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Milí čte náři,

vzít si do rukou Hasičské čte ní znamená ponořit se do ohléd-
nutí za tím, co se u nás pod praporem sv. Floriána za uply-
nulých šest či sedm měsíců událo. Vedení SH ČMS na základě 
zkušeností z  covidového období rozhodlo s  vydáváním ročenky 
pokračovat v  půlročních termínech. Toto řešení sice nepřináší ni-
jak extra aktuální informace, ale zůstaňme při zemi. Není přece úkolem tohoto periodika suplovat 
poslání Hasičských novin ani webovek zaměřených na požární ochranu. Důležité je, že zůstalo jedi-
ným časopisem dobrovolných hasičů. Není však žádným nástupcem Alarm Revue, jehož poslední číslo 
vyšlo koncem roku 2022. Chce si i nadále udržet svou podobu, do jaké poslední tři roky dospělo a zůstat 
spíše kronikou dění v českém hasičstvu s přídavkem zajímavostí z jeho historie i soudobých aktivit . 
A tak se opět můžete v našich článcích, reportážích a rozhovorech vrátit do loňského léta a podzimu 
a připomenout si i některé útržky z nedávno skončené zimy. Léta, poznamenaného zápachem ze spále-
niště v Českém Švýcarsku, podzimu, který si na Českolipsku vyžádal další oběť z našich řad a celkově 
mírné zimy přinášející běžné komplikace. 
Obraťme ale list na  světlejší stránky, do  nichž přispívají svými výsledky naši sportovci, organi-
zátoři nekonečné řady společenských akcí, nadšenci pro historii i práci s dětmi a mládeží a další. 
Přinášejí ty nejlepší zprávy, které nejenom naše široká členská základna, ale i statisíce spoluobčanů 
mohou dostat . O tom se píše opravdu velmi dobře přesto, že si je třeba zároveň neustále připomínat 
hrdinství a úsilí těch „mokrejch“, kteří jsou denně, hodinu, co hodinu připraveni změnit nepřízeň 
osudu v to lepší, byť někdy počítají i své ztráty. 
Přál bych nyní všem, aby se o ztrátách mluvilo co nejméně, abyste se co nejvíce mohli těšit z dalších 
dní. Doufám, že vám Hasičské čtení k dobré náladě alespoň trochu přispěje. 

Hasič ské  č tení  – číslo jedenácté
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Vážené dobrovolné hasičky a hasiči,

členky a členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

z  mého podhledu byl rok 2022 dalším náročným rokem, ve  kterém jsme 

se museli naučit žít v nových podmínkách a přizpůsobit se změnám, které 

přišly zejména v souvislosti s rapidním nárůstem cen potravin, pohonných 

hmot či energií. Ano, dotýká se to každého z nás, v životě osobním i spolko-

vém. Přesto se hasiči opět dokázali semknout a jako vždy v těžkých chví-

lích být tam, kde to bylo důležité a potřebné.

Krajská centra pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny či rozsáhlý požár v Národ-

ním parku České Švýcarsko jsou jen malým výčtem mimořádných událostí, 

kde vaše pomoc hrála podstatnou roli. Jako každá celospolečenská krize 

i tato má své stinné stránky, ale i příležitosti. Věřím, že nás dokáže posílit, 

možná si více začneme vážit obyčejných věcí a  pozitivních hodnot, jako 

jsou solidarita, slušnost a porozumění.

Dobrovolnictví je nejnáročnější „profese“, kterou znám. Nelze ji vykonávat 

bez obrovské vlny lidské energie, otevřenosti a ochoty obětovat kus sebe, 

svého já pro ty druhé. Vážím si každého z vás, malého či velkého, hasiče či 

hasičky. Společně nejen pomáháte, kde je potřeba, ale připravujete akce 

pro druhé, vytváříte nezapomenutelnou atmosféru pospolitosti, spoluprá-

ce a  jednoty. V dobách příznivých, i v dobách těžkých. Přijměte za to mé 

upřímné poděkování.

Dali jste nám důvěru a my děláme maximum, abychom ji relevantně využili. 

Nechceme měnit vše od základu, snažíme se vykonávat svou práci tak, jak 

nejlépe umíme, podporovat smysluplné věci, čelit těžkostem s  chladnou 

hlavou a odpovědně.

Některá rozhodnutí jsou nepopulární a nelze se zavděčit každému, ale prá-

vě odpovědnost je to, co nás spojuje, k čemu jsme se zavázali. Přijímáme 

konstruktivní a slušnou kritiku, která dokáže věci vylepšit. Nezastíráme, 

že nás těší pozitivní zpětná vazba, která vždy motivuje. Právě taková 

přicházela například v souvislosti s 8. ročníkem Litoměřických slavností, 

stejně tak jako v souvislosti se skvělým vystoupením našich hasičských 

sportovců na hasičské „olympiádě“ ve slovinském Celje.

starostky SH ČMS

Předali jsme šest Záslužných řádů 

českého hasičstva významným 

osobnostem našeho sdružení. Oce-

nili jsme i pamětníky a zakladatele 

hry Plamen u příležitosti 50. výročí 

jejího vzniku. Prolínání generací je 

neodmyslitelnou součástí naší spol-

kové činnosti. Z mého pohledu je to 

přednost, na které můžeme stavět, 

ne budovat bariéry. 

Navázali jsme nová partnerství 

a spolupráci, a právě našim part-

nerům, těm skalním i těm novodo-

bým, bych velmi ráda poděkovala 

za jejich přízeň a podporu.

Milí přátelé,

oceňuji váš přístup a nasazení, s ja-

kým všichni přistupujete k nároč-

nému poslání dobrovolné práce pro 

celou naši společnost, pro občany 

vašich obcí a měst. 

S úctou,

Slovo
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Když  dojde k prasknutí  vodovodní ho potrubí 

Z bilanč ní  tiskové  konference Zá chrana koně  v Ostravě 

Pož á r kraví na v Jihoč eské m kraji

Začátkem roku se opět konala bilanční tisková konference. Generální ředitel HZS ČR genpor. 

Vladimír Vlček 18. ledna 2023 seznámil novináře se zásadními fakty. Zde jsou některé:

C O V I D  a  U P R C H L I C K Á  V L N A
V roce 2022 Hasičský záchranný sbor České republiky zaznamenal 151 552 událostí. 

Došlo k nárůstu požárů, kterých bylo 20 378. Hořelo zvláště v březnu kvůli lidské nedba-

losti. Oheň způsobil škody za 4 241 700 000 Kč. Zároveň byl uchráněn majetek v celkové 

hodnotě 12 685 300 000 Kč. V přímé souvislosti s požáry bylo usmrceno 128 a zraněno 

1 549 osob. Zachráněných osob bylo 151 314. Mírně se zvýšil i počet dopravních nehod 

na 21 713. 

Největší nárůst počtu událostí byl na území Středočeského kraje a Prahy, což bylo způ-

sobeno především větším množstvím požárů a technických pomocí. Účast na zásazích 

byla v 62 % zabezpečena ze strany profesionálních, z 33 % dobrovolných hasičů a z 5 % 

HZS podniků. Podstatně se rozšířila spolupráce se složkami integrovaného záchranné-

ho systému.

V průběhu roku bylo zraněno 547 hasičů a jeden usmrcen. K zvýšení počtu zraněných 

došlo při požáru v Národním parku České Švýcarsko.

Mimo tohoto neštěstí došlo k dalším velkými požárům: 

- haly v Čejetičkách – Mladé Boleslavi (29. 1. 2022),

- haly v Modřicích (11. 3. 2022),

- bytového domu v Praze – Chodově (2. 5. 2022),

- domova Alzheimer v Roztocích u Prahy (1. 6. 2022),

- technologické linky v Ledči nad Sázavou (21. 8. 2022),

- domu v Novém Boru (30. 11. 2022).

Do činností jednotek v souvislosti s epidemií covidu-19 bylo 

v  roce 2022 v  nemocnicích nasazeno 396 profesionálních 

a 236 dobrovolných hasičů. Hasiči se plně zapojili také do čin-

ností spojených s uprchlickou vlnou a pomocí Ukrajině.

V řadách Hasičského záchranného sboru ČR je 10 850 příslušníků.

Hřensko,
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Je poněkud zvláštní jet někomu na pohřeb, koho ani neznám, 

a  přitom je mi tak blízký. Avšak se tak přihodilo 7. prosince 

2022.

V obřadní síni v České Lípě jsem se díval na katafalk člověka, se kterým jsem patrně 

nikdy v životě nepřišel do styku. Byl poměrně mladý, 39 let a zanechal tu rodiče, bratra 

a manželku s ještě nenarozeným dítětem. Byl ale také hasičem a jako hasič zahynul. 

Jmenoval se Jan Dvořák, ale kamarádi mu říkali Inžo. A také mottem rozloučení s ním 

bylo: „Vždycky s námi, Inžo“. S Honzou se přijely rozloučit desítky kamarádů a přátel. 

