to ale jen vnitřní prostory,
kde mohou lezci trénovat.
Objekt jako celek je navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro
výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat
například simulace zásahů při silném větru
nebo přívalech sněhu.
Profil betonové stěny nabízí hned několik typů hran, na kterých si mohou hasiči nacvičit různé varianty činností. Co víc, vnitřní
a venkovní prostory jsou propojené.

Je to tak nejbezpečnější forma výcviku, protože se zde nachází vstupy, které můžeme
využít v případě jakýchkoliv problémů. Navíc je prostor pod kamerovým systémem,“
upřesňuje mjr. Mgr. Tomáš Saifrt, vedoucí
Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí.
Dalším jedinečným prvkem polygonu je
systém příček, které dohromady tvoří labyrint. „Ten se dá kdykoliv podle požadavků
horizontálně i vertikálně přeskupit, čímž se
nám podařilo docílit unikátní variability celého prostoru,“ doplňuje Saifrt.

Inspirace z Grenoblu

Učiliště požární ochrany ve Velkém Poříčí
je organizační složkou HZS Královéhradeckého kraje. V roce 2002 bylo pověřeno prováděním základní a pravidelné odborné přípravy hasičů – instruktorů pro práci ve výšce
a nad volnou hloubkou. Doposud disponovalo zařízení dvěma výcvikovými trenažéry.
Nachází se zde lešeňový trenažér s umělou
lezeckou stěnou a příhradové stožáry vysokého napětí.
Stávající trenažéry však kapacitně neumožňovaly rozšíření odborné přípravy. Navíc jsou všechny umístěné ve venkovním
prostoru a nejsou žádným způsobem kryté
či chráněné. Proto bylo období, po které
bylo možné provádět praktický výcvik, doposud omezeno.
Celkové náklady na projekt a stavbu činily 57,3 milionu Kč vč. DPH. HZS Královéhradeckého kraje čerpal dotaci z Evropské
unie, Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace pokryla 85 % nákladů, zbytek byl hrazen ze státního rozpočtu.
Zhotovitelem stavby byla firma STYLBAU,
projektantem firma ATELIER TSUNAMI.
Martina Götzová
Foto: Michal Fanta

Stavba přišla na 57 mil. Kč

Na objektu se nachází množství prostupů, díky kterým se mohou simulovat ty nejkomplikovanější zásahy, při kterých je nutné, aby tým záchranářů postupoval kreativně a spolupracoval.
Polygon je svého druhu v celé Evropě unikátní, a to především díky své variabilitě. Příslušníci HZS a projektant se nechali inspirovat podobným zařízením blízko francouzského Grenoblu, ale svými vlastními nápady
povýšili polygon ve Velkém Poříčí na zařízení, které odpovídá vysoce specifickým požadavkům hasičů. Některé prvky si dokonce
navrhovali příslušníci sami.
Uvnitř zařízení se nachází kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace
zásahů ve velmi specifických podmínkách.
Najdeme zde i cvičnou studniční šachtu nebo polygony stísněných prostor.

Nejvíc bezpečný výcvik
Právě ty jsou kreativním dílem hasičů
a projektanta. „Jsou to imitace stavebních
součástí, kanalizace, ale i stísněných přírodních prostor, které připomínají například jeskyně, přičemž se dá část bezpečně zaplavit.
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SDH Třeštice plesem oslavil dvacetiletí hokejového týmu
Myšlenka na založení hokejového mužstva v Třeštici v okrese Jihlava se zrodila během roku 1998, ale k její realizaci došlo až
o rok později.
Parta kluků v Třeštici byla bezvadná,
chodilo se kolektivně na zábavy a hostinec
U Nechvátalů ve Vanůvku se pomalu stával
přechodným bydlištěm. Právě tam vznikla
spousta nápadů, které jsme později realizovali. Jenže nejen pitným režimem živ je člověk a tak se taky začalo sportovat. Uspořádal se turnaj v malé kopané na místním
plácku u školy, a protože se vydařil, za rok
se zopakoval s ještě větším úspěchem.
Tak jsme si řekli, že když to jde v létě,
mohlo by to jít i v zimě a založíme historicky první hokejový klub v Třeštici pod patronací místního sboru dobrovolných hasičů,
jehož členy byla převážná část mužstva.
Na zrod klubu měl také vliv přetlak odchovanců růženského, telčského a třešťského hokeje, kteří se vraceli z vojny a obtížně
se dostávali do základních sestav mateřských
týmů. Věk odchodu do „hokejového“ důchodu se začal prodlužovat a my, mladí kluci, jsme taky chtěli hrát hokej.
Někteří další kluci už měli také s hokejem
zkušenosti jako hráči odborářských soutěží
v Třešti (když byl ještě zimák) a v Telči (EHC Hodice, AG servis Třešť), jiní měli zkušenosti pouze z rybníka, ale o to větší chuť do toho jít.
Po několika schůzkách v klubovně a po
upřesnění organizačních věcí (nákup dresů,
členské příspěvky, atd.) jsme se přihlásili
v sezóně 1999/2000 do soutěže O pohár
města Telče. Soutěž se dělila na I., II. a III. ligu. Jako nováček turnaje jsme samozřejmě
začali ve III. lize.

Fanoušci SDH Třeštice dávají o sobě vědět

Na střídačce i čajníci
Zakládajícími členy HC SDH Třeštice byli
brankáři Libor Hájek, Petr Dunička, obránci
Pavel Kodys, Luboš Holý, Petr Maslák, František Jirák, útočníci Martin Kodys, Luboš Papež, Zdeněk Poledna, Leoš Veselský, Roman
Tomšík, Josef Košťál, Zdeněk Lukšů, Pavel
Dunička, Vladimír Poledna, Dušan Gregor,
Michal Koníř.Trenérem byl Ladislav Tušer,
zdravotníkem Martin Gregor.
Čajníci: Ladislav Kodys, Leoš Engl (protože se hrálo na otevřeném zimním stadiónu
často v mrazech okolo 15 st. C, kluci nám
vařili čaj).
První sezónu jsme skončili za podpory fanoušků z Třeštice, Doupě, Růžené, Telče, Třeště a dalších obcí na krásném 2. místě III. ligy
a další rok jsme postoupili do II. ligy. Ve třetí

sezóně jsme se již probojovali na 2. místo
v celém turnaji O pohár města Telče.
Během prvních několika sezón jsme nehráli pouze v Telči, ale vyjížděli jsme za přátelskými utkáními do Znojma, Velké Bíteše,
Nymburka, Jindřichova Hradce, Brna, Jihlavy, Pelhřimova a dalších měst v ČR.
Máme spoustu krásných a nejen hokejových zážitků. V roce 2003 jsme nechali
navrhnout a vyrobit zimní bundy pro hráče
a fanoušky. Samozřejmostí jsou klubové čepice, trička, šály a další předměty.
Od sezóny 2003/04 do sezóny 2007/08
jsme hráli přebor okresu Jihlava. Největším
úspěchem v této době bylo 2. místo okresního přeboru v sezóně 2006/07. Další sezóny doposud opět hrajeme turnaj O pohár
města Telče.

První mužstvo SDH Třeštice

Jedno mužstvo nestačilo,
založili i druhé
V roce 2010 došlo k velké změně v týmu
HC SDH Třeštice. V Třeštici nám dorostli na
rybníku další hokejisti z Třeštice a Doupě
a opakovala se historie. Kluci chtěli hrát hokej a bylo nás do jednoho týmu více než
dost. Proto od sezóny 2010/11 vzniklo mužstvo HC SDH Třeštice „B“.
Áčko zůstává hrát I. ligu a béčko začíná
hrát III. ligu. Velký úspěch se dostavil v poslední sezóně starého zimního stadionu
„winter classic“ 2014/15, kdy první tým
HC SDH Třeštice poprvé vyhrál turnaj. Dalším velkým úspěchem v historii klubu je obhájení vítězství v turnaji v další sezóně, ale
již na nově otevřeném zimáku v Telči. Velice úspěšnou se stala i loňská sezóna, kdy
obě mužstva skončila po finálových bojích
na krásných druhých místech v I. a III. lize
turnaje.
V letošní jubilejní 20. sezóně třeštické
týmy skončily v I. lize na 3. místě a ve III. lize na 2. místě.
Taková je bilance skvělé party kolem kapitána áčka Martina Kodyse a kapitána béčka Zdeňka Lukšů a hrajícího manažera HC
SDH Třeštice Zdeňka Poledny.
Dokázali jsme si splnit naše sny, hrát velký hokej, mít skvělou partu a starat se o zábavu mnoha fanoušků.

Letěli se podívat na Jágra
V různých sezónách za náš tým nastupovali na led hráči jako je Libor Šára, odchovanec Modety Jihlava, extraliga České Budějovice, Jiří Cihlář, Mistr ČR 1991 – Dukla Jihlava, Petr Svoboda, odchovanec Dukly Jihlava,
hráč TORONTO MAPLE LEAFS, Přemysl Duben, odchovanec Dukly Jihlava, 2001 draftován New York Rangers.

Prapor hokejového mužstva SDH Třeštice vloni zavlál i na přibyslavském Pyrocaru
Protože jsme samozřejmě také fanoušky
českého hokeje, navštívili jsme mistrovství
světa v hokeji v Praze, Bratislavě a v Paříži.
V roce 2015 jsme také navštívili NHL v New
Jersey v době, kdy za Devils hrál Patrik Eliáš, Jaromír Jágr a Marek Židlický.
Za dvacet let hokeje v Třeštici jsme společně oslavili narození řady dětí našich hráčů, několik hráčů jsme oženili, ale také jsme
se navždy rozloučili s naším zakládajícím
hráčem Leošem „kuchařem“ Veselským,
dlouholetým trenérem Láďou Tušerem a věrným fanouškem Františkem Lukšů. Žel, všech
našich úspěchů a nového zimáku v Telči se
nedožili.