Bohužel, nepatřil jsem k nim, ale stoprocentně jsem cítil, že jsem tady součástí obrov-

ské rodiny, která si říká hasiči, a jsem zde i za všechny ty, kteří sice Honzu neznali, ale 

když se dozvěděli, co ho potkalo, zastavilo se jim na chvíli srdce a s úctou před ním 

smekli. Byli zde se mnou také zástupci HZS ČR i starostka SH ČMS.

O tragické události jsem se dozvěděl brzy po ní od svého kamaráda Jirky Havnera, veli-

tele jednotky, pro kterého byl Honza pravou rukou. Později také ze zprávy HZS Liberec-

kého kraje, ve které jsem se dočetl: „Od brzkých ranních hodin ve středu 30. listopadu 

2022 zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči Libereckého kraje u požáru roubené-

ho domu v Novém Boru, v části Arnultovice. Vzhledem k tomu, že byl v době požáru 

pohřešován třiasedmdesátiletý muž, který v domě bydlel, prováděli současně s haše-

ním také průzkum objektu, zaměřený právě na  pátrání po  osobách. Během zásahu 

se na jednoho dobrovolného hasiče zřítila stropní konstrukce. Ze sutin byl vyproštěn 

a okamžitě byla zahájena resuscitace. Byla však neúspěšná.“

Smutek vládl při slovech farářky československé církve husitské i ředitele HZS Libe-

reckého kraje. Přál bych si, abychom už nemuseli vzdávat úctu žádné oběti divokého 

živlu, ale už jen těm, kteří jsou prakticky každodenně připraveni proti živlům zasáh-

nout i s vědomím, že to mohou být tentokrát oni, kteří se ze zásahu nevrátí. 

„V Ž D Y C K Y  S  N Á M I ,
Inžo“

Odcházel jsem z  místa posledního roz-

loučení s  Janem Dvořákem a  znovu si 

připomínal slova vyznání velitele jednot-

ky požární ochrany obce Skalice u České 

Lípy Jiřího Havnera: „Je to pro nás obrov-

ská ztráta, že odešel člen našeho sboru, 

jeden z  velitelů. Odešel velice slušný 

a  inteligentní člověk. Chtěl bych vzká-

zat všem hasičům, těm mým kámošům 

v  celé České republice, ať jsou opatrní 

a vždycky se vrátí domů.“

pepaNitra

PS: Prezident republiky Miloš Zeman 

udělil Ing. Janu Dvořákovi při příležitosti 

státního svátku dne 1. ledna 2023 Medaili 

za  hrdinství in memoriam, za  hrdinství 

při záchraně lidských životů a značných 

materiálních hodnot.

Rozlouč ení 

Jan Dvoř á k



Požár v Národním parku České Švýcarsko je v naší historii naprosto unikátní svým rozsahem, 

terénem, počtem nasazené techniky i  hasičů, způsobem vedení zásahu a  v  neposlední řadě 

také dopadem na život obyvatel a návštěvníků národního parku.

Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Vladimír Vlček si 

ve vysílání CNN Prima NEWS pochvaloval činnost dobrovolných hasičů, kterých na místě zasa-

hovala více než polovina z celkového počtu. „Bez dobrovolných hasičů bychom se absolutně 

neobešli,“ zmínil generál.

NE J V Ě TŠÍ POŽ ÁR roku 2022roku 2022
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Požár v  oblasti Hřenska zpozorovala stráž Národního parku 

Saské Švýcarsko v  neděli 24. července 2022 kolem sedmé 

hodiny ráno. Informovala své české kolegy a ti předali hlášení 

dobrovolným hasičům v Hřensku za účelem ověření a nalezení 

místa, odkud kouř stoupá. Členové místní jednotky následně 

potvrdili oheň v  oblasti Malinového dolu o  rozloze přibližně 

450 x 150 metrů a začali hasit.

Krátce před osmou hodinou ráno vyjely k Hřensku jednotky po-

žární ochrany celého druhého stupně poplachu. Od samotného 

počátku byl do hasebních prací nasazen i vrtulník Letecké služ-

by Policie ČR s bambivakem.

Po půl jedenácté byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. 

Na  místě už zasahovalo čtrnáct JPO a  zapojilo se i  letadlo le-

tecké hasičské služby. Rozsah katastrofy byl odhadnut na dva 

hektary. Za další hodinu byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního 

poplachu a na zhruba třech hektarech bojovalo s ohněm šest-

náct jednotek.

V  odpoledních hodinách hasiči objevili další rozsáhlé ohnisko 

v lokalitě Soutěsek o rozloze asi jeden hektar. Z preventivních 

důvodů evakuovali všechny návštěvníky a  oblast uzavřeli. 

Na místě posílil letecké hašení vrtulník AČR.

V  pozdních večerních hodinách to vypadalo, že bylo vyhráno. 

Na místě byla ponechána pouze místní jednotka na dohled. Do-

hašovací práce měly být z důvodu bezpečnosti práce obnoveny 

v ranních hodinách.

Druhého dne však byla zintenzivněna hasební činnost. Bylo 

nasazeno 48 jednotek, tedy více než 150 hasičů, a armádní vr-

tulník. Požár se rozšířil i  do  Německa. Z  Pravčické brány bylo 

evakuováno asi 80 osob, cca 60 z tábora v Dolském Mlýnu, dále 

obce Mezná a Mezní Louka a všechny budovy na pravém břehu 

řeky Kamenice až k hranicím se SRN. Do Hřenska dorazily jed-

notky Záchranného útvaru Hlučín. V nočních hodinách se zásah 

zaměřil na ochranu Mezní Louky a Hřenska.

V úterý 26. července na ploše asi 5 x 2 km zasahovalo 83 jed-

notek, to znamená přes 400 hasičů. Ze vzduchu hasily čtyři 

vrtulníky, dvě letadla, v odpoledních hodinách je posílil vrtulník 

z Polska.

Evakuován byl dětský letní tábor Ferdinand (100 osob) a obec 

Vysoká Lípa. Od  rána evidovali na  krajských operačních stře-

discích v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Středočeském 

kraji a v Praze velký počet volání s nahlášením zápachu kouře. 

Vzhledem k povětrnostním podmínkám byl totiž cítit na desít-

ky kilometrů daleko.

Od středy se dařilo držet rozlohu požáru na území 5 x 2 km. Kro-

mě hasičů z Ústeckého kraje bojovaly s požárem odřady z de-

víti krajů ČR. Zcela ojedinělý byl způsob vedení zásahu, kdy se 

vzhledem k terénu masivně využila výšková technika. Podařilo 

se zefektivnit zásobování vodou s použitím vysokokapacitních 

čerpadel. Ze vzduchu hasilo pět vrtulníků z  ČR, jeden polský, 

jeden slovenský a dvě letadla AN-2.

Ve  čtvrtek se do  boje s  plameny zapojila dvojice italských le-

tadel Canadair. Tyto letouny každou hodinu dopravily zhruba 

48  000 litrů vody. Ostatní letecká technika se zaměřovala 

na udržení hranic požářiště či operativně likvidovala nově vzni-

kající ohniska uvnitř něj. Italská letadla se ale musela vrátit, 

aby se zapojila do hašení požárů na Apeninském poloostrově. 
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Tento den zasahovalo 80 jednotek, 450 hasičů, 9 odřadů me-

zikrajské pomoci. V oblasti Janova, Mezné a Mezné Louky ha-

siči požár zlikvidovali. Také se jim podařilo uchránit zámeček. 

Jezero Milada u  Ústí nad Labem bylo uzavřeno pro veřejnost. 

Letouny tam nabíraly hasicí vodu.

29. července byly ze Švédska získány dva stroje Air Tractor 

AT802F. Každé z  těchto hasičských letadel bylo schopné 

pojmout 3 000 litrů, asi polovinu toho, co letouny z Itálie. V noci 

pak byla prováděna hlídková činnost na všech dostupných mís-

tech v úsecích a sektorech s cílem lokalizace a likvidace drob-

ných ohnisek požáru. Situaci znepříjemňoval velmi náročný te-

rén a snížená viditelnost. Nejproblematičtější lokality byly: vrch 

Větrovec, Malá Pravčická brána a Hluboký důl, kde se ohniska 

opakovaně rozhořívala.

K sedmé hodině ráno následujícího dne došlo k razantnímu na-

výšení počtu jednotek i zasahujících hasičů, kteří přijeli z celé 

republiky, a  to jak profesionální, tak  dobrovolní - asi 130 JPO 

a  přibližně 700 lidí. Požár se dařilo držet na  ploše zhruba pět 

krát dva kilometry. 