Klubem prošlo 85 hráčů
Na všechny úspěchy a zážitky si zhruba
85 hráčů HC SDH Třeštice společně se sponzory a fanoušky zavzpomínalo na oslavě založení klubu v sobotu 6. dubna 2019 v kul-

turním domě v Růžené. Za HC SDH Třeštice
postupně nastupovali i členové sousedních
SDH (Doupě, Sedlejov, Nevcehle, Urbanov
Pavlov, Růžená, Lovětín, Čenkov, Studnice,
Černič, Dolní Cerekev a Řídelov. Mezi hráči
jsou starostové SDH, velitelé SDH atd.
Při oslavě byl promítán dokument o dvacetileté historii klubu. DVD s tímto dokumentem dostal každý hráč. Manželky a přítelkyně hráčů a fanoušků za svou trpělivost
s hokejem obdržely kytičku.
Po zhlédnutí DVD všech přibližně 160
zúčastněných minutou ticha uctilo památku zemřelých kamarádů a bratrů hasičů. Poté všichni společně večeřeli a po večeři se
vzpomínalo a povídalo u vystavených pohárů a kronik z jednotlivých sezón. Po 20. hodině byl slavnostně zahájen ples, který si
všichni náramně užili.
MARTIN KODYS,
starosta obce Třeštice

Druhé mužstvo SDH Třeštice
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Radek Horáček, pes Arri (australský ovčák), Jan Hoško, technická podpora
bez psa, Eva Bazínková, pes Charlie (border kolie), Lenka Vaníčková, fena
Dorka (flat coated retriever). V automobilu byl ještě připraven pes Strike
(československý vlčák).

Jediný sbor na Moravě,
cvičící záchranářské psy, je v Petrově nad Desnou
Zatímco v Čechách je více sborů, které cvičí psy pro záchranářské účely, na Moravě je
takový pouze jeden. Je součástí sboru dobrovolných hasičů obce Petrov nad Desnou.
Využil jsem dobu léčebného pobytu
v Termálních lázních Velké Losiny a s části

záchranářského týmu prožil výcvikové odpoledne na cvičišti v okresním městě Šumperk.
Výcviku se zúčastnil Radek Horáček se
psem Arri plemena australský ovčák, Eva Bazínková měla psy dva – Charie plemene bor-

Lenka Vaníčková s fenkou Dorka plemene flat coated retriever

australský ovčák a Marie Coufalíková a její
psi Bart a Berry plemene border kolie.
Pohled do kynologické literatury říká, že
australský ovčák je skvělé všestranné pracovní plemeno. Původně bylo plemeno určeno hlavně pro shánění ovcí do stád a vedení stád nehostinnou krajinou.
Flat coated retrívr se vyvinul v Anglii křížením novofoundlandského psa, labradorského retrívra a irského setra a nejspíše i border
kólie. Používali se k lovům nebo jako přinašeči sestřelených ptáků z vody. Dnes se využívají jako canisterapeuti, záchranáři a lovci.
Border kolie se objevuje na prvních příčkách různých tabulek cílených na měření psí
inteligence. V manipulaci s větším či menším stádem ovcí i jiných hospodářských zvířat nemá konkurenci, stejně tak výborná je
v různých kynologických sportech.
Československý vlčák je plemeno vzniklé
zkřížením německého ovčáka a karpatského
vlka. Původní pokus pohraniční stráže pod
vedením plukovníka Ing. Karla Hartla vyústil
ve vznik československého národního plemene. Po roce 1993 převzalo takzvaný patronát plemene Slovensko.
Petrovští hasiči se svými psy samozřejmě
nenahánějí stáda ovcí, ale cvičí je na vyhledávání lidí v sutinách zřícených budov a jejich záchranu.
Ivo Havlík, snímky autora

Jan Hoško se dobře schoval, ale všichni psi ho v zamaskovaném úkrytu rychle našli

der kolie a Strike plemene československý
vlčák, Lenka Vaníčková přivezla fenku Dorku
plemene flat coated retriever. Jako technická podpora byl přítomen Jan Hoško.
Pro pracovní zaneprázdněnost scházeli
František Eichler a jeho pes Chipz plemene

Radek Horáček se psem Arri plemene australský ovčák

Eva Bazínková se psem Charie (border kolie)

Eva Bazínková se psem Strike, plemene československý vlčák
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Čeští a polští lezci společně cvičili
záchranu turistů z lanovky na Sněžku
Jarní odstávku lanovky na Sněžku využili ke společnému výcviku ve dnech 9. až 11. dubna čeští a polští hasiči. Vyzkoušeli si, jak by asi probíhala záchrana osob z porouchané lanovky. Záchranu osob v obtížně přístupném zimním terénu nacvičovala stovka příslušníků českých a polských hasičských záchranných sborů, které jsou zapojeny do společného
přeshraničního projektu Bezpečné pohraničí.
Výcvik záchrany osob z lanovky na nejvyšší českou horu probíhal na spodním úseku
kabinkové lanovky z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Hasiči, kteří jsou speciálně proškoleni pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou, obsadili postupně všechny podpěrové sloupy. Odtud se museli dostat až k obsazené kabince a pomocí lan spouštěli zachráněné osoby bezpečně zpět na zem.
Hasiči absolvovali nácvik na dvou stanovištích, a to na lanové dráze na Sněžku a dále
také na čtyřsedačkové lanovce Zahrádky. Společný výcvik začal již o den dříve teoretickou
přípravou.
Martina Götzová, foto: Michal Fanta

Projekt Bezpečné pohraničí
je realizován v rámci programu Interreg
V-A Česká republika – Polsko. Do projektu jsou zapojeny na české straně Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého,
Libereckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na polské straně v projektu spolupracují Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej v Opolí (Opole), Vratislavi (Wrócław) a Katovicích (Katowice).
Cílem projektu je zlepšit přeshraniční
připravenost k řešení krizových situací.
Rozpočet celého projektu Bezpečné
pohraničí na roky 2016–2019 je 7,9 milionu eur, z toho jeden milion eur je rozpočet pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.

Cíl – nejvyšší česká hora
Tradiční dvousedačková lanovka vyvážela celoročně turisty od roku 1949 až do
září roku 2012, kdy byl její provoz ukončen. Za tuto dobu lanovku navštívilo na
20 milionů turistů a na vrchol Sněžky vyvezla více než 7,2 miliónu cestujících. Od
21. prosince 2013 je po celkové rekonstrukci v provozu nová kabinová visutá
jednolanová dráha oběžného systému
s odpojitelnými čtyřmístnými kabinkami.
Po cestě na nebo z nejvyššího bodu
České republiky vede v původní trase své
sedačkové předchůdkyně, pouze spodní
stanice v Peci pod Sněžkou je posunuta
níž k chatě Lesovna. Přepravní kapacita
je 250 osob/hod.
Na Sněžce probíhá hranice mezi Českem a Polskem. Sněžka je nejvyšší českou horou (1603 m n.m.), není však nejvyšší polskou horou. Tou je o téměř 900
metrů vyšší vrchol Rysů na polsko-slovenské hranici (2499 m n.m.).
Pec pod Sněžkou – Růžová hora:
Délka 1747 m.
Dolní stanice: 829 m n. m. – Pec pod
Sněžkou. Horní stanice: 1339 m n. m. –
Růžová hora.
Přepravní kapacita: 250 osob/hod.
Převýšení: 508 m.
Čas jízdy: 5 minut 49 sekund.
Růžová hora – Sněžka:
Délka: 1969 m
Dolní stanice: 1339 m n. m. – Růžová hora. Horní stanice: 1588 m n. m. – Sněžka.
Převýšení: 252 m.
Čas jízdy: 8 minut 24 sekund.
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333 Stratílkových stríkaček
a Sodomkovo Vysoké Mýto

Uzávěrka přihlášek – 15. května 2019 (prodlouženo)
Za organizátory:
Petr Motl, SDH Vysoké Mýto, tel. 724 179 380, e-mail: petr.hasici@seznam.cz
Jiří Junek, ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, tel. 724 933 940, e-mail: muzeum@muzeum-myto.cz

Vysoké Mýto, sobota 8. června 2019
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
u příležitosti 120. výročí založení továrny na hasicí techniku Václava Ignáce Stratílka.

Mediálním partnerem setkání je Alarm revue hasičů a záchranářů.

Přívěsná motorová stříkačka STRATÍLEK 16 se šestiválcovým, vodou chlazeným motorem Tatra, rok výroby
1932, majetek SDH Jimramov (okres Žďár nad Sázavou), poslední zásah v roce 1963 při požáru v Sedlištích

Požáry kulturních památek se nevyhýbají ani Česku
V souvislosti s požárem katedrály Notre
Dame v Paříži tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR kpt. Mgr. Nicole Zaoralová 16. dubna vydala obsáhlou tiskovou
zprávu (mezititulky jsou redakční):
Za posledních 10 let (2009–2018) došlo
na území České republiky k 133 požárům
historických památek a škoda u těchto objektů je vždy velmi vysoká.
Nejčastější příčinou vzniku požárů v památkových objektech jsou nedbalost, technické závady, vadné komíny a úmyslné zapálení. Jako velmi rizikové hodnotíme provádění oprav, rekonstrukcí, filmařské práce
v prostorách kulturních památek.
Podíváme-li se do minulosti, ničivé požáry mají za následek ztrátu mnoha významných historických památek. Navíc,
pokud historický objekt vyhoří, ztratíme
nejen hmotnou stránku, ale především duchovní odkaz, který má být předáván z generace na generaci.
Pokud si již další generace nebudou moci prohlédnout vzácné nástěnné malby,
fresky nebo obrazy, přijdou tak o důležitou
část historického odkazu. Chránit totiž musíme prostřednictvím hmotných památek i
jejich vnitřní smysl a duchovní rozměr.

Funkčnost musí být estetická
V době, kdy byly tyto objekty stavěny,
nikdo na požární bezpečnost nemyslel.
Konstrukčně památky neodpovídají dnešním normám. Stavební prvky, zejména střechy, jsou často z hořlavého materiálu, stavby jsou strmé, věže jsou vysoké a není možno se k nim dostat. Většinou také zcela
chybí jakékoliv protipožární zabezpečení.
A právě možnostmi protipožárního zabezpečení se hasiči spolu s památkáři a vlastníky, případně nájemci nebo provozovateli
hradů a zámků intenzivně zabývají. A nejde
jim pouze o to, aby protipožární opatření
a zařízení bylo funkční, řeší i to, jak by vše
mělo vypadat.
„Nejen účelná a účinná, ale i citlivá a estetická. Přesně taková by z hlediska hasičů a
památkářů měla být požární ochrana kulturního dědictví,“ říká plk. Ing Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence, MV – generální ředitelství HZS ČR.

Hašení je obtížné
Pokud již k požáru památkového objektu
dojde, bývá to pro hasiče složitý oříšek. Potíže při hašení požáru památkových objektů
vyplývají z jejich charakteru. Pokud si představíme například hrad. Stojí na kopci, v obtížně
přístupném terénu, kolem něj je mnoho porostu, na který se požár velmi snadno rozšíří.
Na takové místo často není možné dostat
se s těžkou hasičskou technikou. V zimě pak
bývá terén zcela nepřístupný. Na místo není

možné dojet například ani s cisternou. Přitom
právě v takovýchto objektech chybí zdroj vody k hašení a voda se musí zajistit dálkovou
dopravou někdy i několik kilometrů.
Tato znepokojivá situace vedla již v roce
2010 k zahájení spolupráce mezi Národním
památkovým ústavem (NPÚ) a HZS ČR, která si klade za cíl lepší ochranu památek
z hlediska požární bezpečnosti. Spolupráce
byly navázána také s Ministerstvem kultury,
se kterým byla uzavřena Dohoda o spolupráci na začátku roku 2019. Tato dohoda
obsahuje konkrétní objekty, které budou
tento rok podrobně zhodnoceny z hlediska
požární ochrany.

Nezbytná je signalizace
Jedním ze základních výstupů monitoringu požárního rizika na památkových objektech bylo, že toto riziko je zde velmi vysoké.
Roli hraje složitý a členitý charakter stavby,
množství uchovávaných předmětů z hořlavého materiálu, nepřístupnost objektů pro
požární techniku, nedostatek hasiva a další.
Základním úkolem tedy je, minimalizovat
rozvoj požáru, jeho šíření a snížení škod v takovémto objektu. Nejefektivnější způsob je
instalace moderního protipožárního vybavení, jako jsou elektronické požární signalizace,
protipožární dveře, okna, stabilní hasicí zařízení apod.
Do popředí se v posledních letech dostává i estetické provedení těchto prvků požární ochrany.

Cestou spolupráce
Již samotná instalace požární signalizace, stabilních hasicích zařízení a dalších prvků požární ochrany je v historických objektech velmi obtížná, a pokud je realizována
necitlivě a nepromyšleně, působí pak v interiérech rušivě, neesteticky a v horším případě může způsobit i nedozírné materiální
a historické škody.
Od samého počátku byli proto do spolupráce zapojeni i výrobci protipožární techniky, která má být navrhována tak, aby plnila
svůj účel, ale zároveň nenarušila umělecký
ráz památky.
„Zachování celosvětového, národního či
regionálního dědictví od ničivého ohně by
mělo být považováno za zachování naši historické paměti pro budoucí generace. Za
předpokladu, že dojde k úzké spolupráci
mezi všemi úřady či osobami, které mají řešit požární bezpečnost (např. majitele budov, požární a záchranné služby, poradenství požární bezpečnosti, památkáři, architekti, zaměstnanci a návštěvníci), historických
budov a movitých památek budou zachovány pro mnoho dalších let,“ dodává k tomuto problému plk. Ing Květoslava Skalská.
Ilustrační foto: archiv redakce

Dvanáct největších požárů
památek od roku 2005
• Část hradu Pernštejn s depozitářem
15. dubna 2005. Škoda 48 milionů Kč.
Příčina: nejpravděpodobněji chemické
samovznícení.
• Zvonice u kostela svatého Jakuba Většího v Železném brodě 13. května 2007.
Škoda 3 miliony Kč. Příčina: úmysl nebo nedbalost.
• Průmyslový palác v Praze 16. října 2008.
Škoda: 1 miliarda Kč. Příčina: technická
závada, nedbalost či úmysl
• Fara v Plané 3. září 2009. Škoda 8 milionů Kč. Příčina: technická závada.
• Petrova bouda v Krkonoších 1. srpna
2011. Škoda 1,5 milionu Kč. Příčina:
úmysl nebo nedbalost.
• Rozhledna Hýlačka 1. ledna 2012. Škoda 2 miliony Kč. Příčina: neobjasněna.
• Zámek v Sedlci 23. července 2012. Škoda 4 milionů Kč. Příčina: neobjasněna.
• Chata Libušín 2. března 2014. Škoda
80 milionů Kč. Příčina: technická závada nebo nedbalost.
• Kostel v Mirovicích 31. března 2015.
Škoda 5,4 milionů Kč. Příčina: zazděný trám v komíně.
• Levé křídlo Zámku Plumlov 11. října
2016. Škoda 3,5 milionů Kč. Příčina:
kouření.
• Dřevěný kostel v Gutech 2. srpna 2017.
Škoda 50 milionů Kč. Příčina: úmyslné
zapálení.
• Zámek v Horním Maršově 19. srpna
2018. Škoda 5 milionů Kč. Příčina:
úmyslné zapálení.
• Bývalá fara v Hnojicích 31. srpna 2018.
Škoda 4 miliony Kč. Příčina: technická
závada.
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Krásná stavba malého hasičského muzea Josefa Eichhoffa v obci Rokytnice v okrese Přerov. Na druhém záběru, pořízeném z přibližně
stejného místa, je „kostka“, která hyzdila celou náves a měla být zbourána. V pozadí stojí kostel sv. Jakuba Většího, který byl postaven
již v roce 1353, v roce 1764 však vyhořel a byl znovu postaven do dnešní podoby.

Zprzněnou zbrojnici zachránili
před demolicí a vrátili jí původní tvář
V Rokytnici v okrese Přerov kompletně rekonstruovali bývalé hasičské skladiště. Vzniklo tím Hasičské muzeum Josefa Eichhoffa.
Hasičské skladiště bylo postaveno v roce
1905 na pozemku, který poskytl tehdejší
majitel místního velkostatku baron Josef Eichhoff. Ten rovněž daroval cihly na stavbu.
Budova sloužila hasičskému sboru v Rokytnici v letech 1905 až 1967. V letech 1967

až 1975 docházelo k postupným přestavbám
na autodílnu, klubovnu a sklad civilní obrany.
Poslední využití bylo jako klubovna skautů.
V roce 1997 územní plán obce Rokytnice
nevzhlednou a již zcela nepodobnou budovu
určil k demolici. V roce 2013 se však zrodila
myšlenka na „vzkříšení“ starého hasičského
skladiště. Vznikl projekt Obnova historické
hasičské zbrojnice v Rokytnici, financovaný
z ROP Střední Morava a obcí Rokytnice.

V současné době je v muzeu umístěno
několik desítek exponátů vztahujících se
k činnosti místního hasičského sboru. Návštěvníci zde uvidí ruční stříkačku, dvoukolovou motorovou stříkačku, různé typy hasičského nářadí, dobovou uniformu a další
zajímavosti.
„Hasičský spolek v Rokytnici byl založen
v roce 1904. O rok později byla koupena
první stříkačka a začala stavba hasičského

Vlevo původní hasičské skladiště, vpravo po architektonicky hrůzné přestavbě, o kterou se postaral bývalý Svazarm.
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Kdo byl Josef von Eichhoff?

Zlatá tabule připomíná, že na financování
projektu se podílel Evropský fond pro regionální rozvoj.
skladiště na pozemku darovaném posledním majitelem panství Josefem Eichhoffem.
V roce 1966 místní organizace Svazarmu
radu obce požádala o svolení přebudovat
zbrojnici na svépomocnou autodílnu a sklad
Civilní obrany.
S vydáním stavebního povolení nesouhlasila památková péče, ale přestavba byla nakonec prosazena a v akci Z provedena,“ řekl
Alarm revue starosta Rokytnice Kamil Malenda a ocenil, že o dílo se významně zasloužili
bývalí starostové obce – Josef Oščádal a Petr
Havlík.
Připravil Ivo Havlík,
foto: autor, Jan Teimer, archiv
Kamila Malendy a archiv obecního úřadu

Dva ústřední muzejní exponáty.

Tak to vypadalo uvnitř před rekonstrukcí.

Rakouský šlechtic a politik německé národnosti na Moravě, v 2. polovině 19. století poslanec Říšské rady (23. října 1822 –
17. listopadu 1897), byl jediným synem
prezidenta dvorské komory Petera Josefa
von Eichhoff, který pocházel ze západoněmeckého Bonnu a v roce 1836 vstoupil mezi rakouskou šlechtu.
Josef vlastnil statky Čekyně a Rokytnice
na Přerovsku. 23. října 1843 si vzal za manželku Marii hraběnku Hohenwart, sestru pozdějšího předlitavského předsedy vlády Karla
von Hohenwarta, který tak byl jeho švagrem.
V roce 1872 byl jmenován tajným radou.
Většinou bydlel ve Štýrském Hradci. Rodové
sídlo ovšem bylo v Rokytnici na Moravě.
Jeho dcera Klára se roku 1877 provdala
za Alfonse Aichelburga.
Od roku 1861 byl poslancem Moravského zemského sněmu. Zemský sněm ho
24. března 1863 delegoval i do Říšské rady
(tehdy ještě volené nepřímo) za Moravu.
Opětovně byl zemským sněmem do Říšské
rady delegován v letech 1867, 1870 a 1871.
Uspěl i v prvních přímých volbách do Říšské
rady v roce 1873. Za vlády Eduarda Taaffeho
se vzdal postu předáka německých liberálů
na Moravském zemském sněmu.
Zemřel ve Štýrském Hradci.

Zápis v kronice dokládá, že zbrojnice byla
postavena na pozemku, který hasičům daroval Peter Josef von Eichhoff

Muzeum je otevřeno denně, včetně sobot, nedělí a svátků po telefonické domluvě na čísle 608 716 388.