V neděli 31. července 2022 se celková plocha zásahu zmenšila 

přibližně o pětinu, ze zhruba 3 600 na 2 860 hektarů. Díky tomu 

se mohli domů vrátit obyvatelé Vysoké Lípy, které odtud hasiči 

evakuovali v úterý večer. Uhašeny byly také oblasti Janova, Ka-

menické stráně a okolí Pravčické brány. 

Počasí přineslo dobré letové podmínky. Díky němu byl ten-

to den nasazen dosud největší počet letecké techniky - šest 

vrtulníků a  pět letadel. Pomohli opět němečtí kolegové, kteří 

přišli s nabídkou dalších vrtulníků. Nakonec jich odtamtud bylo 

deset kusů. Letečtí záchranáři se soustředili na  nejvíce pro-

blematická místa nad Hřenskem, v  oblastech Borového dolu, 

na česko-německé hranici na sever od Pravčické brány a nad 

Křídelní stěnou, v okolí Bouřňáku a Větrovce.

Jaké plusy nahrálo počasí ve  prospěch leteckému hašení, ta-

kové mínusy přineslo hasičům, kteří bojovali s ohněm na zemi. 

Teplý vítr způsoboval rychlejší vysychání povrchu a větší riziko 

opětovného rozhoření.

Zapojili se také pracovníci lesní správy, kteří neustále kontrolo-

vali nezasažená místa, zda se neobjevila skrytá ohniska, a po-

máhali hasičům se zpřístupněním terénu pomocí těžké lesní 

techniky.
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1. srpna 2022 po osmé hodině večer ge-

nerální ředitel HZS ČR oznámil: „V  Čes-

kém Švýcarsku máme požár po více než 

týdenním boji pod kontrolou. Doposud 

na místě zasahovalo asi sedm set hasi-

čů denně a  dnes se jejich počet navýšil 

na  bezmála tisíc. Zcela zásadní pro zá-

sah je letecká technika. Dnes bylo k dis-

pozici celkem osmnáct vrtulníků a  pět 

letadel.“

Do  pozemního vedení zásahu bylo nyní 

nasazeno asi 200 kusů cisteren a stovka 

další techniky, zejména velkoobjemové 

cisterny, čerpadla pro dálkovou dopravu 

vody a  čtyřkolky. Na  některých proble-

matických místech museli hasiči zasa-

hovat pomocí lezecké techniky. Bylo to 

tam, kde to bylo pro kolovou techniku 

nedostupné a  voda z  letecké techniky 

se z větší části nedostala až k ohniskům.

Konečně 12. srpna 2022 v  15:12 hodin 

bylo podáno hlášení, že celé území zása-

hu bylo předáno Národnímu parku České 

Švýcarsko a byla oznámena likvidace po-

žáru. Na to navázaly hlídky 72 dobrovol-

ných hasičů s 35 kusy techniky, celkem 

22 jednotek. 

Zdroj: Tiskové zprávy HZS ČR

Z  O R L I C K ÝC H  H O R  N A  H Ř E N S KO
V neděli 31. července 2022 nám po deváté hodině večerní za-

zvonil telefon. Krajské ředitelství Hasičského záchranného 

sboru v Hradci Králové žádalo o pomoc lidí a techniky při likvi-

daci rozsáhlého lesního požáru v Hřensku. Nastala dlouhá série 

telefonátů o tom, kdo je schopen do severních Čech jet a jakým 

způsobem přepravit žádanou techniku. V  krátkém čase bylo 

nutné všechno připravit. 

Přihlásili se čtyři dobrovolníci. Případných členů naší jednotky 

ochotných pomáhat by se našlo daleko víc. Nicméně spousta 

z nich už mělo jiné závazky nebo jim zaměstnavatel nedal povo-

lení. Jakkoliv je povinnost umožnit lidem vyjet na podobné zá-

sahy zakotvena v zákonech, ale podnikatelům jejich pracovníci 

pak chybí a někdy ani neváhají vyhrožovat ztrátou zaměstnání. 

A o to v současné době nikdo nestojí.

Kolega z  Nového Hrádku nám velice ochotně zapůjčil vlek, 

na  který byla naložena terénní šestikolka spolu se zádovými 

vaky na  vodu, zásoba hadic, proudnice, palivo, lehké ochran-

né přilby a  další materiál. Do  půlnoci bylo hotovo. Následoval 

krátký odpočinek, protože odjezd z Olešnice v Orlických horách 

do Hradce Králové byl naplánován na 02:30 hodin s tím, že kolo-

na bude z krajského města odjíždět o půl čtvrté ráno.

Cestou na  sever už jel po  dálnici „červený vlak“, to když se 

do královéhradecké kolony připojili hasiči z dalších krajů. Ihned 

po dojezdu byli všichni rozděleni na úseky a jelo se do terénu. 

Dnes si můžete na  internetu prohlížet tisíce fotografi í a fi lmů 

a přečíst mnoho reportáží a zpráv. Nic ale nevyváží osobní po-

znatky a zkušenosti.

V jedné z kusých informacích take stálo: „Jestli si někdo neumí 

představit peklo, tak tady je. Chybí jen sudy s vroucím olejem, 

ti rohatí a  nářek hříšníků. Špinavých a  umouněných je tu víc 

než dost.“

Pro vaši představu - plochu tisíc hektarů může mít menší ze-

mědělské družstvo. Je to 10 km2, ze kterých se odevšad kouří. 

Navíc jsou zde rokliny, strže, stěny, spousta prachu, písku a po-

pela. Pro běžnou techniku téměř nedostupná místa. Stovky 

hasičů, kteří se nemají kde skrýt před sluncem a mají od rána 

do večera propocená trika. Všude kolem je plno hadic, desítky 

motorových stříkaček a hasičských vozidel. Zvlášť nebezpečné 
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jsou stromy, které mohou mít uhořelé kořeny. Například kmen 

o  průměru asi sedmdesát centimetrů může držet jen deset 

centimetrů dřeviny. Nikdo neví, kdy se poroučí k zemi a padne 

třeba zrovna na vás. Jistým problémem by také mohl být pohyb 

zasahujících v neznámém terénu, kdy se mohou dostat jinam, 

než chtěli.

Pracuje se od  snídaně do  devíti večer. Ani potom není klid. Je 

nutné držet hlídky, případně ihned znovu zasáhnout. Takže se 

spí maximálně tři čtyři hodiny. A kde? Pod širou oblohou. Zpra-

vidla tam, kde se skončilo. Jednotky na daném úseku byly po-

skládány z  celé republiky. Ta naše, olešnická, spolupracovala 

s kolegy ze Zlínska a středních Čech.

Stravování bylo na vysoké úrovni, všeho bylo dostatek. To bylo 

zabezpečeno a  kontrolováno přes velitele úseků. V  Hřensku 

samotném byla nonstop otevřena hasičská zbrojnice s perso-

nálem, jídlem, pitím, sprchami, bylo zde možné vzít si náhradní 

triko nebo spodní prádlo. Byly tam prosklené lednice s oblože-

nými bagetami a  podobně. O  doplňování se průběžně staraly 

obecní úřady z okolí. Stávalo se, že nám jídlo a pití nabídli i ko-

legové z Německa. 

Na těch víc jak tisíci hektarech se pohybovala technika a lidé, 

kteří po té ploše tahali hadice do strmých kopců, vynášeli v zá-

dových vacích desítky litrů vody a  dohašovali ručním čerpa-

dlem. Bez patosu hrdinská práce. 

Obrovskou, nedocenitelnou pomocnicí byla naše terénní šesti-

kolka, pořízená pomocí fondů místní akční skupiny. Pomáhala 

při dopravě lidí, stříkaček, hadic, paliva, jídla a  dalšího mate-

riálu. Tam, kde se další technika nedostala, neměl náš stroj 

problém. Dokázala se probojovat i do těch nejnepřístupnějších 

míst. Podstatně ulehčila dřinu mnoha zasahujícím. Je možné 

konstatovat, že její pořízení byl v  našem případě krok velice 

správným směrem.

Náš odřad se vrátil ve  středu 3. srpna 2022 ve  22:30 hodin. 

Ve čtvrtek dopoledne potom další naši hasiči několik hodin po-

užitou techniku čistili, stejně jako výstroj a  výzbroj od  písku, 

prachu a popela. A také od potu (-:) 

Myslíte si, že takový požár je něčím výjimečným a  že se nic 

podobného nemůže nebo nebude opakovat? Neumím posou-

dit, kde se v Hřensku stala chyba. Domnívám se však, že přišla 

doba, kdy je zapotřebí přehodnotit i  přístupy ochránců život-

ního prostředí. Ta situace se může opakovat kdekoliv a kdyko-

liv. Záleží jen na  souhře šťastných anebo nešťastných náhod, 

na tom jak včas je požár zpozorován a nahlášen, na dostupnos-

ti daného místa a také na tom, jakou najde živnou půdu a pod-

poru. Stačí vítr tím správným směrem a též, jestli je v dosahu 

dostatek sil a prostředků. Žádný zásah se nedá podcenit. 