Výjezdová zbrojnice sboru dobrovolných hasičů obce Rokytnice byla postavena v roce 1964, má nová okna a fasádu.
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Matka praporu Vilemína Mayerová darovala hedvábnou bílomodrou stuhu s nápisem Ruku k dílu, srdcem k vlasti!
Kmotra praporu Johanna Naxerová věnovala hedvábnou červenou stuhu s nápisem K upomínce na den 23. srpna 1896.
Pavla Majerová, která byla druhou kmotrou praporu, jej ozdobila hedvábnou bílou
stuhou s heslem Ni zisk, ni slávu.
První družička Aninka Depauliová ověnčila prapor krásným věncem z živých květů
a Jan Roučka daroval nový praporový pás.
Prapor zhotovila dílna J. Trenkwalda podle návrhu známého pražského akademického malíře Huga Boettingera z hedvábné
látky. Líc je bílý s městským znakem, hasičskou zbrojí a nápisem Horažďovice, rub je

Historický prapor SDH Milevsko z Trenkwaldovy dílny je z roku 1882

Odezva na náš článek o vexilologovi Aleši Brožkovi:
V Milevsku a Horažďovicích se našly dva hasičské
prapory z dílny Jindřicha a Jana Trenkwaldových
Hned dvě obálky mně najednou došly
3. dubna na mou pražskou adresu.
Z první vypadly dvě fotografie milevských
hasičů držících před autem červený prapor
s vyšitým poprsím bezvousého muže s knížecím kloboukem na hlavě (podle městského znaku) ve věnci, pod nímž jsou hasičská
zbroj. Nad věncem je vyšit nápis Sbor dobrovolných hasičů, pod ním nápis pokračuje
slovy v Milevsku. Rub praporu je bílý s vyšitým svatým Floriánem, heslem Jen bratr
s bratrem svorně stůj a letopočtem 1882.
V přiloženém dopise mě Jaroslav Devera
informoval, že milevský dobrovolný hasič-

ský sbor má tři prapory a nejstarší, jenž je
na fotografiích, zhotovila firma Trenkwald
za 202 zlatých. O pořízení praporu rozhodla výroční schůze 2. února 1882. Patnáct dní
poté se konala sbírka na prapor, kterou zorganizovala Tereza Řepková s Annou Voldánovou.
Dne 25. března 1882 přispěl na prapor
20 zlatými rytíř Emil Nádherný z Borotína.
Prapor byl požehnán 20. srpna 1882
a kromě všech místních spolků se slavnosti
zúčastnily pěvecké sbory Lužičan a Vlastislav, sbory dobrovolných hasičů z Tábora,
Bechyně a Petrovic a řada hostů. Mezi nimi

byl zemský poslanec Karel Fáber a zástupce
firmy Trenkwald (předpokládám, že to byl
syn majitele firmy Jan). Slavnostního projevu
se ujal učitel z Milevska František Krejčí. Prapor je nyní uložen v milevském muzeu.
***
Stejně velkou radost jsem měl z obsahu
druhé obálky. Starosta Sboru dobrovolných
hasičů v Horažďovicích Karel Halml mně
z jejich hasičské kroniky opsal popis průběhu slavnosti rozvinutí praporu, k němuž došlo 23. srpna 1896 za účasti místních spolků a korporací. Nechyběli ani zástupci třiceti hasičských sborů.

červený s vyšitým českým korunovaným
lvem. Líc a rub jsou navíc ozdobeny bohatou výšivkou.
Do obálky byl vložen i almanach vydaný
ke 130. výročí založení SDH v Horažďovicích v roce 2008, na jehož obálce je prapor
vyfotografován.
Jako knihovník však mám dilema. Rád
bych si almanach ponechal, ale v souborném
katalogu knihoven vidím, že jej získala pouze Národní knihovna v Praze. Přitom povinné výtisky se mají odevzdávat i do Moravské
zemské knihovny v Brně, Vědecké knihovny
v Olomouci a do krajské knihovny podle místa vydavatele. Asi jej věnuji do Brna, aby byl
hezký almanach dostupný čtenářům i tam.
Aleš Brožek

Žďársko má 256 sborů, členů v nich stále přibývá
Na Žďársku přibyl jeden hasičský sbor a výrazně se rozrostly
řady dobrovolných hasičů.
Zatímco za celý loňský rok okresnímu sdružení hasičů přibylo
132 členů, v letošním lednu a únoru přišlo dalších 258 nových členů. V 256 sborech je jich nyní spolčeno 12 440.

Vzpomínka na Karla Herolda

Starosta Jan Slámečka
sklidil aplaus ve stoje

Za Thamarou Kinsky
Dne 17. dubna v rodinném kruhu v Paříži
zesnula hraběnka Thamara Kinsky z Wchynic a Tetova, rozená Thamara Amilakvari.
Vdova po Radslavu Kinském, velkém příteli sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2-Zámek, se narodila ve Francii v roce
1935. Její rodina pocházela z Gruzie, odkud
emigrovala před Stalinovým terorem. Její
otec Dimitri Amilakvari se stal legendární postavou Francouzské cizinecké legie a v boji proti hitlerovskému Německu padl za de
Gaulleovy Svobodné Francouze u egyptského města El Alamein.
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„S hrdostí konstatuji, že dlouhodobě jsme na tuto početnou
členskou základnu hrdi a jsme rádi, že o naši činnost je stále aktivní
zájem především mezi mladými, vždyť 3518 hasičů nemá 26 let, což
je téměř třetina,“ řekl na výročním shromáždění v Novém Městě na
Moravě starosta okresního sdružení Luboš Zeman.
Nový sbor vznikl v Bystřici nad Pernštejnem, jeho starostkou byla zvolena Renáta Zítková.

Do zbrojnic a pro veřejné vývěsní skřínky okresní sdružení vytisklo nástěnný list formátu A3. Připomíná letošní 100. výročí narození hasičské legendy Karla Herolda, který zemřel před pěti lety.
Shromáždění pozdravil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a nečekaně i nový starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan
Slámečka. Přijel navzdory tomu, že nad nedělním ránem se na republikovém plese hasičů v Ostravě loučil s jeho hosty.

Renáta Zítková, starostka již 256. SDH v okrese Žďár nad Sázavou,
sboru v Bystřici nad Pernštejnem, v rozhovoru s ředitelem Centra hasičského hnutí v Přibyslavi Jiřím Pátkem
Foto: Ivo Havlík

Historický prapor SDH Horažďovice z Trenkwaldovy dílny je z roku 1896

Poznámka redakce:
Autora jsme šířeji představili v minulém
vydání Alarm revue hasičů a záchranářů.
Přední český vexilolog (věda zabývající se
historií a symbolikou vlajek a praporů) byl
do odchodu do důchodu v roce 2017 ředitelem Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem.
Nyní píše knihu o Jindřichu a Janu Trenkweldových, slavných tvůrcích praporů v druhé polovině 19. století.
Aleš Brožek bude vděčen za upozornění
na další Trenkwaldovy nebo jiné historické
prapory, hasičské, spolkové, obecní, jakékoli.
Jeho e-mailová adresa je: brozek@svkul.cz,
poštovní adresa: Ing. Aleš Brožek, V Zahrádkách 2897/25, 130 00 Praha 3.

V projevu zopakoval motiv své kandidatury na post nejvýše postaveného dobrovolného hasiče v zemi – přivést nejpočetnější občanský spolek České republiky k jeho šestému sjezdu.
Sjezd se bude konat uprostřed příštího roku v Brně. „Po sjezdu
se opět vrátím mezi vás,“ řekl člen SDH obce Olší. Zcela zaplněný
sál mu aplaudoval ve stoje.
(ivo)

V roce 1958 se vdala za Radslava Kinského po jeho emigraci do Francie. Po navrácení majetku rodině Kinských v restitucích se
s manželem zabydlela na zámku ve Žďáru
nad Sázavou. Spolu s ním navštěvovala hasičskou zbrojnici, kterou v areálu zámku nechala postavit zakladatelka sboru, prababička Radslava Kinského – hraběnka Clam-Gallasová. Zajímala se o činnost sboru,
radovala se z jeho zásahů, úspěchů, spolkového života.
Poslední rozloučení s Thamarou Kinsky se
konalo 23. dubna v gruzínské pravoslavné
kapli Sv. Nino v Paříži a její tělesné ostatky
byly uloženy do rodinného hrobu v Paříži.

Památce zesnulé se zámečtí hasiči pokloní při zádušní mši 11. května v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše
ve Žďáru nad Sázavou.
Thamara Kinsky, která plynně hovořila
pěti jazyky, se ve svém profesním životě věnovala jaderné energii, působila v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii.
Zámecký sbor dobrovolných hasičů vyjadřuje hlubokou soustrast synu Constantinu,
který žije ve Žďáru nad Sázavou, a synu Karlu Mikuláši, žijícímu v Paříži, jejich rodinám
a blízkým.
Luboš Zeman,
starosta OSH Žďár nad Sázavou
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Uhašení hořící
skládky trvalo
dvě hodiny

Ohlédnutí za topnou sezónou

Požárů od nevyčištěných
komínů neubývá, naopak!
Během topné sezóny, tedy od října 2018 do konce března 2019
došlo k více než 1 000 požárů komínů, což je zhruba stejně, jako
tomu bylo v loňském roce.
I přes neustálé varování ze strany jak kominíků, tak hasičů, toto číslo dlouhodobě neklesá, naopak meziročně mírně roste. Přitom až za 90% těchto požárů stojí nevyčištěný komín, tedy okolnost, kterou můžeme ovlivnit.

Mráz mínus deset a střecha v plamenech
Typickým příkladem byl letošní únorový (6. února 2019) požár
rodinného domku v obci Buk na Přerovsku. Tísňová linka HZS Olomouckého kraje přijala informaci o zakouřeném domě, které způsobilo zahoření v komíně.
Přijíždějící jednotky však už spatřily střechu celou v plamenech.
Situaci na místě komplikovaly teploty dosahující –10°C. Pro likvidaci bylo využito několik hasebních proudů i výšková technika.
Požár poškodil kompletně střechu objektu. Hasiči několik hodin
vynášeli požárem zasažené vybavení domu a v půdní části likvidovali zahoření slámy a sena. Naštěstí se obyvatel domu dostal z hořících prostor včas do bezpečí.