Někteří lidé se často pohoršují, pokud vidí jet do  lesa několik 

hasičských aut s tím, že přece hoří pouze malá paseka nebo 
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jen jeden pařez. Dokonce se mi stalo, že původce lesního požáru 

prohlásil: „No co, tak jste se trochu protáhli.“ Tenkrát vyjelo 

dvanáct jednotek a ta naše zasahovala celých 24 hodin. Jedno 

velikonoční pondělí bez spánku a odpočinku. 

Navíc se z televizí dozvídáme, že se snad tak nic vážného ne-

stalo, že je to vlastně boží požehnání, že všechno opět vyroste, 

a že se naši předci chovali dost nezodpovědně, pokud zasadili 

to, co tam vyrostlo. Mediální prostor dostávají lidé, kteří vůbec 

nevnímají dopad katastrofy na klima, vodní režim atd. Napros-

to jim chybí jakákoliv pokora. Je to drzý cynismus se snahou 

zlehčovat situaci a přehlížení škod. Do toho je nutné započítat 

i náklady za zásah a na rekonstrukci postiženého území. Je to 

pohrdání dědictvím našich předků. Ti si byli velice dobře vědo-

mi, že uměle založené lesy jsou velmi zranitelným ekosysté-

mem, a proto se o ně zodpovědně starali. V této souvislosti se 

také nabízí otázka, proč byl na tak nepůvodním území (jak se 

tvrdí) národní park vůbec zřízen a  jestli by nestačil předchozí 

stupeň ochrany. 

Politici v  sousedním Sasku konstatovali po  událostech v  Čes-

kém Švýcarsku, že je zapotřebí přehodnotit přístup k ochraně 

takovéhoto území a přírody vůbec. Jaké to bude u nás…..?

Hasič Josef Klouček 

a lesník Radomír Charvát
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Kristýna také pravidelně soutěží v  disciplínách TFA a  FCC. „Já 

tenhle sport beru jako přípravu na ty horší výjezdy, kdyby třeba 

hořelo v panelovém domě a bylo třeba do patra vynést hadice 

apod. Přeci jen to obsahuje silové cvičení a cvičení s aktivním 

dýchacím přístrojem. Zároveň mě to i baví, takže když zrovna 

není výjezd, tak jsme někde na závodech.”

K požáru v NP České Švýcarsko byla se svou jednotkou vyslá-

na v neděli 24. července 2022. „První den jsme měli na starosti 

čerpací stanoviště pro cisterny doplňující hasící letouny. Úterý 

a  středu jsme víceméně hasili na  různých místech, plus naše 

cisterna pomáhala plnit vrtulníky. Já osobně jsem i vypomáha-

la jako strojník a  s  velitelem jednotky, který je příslušník HZS 

a pracuje na operačním středisku, se střídáme ve velení naše-

mu družstvu,” popisovala Kristýna nejsložitější zásah své kari-

éry, při kterém jí v několika situacích šlo o život. 

„Byla tam situace, kdy jsme z  Mezné doslova ‘zdrhali’. Bylo 

to nepříjemné. Z  jedné strany máte ohnisko a  z  druhé strany 

se na vás najednou začnou valit plameny a kouř. Akorát jsme 

stačili odcvaknout proudnici a šli jsme pryč, hadice jsme tam 

museli nechat. Druhá taková situace nastala, když jsem šla 

na průzkum, tak na místo, kde jsem se před chvílí pohybovala, 

zničehonic spadlo pět ohořelých stromů.”

Ač je zásah složitý a  vyčerpávající, má svá pozitiva. Jedním 

z  nich je spolupráce hasičů z  celé republiky. „Spolupráce je 

skvělá, platí zde heslo: ‘Hasiči jedna rodina’. Makáme vedle 

sebe bez ohledu na to, kdo je profík a kdo dobrák, jsme na jed-

né vlně a spolupracujeme. Každý máme úkol od velitele, který 

musíme splnit. Nikdy jsem tu nezažila, že by se mnou měl ně-

kdo problém nebo mě podceňoval, protože jsem žena,” dodala 

Kristýna Toufarová.

Jan Koutek 

foto: archiv Kristýny Toufarové

JSME NA JEDNÉ V LNĚ A SPOLUPR AC UJEME

Kristýna Toufarová, hasička III. stupně a  velitelka družstva 

z  JSDH Chřibská má za  sebou perný týden strávený bojem 

s plameny lesního požáru v NP České Švýcarsko.

„V říjnu 2022 to bylo šest let, co jsem u sboru a jednotky. Hasi-

činu dělá celá rodina, takže jednou přišel den, kdy jsem si řekla, 

že bych se chtěla zapojit taky. Asi mě k tomu táhlo srdce. Baví 

mě to a neměnila bych. Je to super koníček. Chci pomáhat lidem 

a svým způsobem mě to i naplňuje,” říká čerstvá starostka SDH 

Chřibská, v civilním životě operátorka výroby nití, kombinující 

třísměnný provoz a činnost dobrovolné hasičky. 
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KONC ERT  PODĚKOVÁNÍ  A  V DĚČ NOST I
V pá tek 9. zá ř í  2022 od 17.00 hodin probě hl v Praze na Vý staviš ti koncert „Podě ková ní  hasič ů m a slož ká m IZS za Hř ensko 2022“. 

Bě hem ně j zahrá ly populá rní  č eské  kapely Trautenberk, Chinaski, Banjo Band Ivana Mlá dka, Kurtizá ny z 25. Avenue a Michal Pavlí č ek. 

Podě ková ní  za Hř ensko uspoř á dal Hasič ský  zá chranný  sbor Č eské  republiky ve spoluprá ci s ministerstvem vnitra. Celou akci mode-

rovala bý valá  Miss hasič ka 2010 Jana Peroutková  a o postř ehy ze zá sahu se bě hem př está vek podě lil tiskový  mluvč í  HZS hlavní ho 

mě sta Prahy mjr. Martin Kavka. Koncert zaš tí tili ministr vnitra Ví t Rakuš an a generá lní  ř editel HZS Č R genpor. Vladimí r Vlč ek. Ten 

pozdravil vš echny přítomné slovy: „V Hř ensku jsem vá m slí bil, ž e pro vá s udě lá me akci typu koncert, abyste mohli př ijí t se svý mi 

rodinami a kamará dy na ně co dobré ho k  jí dlu a pití  a už ili si zá bavu jako odmě nu za obrovské  nasazení , které  jste př i zdolá vá ní  

rozsá hlé ho pož á ru př edvedli. A teď  tady stojí me. Dobř e se bavte.“ 

Zdroj: HZS ČR

Starostové a starostky členských obcí Sdružení místních samo-

správ vybrali během listopadové konference v Českém Krumlově 

vítěze tradiční ankety Počin roku. Tím se stal zásah profesionál-

ních i dobrovolných hasičů při hašení požáru Českého Švýcarska. 

Ocenění, originální plaketu, přebral z rukou předsedkyně Sdruže-

ní místních samospráv Elišky Olšákové genpor. Vladimír Vlček. 

„Považuji za symbolické, že letošní ročník ankety našeho Sdružení „Počin roku“ obdrželi právě hasiči. Katastrofa nevídaných roz-

měrů, která zasáhla západ České republiky, ukázala nesmírnou houževnatost, jak profesionálních, tak dobrovolných požárníků,“ 

shrnula bezprostředně po předání Eliška Olšáková.

Generální ředitel Vladimír Vlček navázal: „Je mi velkou ctí převzít toto ocenění, které z mého pohledu reprezentuje zodpovědnou, 

pečlivou a náročnou práci nejen profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří zasahovali v Hřensku, ale všech, kteří denně nasazují 

své životy po celé České republice, aby ochránili jiné.“

zdroj: HZS ČR

P OČ I N  ROKU 2022
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Hlavním cílem bylo ověření dodávky 

požární vody z  čerpacího stanoviště 

u rybníka v obci Mořina pomocí kyvadlo-

vé dopravy cisternami a  ověření času 

vytvoření a zprovoznění dálkové dopra-

vy vody pomocí hadicového A  vedení 

od velkokapacitního čerpadla Somati.

Celá akce byla zahájena v  10.00 hodin 

telefonátem kastelána hradu, který 

fi ktivní požár ohlásil na  tísňovou linku. 

Vzhledem k  tomu, že hrad je jednou 

z našich nejvýznamnějších kulturních 

památek, vyslalo Krajské operační a  in-

formační středisko HZS Středočeské-

ho kraje k  události jednotky z  druhého 

stupně požárního poplachu. Ten byl vy-

hlášen profesionálním hasičům na  sta-

nicích Beroun, Kladno, Řevnice, Slaný 

a jednotkám sborů dobrovolných hasičů 

obcí Černošice-Mokropsy, Dobřichovice, 

Hlásná Třebáň, Karlštejn, Liteň, Rudná, 

Vysoký Újezd.