Jiskry zapálily trám
Dalším příkladem je rozsáhlý požár, který poslední den loňského roku zničil v Šubířově na Prostějovsku rodinný dům a několik
hospodářských budov.
Podle vyšetřovatelů se oheň rozšířil od hořícího střešního trámu.
Ten zapálily žhavé jiskry z komína. Deset jednotek hasičů bojovalo
s požárem až do rána, po uhašení ještě rozebírali konstrukce střech
a likvidovali ohniska.
Oheň zničil mimo jiné traktor zaparkovaný v jedné z budov a také skladované věci včetně dřeva na otop. Obytnou část pak silně
poničil kouř. Obyvatelé domu se z hořícího objektu stihli včas dostat ven, takže nedošlo k žádnému zranění. Škoda byla odhadnuta na 3 miliony korun.

Zatopili a šli do restaurace
K požáru 400 let staré chalupy do Klášterce nad Orlicí (Pardubický kraj) vyjížděly v pátek 22. února letošního roku čtyři jednotky hasičů. Hasiči průzkumem zjistili, že se uvnitř chalupy nikdo nenachází.
Při prošetřování případu bylo zjištěno, že majitelé zatopili a odešli do restaurace. Sousedé po nějaké době zpozorovali plameny.
Hasičům se podařilo včas vynést z půdního prostoru dvě propanbutanové lahve, které mohly způsobit explozi. Střecha objektu se následně propadla. Hasiči po půl hodině dostali požár pod
kontrolu a rozebírali ohořelé konstrukce a dohašovali ohniska. Příčinou vzniku požáru byla nevhodná konstrukce komínu. Škoda
v tomto případě byla předběžně vyčíslena na 1 milion korun.

Co napáchal žhavý popel
Trochu jiný případ se stal 7. ledna 2019 kdy požár rodinného domu způsobil sám majitel neopatrnou manipulací se žhavým popelem.
K události byly povolány tři jednotky požární ochrany, které průzkumem zjistily, že došlo k zahoření vnitřního vybavení obývacího pokoje.
Zasahujícím hasičům se podařilo požár asi po půl hodině lokalizovat a následně zlikvidovat. Nicméně plameny zničily prakticky
veškeré vybavení pokoje, sálavé teplo a zplodiny hoření pak poško-

Přípravy na další topnou sezónu již začaly, dřevo musí schnout nejméně dva roky
dily vybavení v ostatních místnostech přízemí domu. Škoda způsobená požárem byla předběžně stanovena na 300 tisíc korun.

Nejvíc požárů vznikne v komíně

Profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolní hasiči z Nového Města nad Metují, Opočna a Dobrušky byli 9. dubna večer
přivoláni k požáru skládky odpadu v Křovicích.
Jednotky požár zlikvidovaly pomocí dvou
proudů C se smáčedlem a vodním dělem.
Zásah byl ukončen po více než dvou hodinách.
Fotofejeton: Michal Fanta

Zdaleka se nejedná o ojedinělé případy. V roce 2018 došlo k 1 074
požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na téměř 57 milionů Kč. Usmrceni byli dva lidé a 38 osob se zranilo.
Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch bylo celkem 937 z celkového počtu požárů komínů.
Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce (85) nebo zazděný trám v komínu (34).

Dobrá spolupráce hasičů a kominíků
To všechno jsou důvody, proč se HZS ČR dlouhodobě snaží tuto situaci řešit. Do nedávna spoléhali hasiči pouze na nařízení vlády
o čištění, kontrole a revizi spalinových cest a na dobrou a těsnou
spolupráci se Společenstvem kominíků, od 1. ledna 2016 je naštěstí všechno jinak.
Od nabytí účinnosti nového znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který mimo jiné upravuje i oblast spalinových cest je
tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

Co říká zákon?
Zákon ukládá povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou
zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku.
Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být
uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše
50 000 Kč. Provozovatelům spalinové cesty, která není provozována v souladu se zákonem, může být uložena pokuta do 10 000 Kč
(u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).
Ze strany oprávněných osob a revizních techniků spalinových
cest se v rámci spolupráce angažuje Společenstvo kominíků ČR,
které šíří povědomí o této legislativní změně.

Pro bezpečné spalinové cesty
Hlavním cílem právní úpravy je zvýšení bezpečnosti provozu spalinových cest. „Hlavní roli“ zde hrají odborníci na tuto problematiku, tj. oprávněné osoby a revizní technici spalinových cest. Proto
i Společenstvo kominíků ČR cíleně vzdělává své členy a vysvětluje
postupy při zjištění nedostatku a jeho odstranění.
Z aplikace právní úpravy plyne, že spolupráce státní správy a odborníků na tuto problematiku nepřináší zahlcení správních úřadů
oznámeními o nedostatcích, ale je zárukou, že všechny nedostatky, které bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo majetek osob,
jsou odstraněny.
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rozhodující vliv italský sochař a štukatér Baldassare Fontana (1661 Chiasso – 1733 Chiasso), působící na přelomu 17. a 18. století na
Moravě.
Díky Fotanovi se Sattler naučil nejen znění modelace volných štukových plastik, ale
především aktuálním stylovým tendencím
římského barokního sochařství.

Zakázka olomouckého
světícího biskupa
Monumentální centrální sousoší ke cti
sv. Floriána, jakožto ochránce před ohněm
a morem, Sattler v Dubu nad Moravou vytvořil pro významného objednavatele. Tím
byl kapitulní probošt a olomoucký světící
biskup Otto Honorius hrabě z Egkhu a Hungersbachu (1675–1748).
Ochranná funkce sochy byla zřejmě zamýšlena v širším rozsahu. Olomoucká kapitula se totiž připravovala na velkolepou přestavbu poutního kostela v Dubu nad Moravou zasvěcenému Očišťování Panny Marie,
stavba byla zahájena o rok později než zhotovení sochy, v roce 1734. Svatý Florián rukou ukazuje právě směrem ke kostelu.

Šest ochránců proti moru

Monumentálnímu sousoší sedmi světců v Dubu nad Moravou dominuje nejvýše postavený sv. Florián.

Svatý Florián z monumentálního sousoší
v Dubu nad Moravou ukazuje na poutní kostel

Výběr dalších světců pak ikonografickou
koncepci dovršuje. Svatí Rozálie, Roch, Karel
Borromejský a František Xaverský patří mezi
tradiční protimorové patrony, svatá Pavlína
(rovněž ochránkyně proti moru) je přítomna
jakožto patronka města Olomouce.
V německy psané literatuře se lze setkat
s názorem, že autorem sousoší je Jiří Antonín Heinz, což pravděpodobně vycházelo

ze skutečnosti, že druhé Ekghem objednané sousoší pro Dub – sv. Jan Nepomucký se
světci z roku 1740 je signovaným dílem právě tohoto sochaře.
Tento názor poprvé odmítl již Miloš Stehlík, který poukázal na formální vazby s dílem
Filipa Sattlera. Sattler byl zřejmě původním
zamýšleným autorem i nepomucenské statue, což však překazila jeho brzká smrt.

Ochránce před ohněm
klečí na oblaku
Svatý Florián stojí na profilovaném čtyřbokém soklu. Čelní strana nese dedikační
nápis, na zadní straně je pak reliéf hořících
budov doplněný nápisem s chronogramem.
Postava světce je ve výrazném kontrapostu, klečí pravou nohou na oblaku a obě ruce se vzpínají v gestu zbožnosti.
Florián je oděn do tradičního oděvu římského důstojníka, na hlavě na helmici s chocholem a přes levé rameno přehozený plášť,
typicky sattlerovsky traktovaný do menších
miskovitých záhybů.

Vědro s vodou drží andílek
Jemně modelovanému obličeji s vykrojenými víčky nechybí oblíbený „reniblick“.
U pravé nohy sedí putti s atributem v podobě vědra s vodou, druhý andílek byl původně umístěn nad levým ramenem a nesl krucifix, soška však byla v minulosti zcizena.
Sokl obklopuje nízká profilovaná balustráda nesoucí na nárožích šestici soch, z nichž
původní je pouze pětice. Šestá socha sv. Václava byla doplněna v roce 1939 na domnělé
tisícileté výročí světcovy smrti.

Centrální figura sv. Floriána má formálně
nejblíže k soše stejného námětu v Konici,
pocházející rovněž z roku 1733 a patří k Sattlerovým nejlepším exteriérovým pracím.
Autorovi sousoší se věnoval Adam Sekanina v dizertační práci Filip Sattler (1695–1738.
Život, dílo a jeho doba, kterou obhájil v roce
2018 na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Z této práce naše informace čerpá.
Připravil a fotografoval:
Ivo Havlík

Čelní strana nese dedikační nápis, dílo dal
postavit kapitulní probošt a olomoucký
světící biskup Otto Honorius hrabě z Egkhu
a Hungersbachu

Tradiční putýnku s požární vodou v Dubu
nad Moravou nedrží sv. Florián, ale putti (též
amoret – nahé dítě podobné andílku. Jde
o oblíbený dekorativní prvek v období baroka, rokoka i v historických slozích 19. století. Vznikl jako renesanční obdoba antických
Amorů a středověkých andílků.

Na krásné a prostorné návsi městyse
Dub nad Moravou v okrese Olomouc od
roku 1733 stojí renovované sousoší sedmi
světců. Dominuje jim sv. Florián. Pískovec
od barokního sochaře Filipa Sattlera v roce 2013 restauroval René Tikal.
Na sousoší je latinský nápis:
SanCte fLorIane sIs proteCtor/
noster InterVenI pro nobIs Con/
serVa CLIentes tVos a fVLgVre/
peste faMe beLLo et LIberanos/
a praesente et aeterno Igne.
Přeloženo: Sv. Floriáne, buď našim ochráncem, oroduj za nás, uchraň své svěřence od
blesku, moru, hladu a války a zbav nás časného i věčného ohně!

Po vzoru římského
barokního sochařství
Filip Sattler, jeden z neslavnějších sochařů Olomouce, se narodil 20. dubna 1695
v tyrolském Wenns a zemřel 20. května 1738
v Olomouci. Vyučil se v dílně svého otce, ale
na utváření jeho sochařského rukopisu měl

Poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou ke svým poutím a žehnáním
spolkových praporů využívají také hasiči. Nádherný vrcholně barokní chrám má dvě 59 metrů vysoké věže. Postaven byl o rok později, než blízké sousoší sv. Floriána.
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Pod reliéfem hořících budov je latinský nápis,
v překladu: Sv. Floriáne, buď našim ochráncem, oroduj za nás, uchraň své svěřence od
blesku, moru, hladu a války a zbav nás časného i věčného ohně!”