Na  likvidaci požáru byly použity tři C 

proudy a dva D proudy s útočnými hřeby 

s  celkovým průtokem 900 litrů za  mi-

nutu. Hašení bylo simulováno stříkáním 

proudů z  ochozu mimo areál hradu až 

do  úplného zprovoznění dopravy vody 

od čerpadla Somati. Roztažení celého hadicového vedení a napojení na cisterny zajiš-

ťující dopravu vody na nádvoří bylo provedeno v čase 1 hodina a 27 minut od ohlášení 

události.

Při cvičení bylo také ověřeno ustavení techniky na příjezdové cestě k první a druhé 

bráně, odkud bylo vytvořeno dopravní vedení na  nádvoří hradu. Potvrdilo možnost 

dopravy potřebného materiálu pomocí čtyřkolky, který byl dovážen na  vzdálenost 

440 metrů s převýšením přibližně 25 metrů. Čtyřkolka byla použita i na dovoz hasi-

čů, kteří jezdili střídat obsluhy jednotlivých proudů. Celý zásah byl veden v dýchací 

technice.

V pondělí 24. října 2022 se na hradě Karlštejn uskutečnilo prověřovací cvičení, jehož námětem byl 

požár prodejního stánku na nádvoří s částečným rozšířením na střechu přilehlé budovy purkrabství.

Den

n a  K A R L Š T E J N Ě

Všechny vytýčené cíle byly ověřeny a  splněny podle předem stanoveného plánu. 

Po ukončení akce proběhlo vyhodnocení na nástupu všech zúčastněných jednotek.

npor. Jaroslav Růžička, HZS Řevnice
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Náročný výcvik v  pátek 11. listopadu 2022 měl na  programu 

záchranu jeskyňáře z podzemí. Ke splnění úkolu vyrazil odřad 

jihomoravských hasičů a speleozáchranářů. Ten je jediný své-

ho druhu v České republice. Specializuje se na záchranu osob 

z jeskynních komplexů po celém území státu.

Z R A N Ě N É H O

Cvičení se odehrávalo na Blanensku, ale v rámci přesunů techniky a  jejich osádek 

simulovalo událost v Libereckém kraji.

Operační středisko přijalo informaci o  zraněném krátce po  deváté hodině ráno. Ná-

sledně se rozběhl mechanismus přípravy a  samotné záchranné operace. Na  stanici 

Brno-Lidická se začali sjíždět příslušníci odřadu a  připravoval se materiál, technika 

a veškeré potřebné vybavení.

Přibližně za hodinu od ohlášení události vyrazil na letiště Brno-Tuřany první záchranný 

tým složený ze čtyř profesionálních hasičů a jednoho speleozáchranáře. Vrtulníkem 

Policie ČR se přesunul k místu neštěstí nedaleko obce Holštejn na Blanensku. Po té-

měř pětihodinovém náročném postupu jeskyní dorazil ke zraněnému muži.

Před půl dvanáctou dopoledne vyjíždí ze stanice Brno-Lidická pozemní odřad v počtu 

devíti vozidel. Na  parkovišti v  blízkosti propasti Macocha vznikl týlový prostor celé 

operace. Následně se k  jeskyni přesunul druhý záchranný tým a v počtu osm mužů 

vstoupil do podzemí. Současně se zprovoznil komunikační systém Nikola, který umož-

ňuje bezdrátové spojení ve vápencovém masivu.

V odpoledních hodinách dopravil vrtulník Policie ČR na místo speleologa-lékaře, který 

se po vystrojení vydal do podzemí s další skupinou. Záchranáři vytvořili u zraněného 

jeskyňáře zázemí v podobě stanu se zajištěným tepelným komfortem, kde mohl pod 

dohledem lékaře počkat, než bude připravena cesta na transport z jeskyně.

Celá záchranná akce skončila v  sobotu kolem druhé hodiny ranní. Zapojilo se do  ní 

na šest desítek příslušníků HZS ČR, speleozáchranářů a dobrovolných hasičů.

Poznatky ze cvičení poslouží k vylepšení 

již nastavených postupů pro specifi cké 

záchranné operace v podzemí.

Jaroslav Mikoška, 

tiskový mluvčí HZS JmK

Z jeskyně jsme zachraňovali
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hasičů je totiž i mezi námi plynaři a když to situace vyžaduje, 

umožňujeme jim zapojit se do  akcí. Tak tomu bylo i  v  případě 

požáru v Českém Švýcarsku,“ uvedl na vyhodnocení Petr Kout-

ný, provozní ředitel společnosti GasNet a člen odborné poroty. 

Také tentokrát byly nejčastějšími přihlášenými zásahy při požá-

rech objektů, dopravních nehodách, záchraně tonoucích apod. 

V  kategorii sborů se objevovaly dny záchranářů, významná 

výročí sborů i aktivity spojené s pomocí kvůli dění na Ukrajině. 

Pomyslnými vítězi se s největším počtem hlasů stala jednotka 

obce Hřensko (2 509 hlasů) za zásah při povodních 17. července 

2021 a SDH Háj u Duchcova (2 006 hlasů) za akci „Příběh hra-

ček“. Zapomenuté nezůstalo ani letošní 50. výročí hry Plamen, 

které mělo svoji mimořádnou kategorii „Mladé kolektivy“.

„Události posledních let ukazují stále jasněji, jak důležitá je 

v  případě různých neštěstí a  extrémního počasí pomoc dru-

hých. Mezi ty nejdůležitější patří i  ta, které se nám dostává 

právě od  dobrovolných hasičů. Stejně významné jsou však 

i  zásahy u  dopravních nehod, požárů nebo lokálních záplav, 

o kterých není tak slyšet, ale jsou stejně důležité a v rámci an-

kety jim máme možnost poděkovat a  vyjádřit naši podporu,“ 

konstatoval při spuštění hlasování Radek Benčík, jednatel spo-

lečnosti Net4Gas a člen odborné poroty.

Populární anketa roku

UŽ PO DVANÁC TÉ
Dnes už můžeme prohlásit, že rok 2022 byl v mnoha ohledech velmi náročný nejen pro veřej-

nost, ale i pro profesionální a dobrovolné hasiče. Proto odborná porota udělila 25 jednotkám 

a 25 sborům dobrovolných hasičů z celé České republiky ocenění za provedené zásahy, resp. 

svou činnost.

Finalisté 12. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku si zaslou-

žená ocenění převzali z  rukou představitelů Hasičského zá-

chranného sboru ČR a zástupců Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, Moravské hasičské jednoty, České hasičské jednoty, 

partnerů ankety a dalších čestných hostů na slavnostním ga-

lavečeru, který se pro ně konal 16. listopadu 2022 v brněnské 

Zoner Boby Hall.

„Jsem potěšen, že jako předseda odborné poroty mohu i touto 

formou podpořit jednotky a sbory dobrovolných hasičů za  je-

jich vykonanou činnost. Přesto, že každoročně udělujeme toto 

ocenění padesáti jednotkám a  sborům dobrovolných hasičů, 

naše poděkování za jejich práci patří všem, a to včetně partne-

rů, kteří dobrovolné hasiče prostřednictvím této ankety pod-

porují,“ řekl generální ředitel HZS ČR, generálporučík Ing.  Vla-

dimír Vlček.

A právě díky dlouholetým partnerům fi nalisté na prvních třech 

místech s největším počtem hlasů k ocenění navíc obdrželi fi -

nanční a věcné dary v hodnotě přibližně 2,4 miliony korun. 

„Prostřednictvím ankety oceňujeme práci dobrovolných ha-

sičů spolehlivě již dvanáct let. Naše podpora navíc nespočívá 

pouze ve fi nanční pomoci, ale také v samotné podpoře dobro-

volnické činnosti našich zaměstnanců. Mnoho dobrovolných 
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Posláním ankety „Dobrovolní hasiči roku“ je 

propagovat celospolečenský přínos dobro-

volných hasičů široké veřejnosti prostřed-

nictvím již provedených zásahů a preventivní 

činnosti. Během uplynulých jedenácti ročníků 

ankety bylo uděleno 472 cen doprovázených 

finančními a  věcnými dary ve  výši 23,5 mi-

lionů korun. Hlavním symbolem ocenění pro 

finalisty je od  roku 2014 skleněná zásahová 

helma ve  skutečné velikosti z  dílen českých 

sklářů. V  roce 2020 odborná porota udělila 

mimořádné ocenění – zlatou hasičskou helmu 

za  mimořádný počin se záchranou lidského 

života.

Dlouhodobými partnery ankety a  podporovateli dobrovolných 

hasičů jsou: generální partner společnost GasNet, hlavní part-

neři: společnost Net4Gas, Lesy ČR, ČEZ, a.s., Ford Motor Com-

pany a  DCom. Partnerskou strukturu tvoří společnosti Česká 

pošta, EG.D, ČEPS, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 

ČR, Medsol, Požární bezpečnost, Techsport, Vinařství Prokeš, 

Mattoni 1876, Teleskopické stožáry a Rescop. 