120 let

ALARMrevue • 34

ALARMrevue • 35
1899-2019

1899-2019

Výstava o historii hasičstva na frýdeckém zámku
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek a Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, spolu se sbory
dobrovolných hasičů připravilo výstavu Historie hasičů v okrese Frýdek-Místek. Vernisáž se konala na frýdeckém zámku 28. března a výstava tam potrvá do 2. června 2019.

19. mezinárodní veletrh
požární techniky

29. 5.–1. 6. 2019
VELETRHY BRNO

2019
10. mezinárodní veletrh
bezpečnostní techniky a služeb

www.bvv.cz/pyros
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Tak dramatické Velikonoce hasiči ve středních Čechách nepamatují
Suché a větrné počasí se výrazně podepisuje na množství zásahů v přírodním prostředí, a to zejména zvýšeným počtem požárů trávy, křoví i lesních porostů.
Čtvrtek 18. dubna byl pro středočeské
hasiče hlavně v odpoledních hodinách jedním z nejnáročnějších jarních dnů, právě
v souvislosti s požáry přírodního charakteru. Události navíc velice často komplikoval
špatně přístupný terén a mnohdy také vítr,
který způsoboval rychlé rozšiřování plamenů do okolí zasažených ploch.
Ve Středočeském kraji evidujeme za uvedený den přes dvacet událostí, kdy byly jednotky vyslány k požáru travního nebo lesního porostu. Plošně hořelo prakticky ve všech
koutech kraje. Z pohledu rozsahu a náročnosti zásahu jsme zaznamenali čtyři požáry,
při kterých byl vyhlášen i druhý stupeň poplachu, a také požár stohu, jehož vznícení
způsobily děti.

Děti zapálily stoh

Vzplály lesy

Poplach při požáru stohu byl vyhlášen
jednotkám HZS Mělník a sborům dobrovolných hasičů obci Mšeno, Chorušice a Mělnické Vtelno krátce po jedné hodině odpoledne. Hořel stoh na ploše cca 35x22 metrů. Zástupce zemědělského podniku zajistil
techniku, která místo oborala, aby se požár
nemohl šířit dál.
Problematikou hořících stohů je, že jejich hašení není efektivní z hlediska vynaložených sil a prostředků, proto se nechávají
kontrolovaně vyhořet. Majiteli byla nařízena následná dohlídka až do neděle. Příčinou
požáru byla hra dětí s otevřeným ohněm,
způsobená škoda byla předběžně vyčíslena
na 1,2 milionu korun.

Také na Benešovsku u obce Třetužel hasiči bojovali s požárem lesa, který se rozrostl na plochu o rozloze 200x50 metrů. I zde
byl vyhlášen druhý stupeň poplachu, protože bylo nutné povolat větší počet cisteren.
V rámci mezikrajské výpomoci jsme při této události spolupracovali s operačním střediskem HZS Jihočeského kraje, které vyslalo
na pomoc jednotky dobrovolných hasičů obcí Mladá Vožice a Chotoviny z okresu Tábor.
Obdobný lesní požár ve druhém poplachovém stupni likvidovali hasiči u obce Zaječice, která leží v katastru Pyšel na Benešovsku. Na ploše 100x150 metrů zasahovali profesionální hasiči z Říčan a devět
dobrovolných jednotek, celkem s deseti cisternami – Čtyřkoly, Říčany, Pyšely, Senohraby, Čerčany, Turkovice, Nespeky, Velké Popovice a Mnichovice.
Potřebná hasební voda byla dovážena
z čerpacího stanoviště, které bylo zřízeno
na zaječické požární nádrži.
Posledním požárem, u kterého museli
hasiči vyhlásit druhý poplachový stupeň, byl
požár lesa u obce Skorkov na Mladoboleslavsku, kde plameny zachvátily asi hektar
porostu, včetně lesní školky. Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského
kraje k události vyslalo profesionální jednotky ze Staré Boleslavi a Benátek nad Jizerou
a šest dobrovolných jednotek – Skorkov-Káraný, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Lysá nad Labem, Skorkov a Sojovice.

Rozsáhlý požár
v nepřístupných Brdech
Další velkou událostí byl požár v CHKO
Brdy, kdy ve vojenském prostoru nedaleko
obce Jince došlo po řízeném odpalování nevybuchlé munice u trhací jámy k odlétnutí
segmentů, které na třech místech zapálily
okolní trávu, borůvčí a náletové dřeviny.
Vlivem silného větru se plameny velice
rychle rozšiřovaly a zasahující jednotky musely dostat pod kontrolu požár o celkovém rozsahu 8 hektarů. Bylo nasazeno velké množství techniky, protože místo bylo velmi těžce
přístupné. Šlo o dopadovou plochu a požární technika neměla šanci dojet až k jednotlivým ohniskům, a tak bylo nutné natáhnout
stovky metrů dopravního vedení. Na místo
byl povolán i vrtulník s bambi vakem, který
provedl několik shozů, aby se podařilo dostat
požár rychleji pod kontrolu. Velitel zásahu si
vyžádal také nasazení čtyřkolky ARCTIC CAT
ze stanice HZS Beroun, která je velkým pomocníkem v těžko přístupném terénu.

středí. Převážně šlo o požáry lesních a travních porostů, ale třeba také balíků slámy.
Společným jmenovatelem většiny těchto požárů byla opět nedbalost a neopatrnost.
Největší páteční událostí je bezesporu
požár lesního porostu poblíž obce Libčice
nad Vltavou v okrese Praha-západ. Už při
příjezdu prvních hasičů bylo jasné, že zvládnout oheň v tomto prostoru nebude jednoduché. Jednalo se o velmi špatně přístupný
terén nad železniční stanicí Řež na levém
břehu Vltavy, kde kromě příkré stráně a lesa hořela i část mezi skalami, ke které se nedalo dostat hasičskými cisternami, a zásah
v těchto místech byl nebezpečný.
Proto byla povolána i lezecká skupina ze
stanice HZS Kladno, která se postupně slaňovala do hůře přístupných úseků a dohašovala jednotlivá ohniska. Vlivem požáru docházelo také k pádům stromů, a tak bylo nutné, aby zasahující hasiči byli jištěni pomocí
lan a opasků.

Bambi vak plnili
za letu z Vltavy
Na místo byl povolán také požární vrtulník, který za pomoci bambi vaku provedl
několik shozů, což výrazně zefektivnilo zásah a přispělo k urychlení lokalizace.

Na Velký pátek hasili i lezci
Velikonoční pátek 19. dubna opět přinesl
velký počet požárů v přírodním prostředí.
K 21. hodině evidovali středočeští hasiči téměř
padesátku událostí. Dvacet z nich byly požáry, z toho rovných patnáct v přírodním pro-
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Četnosti shozů napomohla i možnost plnit bambi vak za letu přímo z Vltavy. Vzhledem ke konfiguraci terénu se oheň rozrostl
až na plochu přibližně 500x100 metrů. Velitel zásahu vyhlásil třetí stupeň poplachu,
protože bylo nezbytné povolat na místo co
nejvíce cisteren a lidí.

uvolňovaly velké kameny, které padaly až
do kolejiště. Z důvodu zajištění bezpečnosti bylo třeba uzavřít i část přilehlé cyklostezky, aby nedošlo k případnému zranění
osob, hlavně v souvislosti s hašením pomocí vrtulníku.

Vlaky musely stát

Hasiči opět museli natáhnout kilometry
dopravního vedení, aby se dostali do všech
míst, která byla zasažená ohněm. V tomto případě se opět ukázaly výhody použití
D programu, kdy manipulace s těmito hadicemi je díky nižší váze snadnější, což je
právě v hůře přístupných terénech velkým
pozitivem. Nakonec byl pozemní zásah prováděn za pomoci osmi D proudů a několika C proudů.

Celkem se na zásahu podílely čtyři profesionální a čtrnáct dobrovolných jednotek.
Byly to jednotky HZS Kralupy nad Vltavou, Roztoky, Kladno, Mělník, SDH – Husinec-Řež, Úholičky, Libčice nad Vltavou, Středokluky, Roztoky, Kralupy nad Vltavou, Kozinec, Veltrusy, Horoměřice a Správy železniční
doptravní cesty Kralupy nad Vltavou.
V sobotu se tam otáčely další jednotky,
protože bylo nutné vše dohasit. HZS Praha
– Lysolaje a mimo nich ještě navíc zasahovaly jednotky SDH Hostivice, Velvary, Hostouň, Zákolany, Hřebeč, Minice-Kralupy
nad Vltavou.
Protože pod místem zásahu vedla železniční trať spojující Prahu s Děčínem, zapojila se do hasebních prací i jednotka Správy železniční dopravní cesty se svými cisternami. Provoz na trati byl po celou dobu
zastaven, neboť kvůli zásahu se ze skal

Využili D program

Zapojil se Červený kříž
Kolem čtvrté hodiny odpoledne byl požár pod kontrolou, dále se nešířil, a tak mohl velitel zásahu nahlásit lokalizaci. Kolem
půl šesté provedl vrtulník poslední shoz
a vrátil se na svou základnu. Před sedmou
hodinou byl obnoven provoz na železniční
trati. O hodinu později byl snížen požární
poplachový stupeň na druhý a bylo rozhodnuto, že místní jednotka zajistí přes noc do-

Apel!
Při pálení látek přírodního charakteru
mějte oheň neustále pod kontrolou, neboť v tomto suchém počasí se požár může velice snadno rozšířit. Důležité je pálit
na vhodném místě (ohraničené ohniště)
a mít připravenu vodu a ženijní nářadí,
kdyby například odlétla jiskra.
hlídku a pokračovat v zásahu se bude ráno,
pokud to bude ještě potřeba.
Poděkování patří nejen starostovi Libčic
nad Vltavou, který v odpoledních hodinách
přivezl zasahujícím hasičům balenou vodu,
ale také Českému červenému kříži. Ten dorazil v podvečer a kromě ochranných nápojů dovezl i stravu, v nočních hodinách navíc
poskytne hlídající jednotce zázemí.
Lesní a travní požáry zaměstnávají hasiče
nejen ve Středočeském kraji. Ráz počasí je za
poslední období neměnný, kdy je velké sucho a fouká vítr. Požár obrovského rozsahu
tak může být způsoben nejen odhozeným
nedopalkem cigarety, ale i z docela malého
ohýnku, který se vymkne kontrole.
Tereza Fliegerová
Ilustrační foto: Michal Fanta

NEZVYKLÝ POŽÁR: Hořely balíky kokosového vlákna
Šest jednotek hasičů bylo na Zelený čtvrtek vysláno do
obce Říkov v okrese Náchod, kde vzplály balíky s kokosovým
vláknem.
Situace byla komplikovaná v tom, že se požářiště nacházelo pod vedením elektrického napětí. Poté, co se podařilo
napětí vypnout, mohly jednotky začít hasit hořící vlákno naplno.
Aby měli hasiči dostatek hasební látky, byla zřízena kyvadlová doprava vody. Zasahovali profesionální hasiči z Náchoda a Jaroměře a dobrovolní hasiči z Česká Skalice, Nového
Město nad Metují, Velké Jesenice a Říkova.

Co je kokosové vlákno?
Kokosové palmy se kultivují už nejméně 4000 let, využití
kokosových vláken k výrobě textilií je známé asi od 11. století. S továrním zpracováním kokosových vláken se začalo v
Indii asi v roce 1859, v roce 1964 se ve světě získávalo z kokosových ořechů asi 400 000 tun textilních vláken.
Ve druhé dekádě 21. století vzrostla světová spotřeba kokosových textilních vláken na více než 1 milion tun ročně. Asi
50 % z nich pochází z Indie, 25 % z Vietnamu a 13 % ze Srí
Lanky. V těchto státech se textilním (skoro výlučně ručním)
zpracováním kokosových vláken zabývá cca 1 milion lidí.
Z jednoho ořechu (o průměrné váze 300 g) se získává cca
80 g vláken. Tloušťka vláken kolísá mezi 50 až 300 µm, délka vláken bývá 10–30 cm.
Zhruba polovina z dodávaných rozvolněných kokosových
vláken se používá na netextilní výrobky jako jsou výplně k čalounění sedadel a nábytku, izolace, kartáče atd.
Druhá část se zpracovává na příze k výrobě tkanin, lan,
provazů, vázaných koberců nebo substrátu pro pěstování
rostlin.
Snímky Michala Fanty
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Společenstvo kominíků ČR mělo volební valnou hromadu

Domažlickou věž pokořil již po šestnácté Antonín Rendl

Do pražského TOP hotelu, kde se mimochodem vždy koná
volba Miss hasičky České republiky, se 12. dubna sjeli kominíci.
Jejich práci pro bezpečnost spalinových cest medailí ocenil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba.
Letošní valná hromada Společenstva kominíků ČR byla podle
stanov po čtyřech letech volební. Prezidentem profesního spolku
byl opět zvolen Ing. Jaroslav Schön z Přerova. Viceprezidentem byl
poprvé zvolen Jan Leksa, cechmistr Kraje Vysočina.
Blahopřání oběma zaslal starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka, který se valné hromady nemohl zúčastnit, když v tento den v Přibyslavi řídil jednání výkonného výboru
SH ČMS.
Kominíci budou nadále pokračovat v programu trvalého vzdělávání, v jehož rámci téměř všechna školení pořádají v hasičském
hotelu Přibyslav.
Náhodným hostům TOP hotelu kominíci rozdali pro štěstí černé knoflíky.
Text a foto: Ivo Havlík

V unikátním závodě ve výběhu na historickou věž
v Domažlicích své síly první dubnovou sobotu poměřilo 45 dobrovolných hasičů z 29 sborů. Redakci
o tom informoval velitel soutěže Luboš Mleziva.
Favorit ve své kategorii nezklamal. Vrchol 16. ročníku opět patřil v kategorii nad 30 let Antonínu Rendlovi ze sboru dobrovolných hasičů Česká Kubice.
Mezi mladšími vyhrál Petr Ježo ml. z SDH Díly.
Absolutní časový rekord, který se podařil Jiřímu
Hnykovi z SDH Klenčí pod Čerchovem v roce 2017,
kdy vyběhl 194 nepravidelných schodů za 69,97
vteřiny, však nepadl. Ježo obstál s časem 74,129 vteřin a Rendl pokořil vrchol s časem 81,855.
„Obvykle běhám v rozmezí od 74 do 88 vteřin,
letos se mi povedl zlatý střed,“ okomentoval po závodu svůj výkon, kterým obhájil již šestnácté vítězství v řadě.
Ačkoli vítěz může být jen jeden, někteří závodníci překonali své osobní rekordy, například Petr Malina z SDH Volšovy. „Po pěti letech se mi letos poprvé povedlo dostat s časem pod 100 vteřin,“ řekl
spokojeně.
Ovšem příkré schody, úzké chodby, trámy a jiné
„pasti” nesednou každému. Přesto do Domažlic například již pět let jezdí hasiči z Cítolib na Ústecku.
Berou si s sebou berou kola, aby si pobyt na Domažlicku zpříjemnili i v jiném sportovním duchu.

STĚHOVÁNÍ: V Jaroměři vyroste nová stanice, spolu v ní budou
profesionální a dobrovolní hasiči. Kdo byl poslední, zhasl.
Ranní směnu 13. března zahájili jaroměřští hasiči ještě na staré stanici v ulici Na Valech, ale nocovali už v provizorních prostorech.
Stará budova stanice je demolována a místo ní vyroste zbrusu nová. Po dobu výstavby je výjezdové stanoviště hasičů přesunuto
o 1700 metrů, kde byl pro tyto účely přizpůsoben objekt bývalé kotelny. Novostavba požární stanice bude sloužit pro jednotky HZS Královéhradeckého kraje a jednotku sboru dobrovolných hasičů města Jaroměř.
Fotofejeton ze stěhování od Michala Fanty

Zdolat 194 nepravidelných dřevěných schodů věže arciděkanského kostela se pokusilo 45 dobrovolných hasičů. Na věž vysokou 56 metrů závodníci vybíhali v pracovním stejnokroji, holeňové obuvi s dýchacím přístrojem Satrurn S7 na zádech
a hadicí C52 v ruce.
Foto: Pavla Bošková

Strom zdemoloval auto, hasiči vůz opustili chvíli předtím
Hasiči z Přimdy na Tachovsku přišli o svůj speciálně upravený dopravní vůz. Během odklízení popadaných stromů v neděli 10. března, které se vlivem silného větru vyvrátily, se jeden kmen zřítil přímo na vozidlo. O minutu dříve v něm ještě seděl jeden z hasičů.
Výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů Přimda vyjížděla k popadaným stromům během celého víkendu. V neděli po osmé hodině večer je operační středisko vyslalo směrem na Rájov, kde
na silnici bylo kromě vyvrácených stromů hlášeno i uvězněné auto.
„Na stejném místě však z druhé strany zasahovala už naše druhá jednotka s Gazellou. My jsme se právě vraceli z jiného zásahu.
Popadaných stromů bylo ale několik, proto jsme jim jeli pomoct
s prořezávkou,“ popsal situaci velitel JSDH Martin Chavík.
Doplnil, že při silném větru má vždy při zásahu takzvané pozorovatele, kteří sledují situaci a informuje ostatní, pokud by někte-

rý ze stromů začal padat. Stejný scénář byl i v neděli. Pozorovatel
ostatní před padajícím stromem sice varoval, ale nebylo vidět, kam
přesně spadl. S hrůzou pak zjistil, že se položil na vozidlo.

Mohlo dojít k tragédii
„Naštěstí v něm v tu chvíli nikdo nebyl. Kluci mi pak říkali, že
zhruba před minutou z něj vyšel jeden kamarád,“ nechtěl velitel
domyslet, co všechno se mohlo stát. Podle něj si chodí kolegové
během náročných zásahů do auta odpočinout.
Uvězněný vůz mezi stromy, kvůli kterému byli hasiči také zalarmováni, se nenašel. Hasiči pořídili několik snímků zdemolovaného
vozidla pro pojišťovnu, ukončili zásah a jeli k dalšímu. Na základnu se vrátili kolem jedenácté hodiny. Během dvou dní vyjížděli asi dvanáctkrát.

Peníze v rozpočtu město nemá
Speciálně upravené vozidlo pro pomoc při autonehodách a pro
technické výjezdy je zcela na odpis. Město Přimda ho v roce 2012
koupilo ze svých peněz. „Za minulý rok jsme měli 68 výjezdů, odhadem k polovině z nich jsme jeli s Gazellou,“ vypočetl Chavík.
Ten absenci tolik potřebného dopravního vozidla začal řešit téměř okamžitě. „Vybíráme už jiné, které si pak postavíme tak, aby
sloužilo ke stejným účelům,“ dodal velitel.
O finanční stránku se ale bude muset postarat město. „Na nové auto nemáme v rozpočtu peníze, byl by to velký zásah. To předchozí stálo zhruba 1,5 milionu korun. Vím, že je potřebné, naši hasiči mají na starosti i část dálnice D5,“ vyjádřila se starostka Přimdy Marie Šperková. Dodala, že pokud by si hasiči vybrali starší
vozidlo a tedy i za menší peníze, už by se o jeho pořízení dalo uvažovat. Výsledné slovo by měli zastupitelé.