V Laser Show Hall brněnského Bobycentra se sešlo na čtyři sta 

hostů, které přivítal v  roli moderátora večera patron akce Petr 

Rychlý. Nechyběli ani Ondřej Vetchý a Ilona Csáková, která se spo-

lečně s písničkářem Pokáčem postarala o hudební část programu.

V den státního svátku, tedy 28. října 2022 předal prezident Miloš Zeman státní vyznamenání. 

Na seznamu bylo celkem 78 osobností. Jednalo se o největší počet udělených medailí za jeho 

desetileté funkční období.

Mezi oceněnými z řad politiky, kultury, sportu a dalších oblastí bylo i pět dobrovolných hasičů. Kromě nich prezident vyznamenal 

i dva profesionální hasiče: brig. gen. Václava Klemáka, ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a genpor. 

Vladimíra Vlčka, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. 

ZÍSKALO STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

PĚ T DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Z řad dobrovolných hasičů byli oceněni:

Jaroslav Bolfík

Starosta Sboru dobrovolných hasičů Mikulčice za pomoc svým spoluobčanům postiženým tornádem 

na jižní Moravě v červenci 2021.

Jaroslav Fila, in memoriam a Marek Vrba, in memoriam

Oba zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě v Masarykově ulici v Koryčanech. Členové místního sboru.

Jan Košík

Velitel jednotky SDH obce Hřensko, který se aktivně účastnil zdolávání masivního požáru v Českém Švýcarsku.

František Pošta, in memoriam

Dlouholetý kronikář obce Lány a velitel místního sboru dobrovolných hasičů.

Děkujeme všem dobrovolným hasičům za jejich činnost a všem 

oceněným srdečně blahopřejeme!

Výsledky s přehledem obdržených hlasů najdete na www.adhr.cz

Jiří Bezděk, 

prezident spolku ADHR
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Se zástupcem velitele psovodů Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska Pavlem Morávkem jsme hovořili nejen o jeho záchranář-

ské činnosti, ale také o náročném výcviku, který je k tomu nutný.

Jaké je v této oblasti poslání kynologů?

Náplň práce záchranných psovodů je primárně příprava psa na praktické nasazení. 

Jak vznikla myšlenka vytvořit skupinu psovodů, a kde?

Vznikla před třiadvaceti lety. Přišel s ní můj velitel František Schejbal, který na základě 

různých zkušeností ze zahraničních misí po zemětřeseních v Turecku a na Tchaj-wa-

nu zjistil, že tak, jak jsou psi připravováni, to není zrovna ideální a začal hledat cestu, 

jak tuto situaci změnit. Nakonec jediná možnost byla právě přes dobrovolné hasiče. 

V Hejnicích na Liberecku tak v roce 2000 vzniklo první družstvo psovodů SDH. 

Kolik členů v takovém družstvu je?

V Hejnicích se pohybujeme momentálně okolo patnácti členů. 

A všichni máte stejný výcvik, stejné psy?

Stejné psy nemáme. Každý má plemeno podle svého zájmu. Je to srdeční záležitost 

a u každého jednotlivce je někde jinde. Všichni však cvičíme stejně až na to, že jed-

notliví psi jsou v různých fázích vycvičenosti. Držíme ale výjezdovou jednotku. Je za-

řazena pod jednotku SDH Hejnice, ve  které je celkem šest vycvičených a  prakticky 

uplatnitelných psů. 

Na co se takový výcvik zaměřuje?

Obecně, když budeme hovořit o  výcviku záchranných psů, tak je to docela široký 

záběr - záchranné stopování, vodní práce a další. Ale nejdůležitější oblasti jsou dvě: 

sutinové a plošné pátrání. U nás v Hejnicích se hlavně zaměřujeme na plošné pátrání 

po osobách. 

P R I M Á R N Í  J E

My laici máme představu o tom, že se 

psovi dá očichat nějaký kapesník a ten 

pak vyrazí po  pachové stopě. Je tomu 

tak?

Ta představa není zas tak špatná, ale 

v  rámci plošného vyhledávání nefun-

guje. Uplatňuje se v  rámci záchranného 

stopování, kdy potřebujete najít pach 

konkrétního člověka. Plošné pátrání je 

postaveno na  úplně jiných principech. 

Pes je vycvičený tak, že hledá jakýkoliv 

lidský pach na  určeném území. Vlastně 

on neví, koho hledá, ale řekne nám o kaž-

dém, kdo se na daném území vyskytuje. 

Jaký pes se k takovému hledání hodí?

Na to je mnoho teorií, ale já zastávám ná-

zor, že pokud určité plemeno psovodovi 

vyhovuje, pokud má k  němu vztah a  ví, 

jak na něj, tak je to správné. Musím sa-

mozřejmě vyřadit ta plemena, která se 

k  tomu konstitučně nebo povahově ne-

hodí. Například malý pejsek, který není 

schopen fyzicky zvládnout dlouhé vzdá-

lenosti nebo hledat v trnitém terénu. Ale 

asi bych to blíže nespecifi koval, těch zá-

chranářských plemen je poměrně hodně.

Jak výcvik probíhá a jak často?

Pokud se týče záchranného psa, tak 

prakticky probíhá od té doby, co si ště-

ňátko, osmi, devítitýdenní přivezete 

domů. Ten výcvik je velice podobný jako 

u  ostatních disciplín. To znamená soci-

alizaci, vytváření vztahu s  psovodem, 

zvykání si na  různá prostředí a  pak se 

postupně specializujeme na  to, co ten 

pejsek bude dělat. 

Pavel Morávek

Psovodi SH Č MS na mistrovství  republiky Vyhledá vací  pes

příprava psa
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Takže se k  vám může přihlásit kdokoliv, kdo má zájem 

a psa?

V  podstatě je to tak, i  když u  hasičů máme nastavena pevná 

kritéria. Začátečnického psovoda hned přijmout nemůžeme, 

ale to neznamená, že si ho nemůžeme vzít „pod křídla“ a  při-

pravit ho na standardy, které by měl mít. 

Říkáte kritéria. To znamená, že jsou k  tomu nějaké před-

pisy?

Od  začátku tu máme pokyn starosty SH ČMS, který stanovu-

je základní kritéria, co by pes měl zvládat. V  roce 2017 došlo 

k  první novelizaci, kdy se nastavily vazby mezi jednotlivými 

družstvy a  v  tuhle chvíli probíhají úpravy našeho cvičebního 

řádu. Takže v příštím roce bychom se měli pohybovat ve stan-

dardech bližších k praxi.

Obecně však platí, že máme vstupní zkoušku, která psovoda 

opravňuje vstoupit mezi nás. Pak máme různé druhy zkoušek 

podle činnosti A a B. Zkouška A pak opravňuje nasadit psovoda 

do praktického nasazení.

Kolik družstev psovodů u nás je?

Máme celkem jedenáct družstev a dvě by ráda vznikla, respek-

tive se připravují na zvládnutí kritérií, o kterých jsem hovořil. 

Vy se scházíte nějak pravidelně?

Jistě. Pes potřebuje pravidelný výcvik. U nás se scházíme jed-

nou za týden. Družstva, která jsou rozeseta po celé republice 

se setkávají čtyřikrát pětkrát do roka. Máme pravidelné akce, 

které se týkají secvičení psovodů. Příprava na  praktické na-

sazení probíhala zrovna nedávno v  Žihli. Pak máme nastave-

né teoretické vzdělávání, které bývá na jaře. V roce 2022 bylo 

výjimečně online. A  je tu závod psovodů SH ČMS, ze kterého 

vychází vítěz - zástupce sdružení v celostátní soutěži v rámci 

integrovaného záchranného systému. 

Slyšel jsem, že si v soutěžích docela dobře vedete.

V roce 2021 jsme měli na bedně družstvo a také jednotlivce vy-

hledávající na plochách. Mistrovství jsme pořádali my a konalo 

se v Mimoni. Snažili jsme se ho přiblížit co nejvíce praxi. Zbořili 

jsme tři domy pro vyhledávání v sutinách a ve spojení ještě s je-

denácti jednotkami Libereckého kraje jsme připravili přesuny 

přes Máchovo jezero. Bohužel, v půlce mistrovství jsme byli sta-

ženi k praktickému nasazení na Semilsku. Takže to bylo takové 

nějaké jiné.

Vzpomněl jste nasazení. Kolikrát do roka k němu dochází?

Když to vztáhnu na Hejnice, jakožto na svoje SDH, je to v prů-

měru patnáct, dvacet a někdy i více v průběhu roku. Jsme na-

sazování jako JPO III, tedy do deseti minut, což zvládáme, i když 

bydlíme různě po kraji. 

Na které pátrání nejvíc vzpomínáte?

Vzpomínám na každé, když se hledaná osoba najde. Když dojde 

ke zdárnému konci. Nejsilnější zážitek je vždy ten, když hleda-

ného najde některý z našich psů.

Jaká bývá úspěšnost?

Otázkou je, co se považuje za  úspěch. Klasický zásah je ten, 

když přijedete na štáb a tam dostanete přidělenou nějakou ob-

last. Hledáte a nic tam není. Nahlásíte, že jste nic nenašel, a to 

je také úspěch, protože víte, že tam ta osoba nebyla a všechny 

prostředky se mohou nasadit jinam. No, a když tam ta osoba je, 

tak ji najdete.

Nedávno jeden můj kolega našel hledanou osobu živou a já mu 

gratuloval k úspěchu. On mi na to řekl něco, co to nejlépe spe-

cifi kuje: „Já jsem jenom sebral třešničku na dortu, protože byla 

zrovna tam, kde jsem byl já.“

Pod koho spadáte organizačně?

Pod ústřední odbornou radu represe SH ČMS.

Děkuji za  rozhovor. Považuji toto téma za  velice zajímavé 

a přeji hasičským kynologům ať se jim daří a ať je těch zá-

sahů co nejméně.

pepaNitra

Fota: https://www.psovodi-hejnice.cz/fotogalerie/

Setká ní  psovodů  v Horní  Bř í ze Zkouš ky ploš né ho vyhledá ní  

21.5.2022 - Hejnice

Ú spě š ný  psovod
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Recyklujte 
s hasiči
Nepropásni 4. ročník Recykloligy!
Organizuj sběr elektra a získej odměny.
Již 13. rokem sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče a za tu dobu jsme:

• zaregistrovali více než 1700 SDH,

• vysbírali přes 35 000 tun elektrospotřebičů,

• vyplatili více než 50 000 000 Kč na odměnách.

Děkujeme, že pomáháte s námi!

Více na www.recyklujteshasici.cz      recyklujteshasici
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Elektrowin

-text se bude

zalamovat
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Zveřejňujeme pro vás vítěze republikového kola soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 

pro rok 2022, kteří byli vyhlášeni na  hasičských slavnostech v  Litoměřicích 10. června 2022, 

a to v těchto kategoriích:

Požární ochrana

očima dětí a mládeže 2022
Část literární

Kategorie L1 - žáci 3. – 5. ročníku ZŠ

1. místo: Matyáš Nevěčný (ZŠ a MŠ Rožná, Žďár nad Sázavou) „Hasiči“

Kategorie L2 - žáci 6. – 7. ročníku ZŠ a 1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií – prima, sekunda 

1. místo: Šárka Bardounová (SDH Dnešice, Plzeň-Jih) „Záhada požáru“

Kategorie L3 - žáci 8. – 9. ročníku ZŠ, 3. - 4. ročníku osmiletých gymnázií (tercie, kvarta) 

a 1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií 

1. místo: Pavla Moravcová (SDH Močovice, Kutná Hora) „Tornádo“

Kategorie L4 - studenti 5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií (kvinta – oktáva), 

3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií, 1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií, SŠ a OU

1. místo: Karolína Velebová (Gymnázium Dr. K. Polesného, Znojmo) „Nemáte vodu?“

Část digitální

Kategorie DT1 - prezentace: min. 10 snímků a max. 20 snímků, věk 12 až 18 let

1. místo: Štěpán Čompa (SDH Raškovice, Frýdek-Místek)

Kategorie DT2 - videa do 3 minut, věk 12 až 18 let

1. místo: Jan Mošťák (SDH Brno-Slatina, Brno-město)

Jeden z ú spě š ný ch umě lců  

z okresu Ú stí  nad Orlicí 

Ú č astní ci vyhlá š ení  ví tě zů  krajské ho kola v Plzni
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 Nikola Kvě chová , 1. místo v kategorii ZŠ3

Eliš ka Bě halová , 1. místo v kategorii ZŠ2

Roman Blahoš , 1. místo v kategorii M1

Bianka Prochá zková , 1. místo v kategorii M2

Lucie Kuč erková , 1. místo v kategorii ZŠ1

Část výtvarná (jména vítězů jsou pod jednotlivými obrázky)

Kategorie M1 - mladší děti do 5 let nebo ty, které v roce 2023 dovršily 5 let, mateřské školy

Kategorie M2 - starší děti od 5 let do ukončení docházky v MŠ v roce 2023, které dovršily 6 a více let, mateřské školy

Kategorie ZŠ1 - žáci 1. – 2. ročníku ZŠ

Kategorie ZŠ2 - žáci 3. – 5. ročníku ZŠ

Kategorie ZŠ3 - žáci 6. – 7. ročníku ZŠ, studenti 1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií 



číslo jedenácté   |   2022

26

David Taut, 1. místo v kategorii ZUŠ1

Miroslav Berá nek
́

, 1. místo v kategorii ZUŠ2

Kategorie ZŠ4 - žáci 8. – 9. ročníku ZŠ, studenti 3. – 8. ročníku osmiletých gymnázií, 1. – 6. ročníku šestiletých gymnázií,

    1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií, SŠ a OU 

Kategorie ZUŠ1 - žáci základních uměleckých škol ve věku 6 – 10 let

Kategorie ZUŠ2 - žáci základních uměleckých škol ve věku 11 – 15 let

Robert Hopjan, 1. místo v kategorii ZŠ4
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Aneta Š ikulová, 1. místo v kategorii K2

Melissa Miková, 1. místo v kategorii K1

Kategorie K1 - pro žáky praktických a speciálních škol ve věku 6 – 10 let

Kategorie K2 - pro žáky praktických a speciálních škol ve věku 11 – 18 let

Celkové výsledky najdete na webových stránkách www.dh.cz
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Letos náš sbor pořádal několik akcí – masopust, maškarní ples, pálení čarodějnic, oslavy sva-

tého Floriána, soutěž TFA (železný hasič) a  v  sobotu 12. listopadu 2022 prozatím poslední 

uspávání zvířátek.

U S P Á V Á N Í

Vše začalo lampionovým průvodem 

od  místní základní školy. Děti po  cestě 

od  sokolovny hledaly ukrytá zvířátka, 

aby je na zimu uložily ke spánku. Šlo o ve-

verku, dvakrát lišku, zajíce, medvěda, 

Ferdu mravence, brouka Pytlíka a Střev-

líka. Před vstupem do  sokolovny každé 

dítě dostalo balíček, v němž bylo pitíčko, 

miniperníček, magnetka s  obrázkem, 

balónek, žvýkačka, lízátko, balíček hráš-

ku na sadbu na příští rok a jablíčko.

Děti čekalo celkem 153 cen v  tombole a  99 dětí 

vyhrálo lízátko. Losy, které nevyhrály, postoupily 

do  dalšího slosování o  77 cen. Ty věnovali nejen 

hasiči, ale i velké množství oslovených sponzorů. 

Následovalo bohaté občerstvení. K tomu hasičky 

z Otaslavic upekly palačinky. Sladké i slané.

Jak je již o  našem sboru známo, nevybíráme 

vstupné, ale jen dobrovolný příspěvek na  dob-

ročinné účely. Peníze pak ještě tentýž den roz-

dělujeme. V  tomto roce jsme zakoupili 25 ks 

povlečení do místní mateřské školy v hodnotě 7 103 Kč. Základní škole bylo věnováno 

10 ks volejbalových míčů za  2  000 Kč a  předsedovi asociace zdravotně postižených 

dětí Radost Petru Frantalovi byl předán z rukou starosty SDH Určice Aloise Mlčocha 

šek na 6 000 Kč. Celkem jsme od roku 2014 dali na charitu již 137 228 Kč. 

Následovalo vystoupení žáčků místní mateřské školy a taneční skupiny paní Miklíko-

vé. Pak přišla na řadu moje již sedmá autorská pohádka skřítek Semtamťuk. Na pó-

dium byla přivolána zvířátka, která děti našly po cestě a paní Zima je uspala na zimu 

krásnou písničkou z pohádky „Ledové království“ zpívanou Kristýnou Kořínkovou spo-

lu s kamarádem sněhulákem. 

Dalším vystoupením byla návštěva z druhohor, když dětem zatančil dinosaurus krát-

ký taneček. Pak si děti spolu se zvířátky a  postavami z  pohádky za  hudby DJ pana 

Švece užívaly veselé radovánky. 

Na závěr překrásného odpoledne byla losována bohatá tombola a do našich pokladni-

ček se vybralo dalších 3 700 Kč. Děkuji všem, kteří pomáhali připravit tuto akci a rov-

něž všem sponzorům. 