120 let

120 let

ALARMrevue • 40

ALARMrevue • 41
1899-2019

1899-2019

p	NEBEZPEČNĚ NAKLONĚNÝ STROM ve Velkých Albrechticích
v okrese Nový Jičín museli hasiči setnout s pomocí výškové tchniky a jeřábu.
Foto: Jakub Kozák
p	Hasiči dobudou ostravskou věž Bolt Tower
	na 1. máje
Až stovku tvrdých hasičů z ČR, Slovenska, Polska a dalších zemí
očekávají organizátoři letošního adrenalinového TFA Ostravská věž
(TFA – Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije), které připadlo na prvomájovou středu. Tradičně v industriální Dolní oblasti
Vítkovic by se měla předvést celá česká špička v tomto vysilujícím závodě. Právě toto TFA je považováno za nejtěžší závod tohoto druhu
v rámci celé Evropy. Paralelní start dvou závodníků v kompletním zásahovém vybavení, včetně těžké tlakové láhve a přilby, začíná pod
vysokými pecemi v 10 hodin. Bude připraven bohatý doprovodný
program pro děti i dospělé. Muži profesionální hasiči budou zápolit
ve třech věkových kategoriích, dobrovolní hasiči v jedné kategorii,
ženy mají „lehčí“ verzi trati) je každoročně na vrcholu vysoké pece,
nazvané podle známého jamajského sprintera Bolt Tower.

p	Žďárská liga v požárním útoku – dvakrát v Netíně
2. kolo: neděle 26. května od 12 hod.
6. kolo: sobota 29. června od 11 hod. – současně celodenní
Pivní festival
www.zdarskaliga.cz a www.sdh-netin.cz

p	V lázních Velké Losiny spadl strom,
	pomohli hasiči SDH Petrov nad Desnou
Vichr v noci na 11. března položil devadesátiletý smrk v parku Termálních lázních Velké Losiny v okrese Šumperk. Než se rozednělo,
dobrovolní hasiči z Petrova nad Desnou kmen „rozporcovali” a zatarasenou cestu pacientům k ranním procedůrám dočista uvolnili.

Foto: Ivo Havlík
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p	Hasiči v Miloticích uspořádali košt drkotin,
tedy huspenin
Za námi je další ročník Koštu drkotin. Jaký byl? Vzorků drkotin,
jak se u nás říká huspenině, se nám letos sešlo 26 z různých koutů našeho okresu, z toho jeden vzorek byl ze slovenských Kopčan.
Letos jsme opět měli jako doprovodnou akci minikošt pomazánek, které byly též hodnoceny. Dále si návštěvníci mohli pochutnat
na nakládaných patizonech, kukuřičkách, sýrech. Nechyběl ani minikokšt domácích pálenek a likérů.
Za nejlepší pomazánku gurmáni zvolili tvarůžkovou od Vlasty
Křížové. Na druhém místě se umístnilo tzv. Sloní žrádlo od Jany
Pláškové, na třetím se stejným počtem bodů tvarohová pomazánka Šárky Flajzarové a pikatní pomazánka s romadurem Josefa Žurovce.
Nejlepší drkotinou byla vyhlášena huspenina Jany Křížové (na
snímku vpravo), druhé místo obsadila drkotina SDH Vracov (uprostřed) a třetí místo drkotina Vlasty Křížové (vlevo).
Jiří Sochor, jednatel SDH Milotice

p	Vrtulník začal po pádu hořet
Profesionální hasiči z Dobrušky a dobrovolní hasiči z Nového
Města nad Metují a Slavoňova byli vysláni do Blažkova, části obce
Slavoňov, kde 22. března spadl civilní vrtulník soukromé letecké
společnosti. Při příjezdu hasiči našli zřícený stroj v poli a bylo viditelné plamenné hoření. Požár se snažili uhasit místní obyvatelé pomocí hasicích přístrojů, ale plameny se podařilo zkrotit až hasičům
vysokotlakým proudem vody. Leteckou nehodu nepřežili dva lidé.

p	Hezké jaro, milí čtenáři!
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STARÉ DÁMY V CESKÝCH ZBROJNICÍCH
Rubriku vede Zdeněk Emingr z Kynšperka nad Ohří

Při úklidu vsi hasiči v utajené díře našli 100 let
starou pamětní desku
Že se úklid může vyplatit více, než člověk očekává, se přesvědčili dobrovolní hasiči z Kojkovic v okrese Frýdek-Místek. Zcela náhodou objevili pamětní desku, na kterou se už dávno zapomnělo.
V sobotu 6. dubna vyrazili do práce v rámci dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! Pustili se i do úpravy kotelny v budově bývalé polské školy, ve které dnes sídlí kulturní dům.
„Někdy v lednu, když jsme tam brali uhlí, se nám ukázala zadní
stěna kotelny, která byla dlouhá léta zaházena. Díky tomu jsme zjistili, že je za nánosy uhlí ještě jedna tajná místnost. Nikdo jsme netušili, co v ní může být, ale nechali jsme to být s tím, že až na jaře budeme uklízet, podíváme se do ní,“ začal vyprávět starosta sboru Patrik Banot. V „úklidovou“ sobotu tak poprvé po dlouhých letech lidé
vkročili do tajné „13. komnaty“. A ta vskutku odhalila tajemství.

SDH Třeboň, okr. Jindřichův Hradec
AS – ŠKODA 505
Rok výroby 1928, výkon 27,7 kW, obsah 4712 ccm, hmotnost
4800 kg, počet míst 1+7, rozměry 6400 x 2100 x 2400 mm,
nástavba R.A.SMEKAL Praha-Smíchov.

SDH Železnice, okr. Jičín
AS – ŠKODA 154
Rok výroby 1929, počet míst 1+9, výkon 24 kW, obsah 1944 ccm,
hmotnost 3280 kg, rozměry 4840 x 1700 x 2150 mm.

Zvláštní osud tabule padlých
„Čekali jsme nepořádek, který tam skutečně byl. Nějaké židle,
stůl, stropní desky, ale hlavně jsme tam našli 100 let starou pamětní desku. Bylo to dost velké překvapení,“ pokračoval Patrik Banot.

Nápis na tabuli, životopisné údaje, data narození a smrti na frontě
jsou uvedeny v polštině. Vesnice se do konce první světové války považovala za polskou, po roce 1918 připadla Československu. Předložka Šp. před jmény padých znamená „svaté paměti“. Objev si prohlíží starosta SDH Kojkovice Patrik Banot. Foto: Pavla Mročková
Pamětní deska připomíná padlé občany Kojkovic v první světové válce. „Deska byla původně umístěna na pomníku císaři, který
byl postaven Na hůrce v roce 1906 jako připomínka jeho účasti na
zdejších armádních manévrech. V 50. letech minulého století ji
však úřady sundaly a nahradily tabulí s nápisem Za trvalý mír. Pamětní desku občané posléze pověsili ve vstupní části školy. Pravděpodobně během přestavby krásné školní budovy s věžičkou na kulturní dům v 80. letech minulého století byla deska uložena v malém prostoru ve sklepě, který byl zatlučen hřebíky a založen
materiálem,“ popsala osud desky kronikářka SDH Kojkovice Dorota Havlíková.
Kojkovice jsou podhorskou osadou města Třinec na česko-polském pomezí Těšínských Beskyd, v severní částí vede hraniční čára
s Polskou republikou. Vesnice se do konce první světové války považovala za polskou, po roce 1918 připadla Československu.

SDH Hříšice, okr. Jindřichův Hradec
CAS 12 – STEYR
Rozměry 6600 x 2300 x 2540 mm, počet míst 1+6, nádrž na
vodu 1300 l, nástavba ROSENBAUER.

SDH Libice nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod
AS 16 – PRAGA RN
Hmotnost 6200 kg, počet míst 1+2, obsah 3468 ccm, rozměry
7240 x 2150 x 2700 mm.

Kromě sběru všemožných odpadků hasiči naštípali několik kubíků
dřeva z povalených stromů, dřevem budou zatápět ve své zbrojnici.
Foto: Dorota Havlíková

SDH Pěkov, okr. Náchod
DA – FORD TRANSIT
Rok výroby 1985, rozměry 4552 x 1980 x 1984 mm, hmotnost
2 530 kg, počet míst 1+8, výkon 50 kW, obsah 2468 ccm.

SDH Řepy, Praha-Řepy
PP 20-1 – Š 706 MTS 24
Rok výroby 1984, rozměry 10 750 x 2500 x 3560 mm, hmotnost
13 920 kg, počet míst 1+1, výkon 148 kW, obsah 11 940 ccm.

VYHRÁLI ARMÁDNÍ PŘEBOR. Tříčlenné družstvo profesionálních hasičů z Opavy pod vedením Tomáše Petrečka vyhrálo extrémní závod KRKOMEN TROPHY 2019 na skialpových lyžích. Na druhém místě skončil tým Horské služby Krkonoše. Otevřený přebor o trofej velitele Pozemních sil Armády ČR se konal koncem března. Cílem byl vytrvalostní přesun družstva o délce přibližně 100 kilometrů s převýšením cca 6500 metrů v časovém limitu 40 hodin. Start byl ve večerních hodinách ve Špindlerově Mlýně, pak už týmy závodily nonstop
– některé byly na těžké trati 18 hodin, jiné až 38 hodin! Trať v terénu nebyla vyznačena, závodníci se museli orientovat podle mapy.
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Nové prapory z tvůrčí dílny Velebný & FAM s. r. o.

Neomezené volání, SMS
a 500 MB dat za
KOSTELEC NAD LABEM, okres Mělník

399
MOSTY U JABLUNKOVA, okres Frýdek-Místek

Kč

Získejte uvítací odměnu 2 500 Kč
na nákup nového telefonu.
Přejděte k nám od jiného operátora (mimo O2) nebo si aktivujte nové číslo.
Objednávejte na 841 117 118 nebo na www.o2family.cz
Přihlašovací údaje pro vstup na www.o2family.cz
Přihlašovací kód: 50
Název společnosti: Sdružení hasičů ČMS

ZBŮCH, okres Plzeň-sever

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

Kvalita jak vyšitá...

www.velebny.cz

Program provozuje společnost O2 Family, s.r.o. (100% dceřiná společnost a člen koncernu O2 Czech Republic a.s.)

transport osob

vakuové matrace

fixační prostředky

batohy a ostatní

Spencer patří mezi přední světové výrobce evakuačního vybavení a výstroje pro
záchranáře. Společnost Požární bezpečnost s.r.o. získala obchodní zastoupení
pro český trh a je tak předním distributorem a velkoobchodním prodejcem
produktů značky Spencer. Zboží značky Spencer máme skladem, naleznete jej
i vystavené v kamenných prodejnách Požární bezpečnosti s.r.o.. Podrobnější
informace nebo možnost objednání naleznete na eshopu www.vyzbrojna.cz.

WWW.VYZBROJNA.CZ