Lenka Sosíková, pokladní SDH Určice

v Určicíchv Určicíchv Určicíchv Určicích



číslo jedenácté   |   2022

29

Kocour preventista je projekt, který šíří osvětu mezi mládeží a zaměřuje se na zvládání krizových 

situací. Poprvé jsem se o něm dozvěděla, když dobrovolní hasiči z Prahy-Kbel fotili spolu s Miss 

České republiky jeden z měsíců kalendáře pro rok 2023. Společně s nimi se do vzniku kalendáře 

Kocoura preventisty zapojili záchranáři, policisté i známé osobnosti a výsledek je ohromující.

Zúčastnila jsem se focení druhé části kalendáře, které proběhlo v Nymburce a setkala 

se tam s  Tomášem Ulrichem a  jeho skvělým týmem. Za  to jsem byla opravdu ráda, 

protože jejich činnost je vskutku záslužná. Vzdělávání dětí v  oblasti zvládání krizo-

vých situací je velmi důležité. 

„Projekt vznikl jako naše reakce na lhostejnost ve společnosti při poskytování první 

pomoci. Rozhodli jsme se s tímto lidským zlozvykem bojovat, a proto jsme zahájili naši 

osvětovou činnost,“ informoval mě Tomáš.

Kocour preventista je maskotem spolku Zachraň život z.s. Jeho členové jsou zařazováni 

do čtyř družstev jako tzv. #kocourteam. Společně vzdělávají vlastní zážitkovou meto-

dou děti i dospělé a učí je, jak reagovat v nejrůznějších krizových situacích. Kocoura 

preventistu můžete potkat ve všech typech vzdělávacích zařízení, školkách, školách, 

veřejných akcích. Přes léto jezdí po táborech a dětských domovech.

Tomáše jsem se zeptala, jak ho napadlo udělat kalendář: „Chtěli jsme poděkovat našim 

členům, kteří jsou z drtivé většiny členové dobrovolných hasičů, policie či záchranné 

služby. Mým přáním bylo propojit svět šoubyznysu se světem IZS a  díky kalendáři 

i podpořit a poděkovat lidem, kteří denně riskují své životy pro záchranu druhých!“

Při focení se jednalo o kombinaci skutečných hasičů, policistů a záchranářů s veřejně 

známými osobnostmi. Kocoura velmi podpořily fi nalistky Miss ČR, proto i v kalendáři 

naleznete celkem tři královny krásy národní soutěže. Na  výrobě se podílela víc než 

stovka lidí. Většina z nich bohužel na fotkách není vidět, ale jejich úkoly byly neméně 

důležité. Celý kalendář odráží výsledek týmové práce za období přibližně šesti měsíců 

od přípravné fáze, po plánování, realizaci a fi nální výrobu. Koordinovat tolik lidí je vel-

mi náročné, samotná příprava organizátorům zabrala téměř tři měsíce.

„Jelikož se mohu spolehnout na svůj tým, tak konečná realizace už potom nebyla tolik 

stresující. Věděli jsme, že jsme do přípravy dali maximum a věřili v dobrý výsledek,“

dodává Tomáš.

KOC O U R P R E V E N T I STA
SVŮJ KALENDÁŘ

Kalendář je k  dostání na  instagramu: 

@kocourpreventista a u SDH Praha-Kbely. 

Případný výtěžek z  prodeje je určen 

na provozní činnost.

„Rád bych poděkoval za podporu kolegům 

z  JSDH Praha-Kbely, organizaci Miss ČR, 

Nadačnímu fondu Krok do  života, Asoci-

aci samaritánů ČR a Policii ČR za podporu 

a odborný dohled při realizaci. Samozřejmě 

děkuji všem sponzorům, bez kterých by 

nemohl kalendář vzniknout,“ říká Tomáš 

Ulrich.

Křest kalendáře proběhl 2. listopadu 2022 

na  Střeleckém ostrově. Zúčastnili se ho 

jak členové týmu Kocoura preventisty, 

policisté, záchranáři a hasiči, tak i známé 

osobnosti, mezi kterými byli například 

moderátor rádia Evropa 2 Tomáš Zástěra, 

vítězka Miss 2019 Nikola Kokyová, Felix 

Slováček a  Karlos Terminátor Vémola. 

Všichni popřáli Kocourovi preventistovi, 

aby jeho činnost i nadále pokračovala. 

K přání, ať se projektu daří se připojuji i já 

a těším se, až se s touto skvělou partou 

lidí opět někdy potkám.

Soňa Kršková, Hasičovo

POKŘTIL
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Mlazice jsou dnes součástí Mělníka, ale před 130 lety byly samostatné a založily si svůj sbor 

dobrovolných hasičů. U této příležitosti se 25. června 2022 na zdejší hasičárně konaly oslavy 

spolu s dnem otevřených dveří.

v Mělníku-Mlazicích

OTE VŘENÉ DVEŘE

„Pravdou je, že sbor byl zalo-

žen roku 1891. Nicméně, když 

jsme se roce 2021 snažili 

oslavy připravovat, tak nám 

naše plány překazila korona-

virová epidemie. Tudíž jsme 

je museli odložit,“ svěřil se 

nám starosta sboru Milan 

Vágner. 

Spolek nevznikl živelně. Snahy o  jeho založení se objevily již 

dříve. V roce 1876 byl v sousední části Mělníka Pšovce založen 

sbor a mlazičtí dostali nabídku se připojit. A tak se stalo. Avšak 

po krátké době, jak už to bývá, vznikly určité rozpory a od roku 

1891 funguje SDH Mlazice samostatně a později už i s kočáro-

vou stříkačkou od fi rmy Smekal.

Dědové dnešních hasičů tu začínali jen s malou kůlničkou. Po-

řádná hasičárna se začala stavět na zelené louce až v padesá-

tých letech. Tehdy se na ni složila celá obec. A budovalo se dál 

a  dál, až do  dnešní podoby. „Stálo nás to hodně úsilí, protože 

město nám nebylo moc nakloněno,“ vzpomíná historik sboru 

Miroslav Veselý. „Změna přišla až s pohromami,“ dodává.

centimetrů vody. V první řadě bylo nutné zajistit evakuaci oby-

vatel. Někteří lidé nemohli vážnost situace pochopit a nechtěli 

se vystěhovat. Hasiči byli dva týdny v pořádném zápřahu, té-

měř nespali a jedli, kdy se dalo. 

Při druhé povodni v  roce 2013 to bylo lepší, protože už stála 

protipovodňová hráz, která divokou vodu zadržela. Ale chybě-

ly jen tři centimetry do jejího přelití. Těžký úkol v rozhodování 

padl na starostu města Ctirada Mikeše, který domlouval s vo-

dohospodáři regulaci řeky. Hráz byla nová a byla to pro ni první 

zátěžová zkouška. Nebyla ještě sedlá a bylo jen otázkou, jestli 

to vydrží. Všichni z toho byli dost vystrašení, ale nakonec se to 

zvládlo. I  tak se ale několik dní musela hráz hlídat a odčerpá-

vala se prosakující voda. Žádná selanka to nebyla, ale pořádná 

makačka.

Mělnická zásahová jednotka se skládá ze čtyřech sborů. V Mla-

zicích jsou zaměřeni především na  protipovodňovou činnost. 

Mají to k  vodě nejblíže a  vyznají se v  tom, jak stavět protipo-

vodňové zábrany. Mají také k dispozici obrovská čerpadla, která 

jsou schopná přetékající vodu přes hráze vracet zpátky do Labe. 

K tomu provádějí pravidelná cvičení. Je to dost namáhavá práce, 

ale jak říkají mlazičtí: „Jsme dobrovolní hasiči a baví nás to.“

Č lenové  sboru - 1902

Starosta sboru Milan Vá gner

Přišel rok 2002 a s ním katastrofální záplavy. Byly velkým pře-

kvapením nejenom pro sbor, ale i pro všechny obyvatele Mělní-

ka a okolí. Takový rozsah nikdo nečekal. Měla přijít jen takzvaná 

stoletá voda, ale vzalo to úplně jiný směr. Stoupala natolik, že 

v hasičárně, která je asi sto padesát metrů od řeky, bylo třicet 
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Na přibyslavském zámku se první listopadovou sobotu konala celostátní 

oslava 50. výročí založení hry Plamen.

Vznikla v  roce 1972 v  tehdejším Československém svazu požár-

ní ochrany s  posláním rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a  do-

vednosti s  přihlédnutím ke  specifi cké oblasti požární ochrany. 

V  současné době je do  ní v  rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska zapojeno přes 40 000 dětí mladších 15 let. Devítičlenná 

soutěžní družstva mladých hasičů mohou být složena z dětí obou 

pohlaví. 

Do Přibyslavi přijelo přibližně sto účastníků, kteří se o hru Plamen 

ve sborech dobrovolných hasičů starají, mnozí z nich před půlsto-

letím stáli u jejího zrodu. Historii hry, její současná pravidla, úspě-

chy i  problémy přiblížila starostka SH ČMS Monika Němečková, 

která spolu s ředitelkou Centra hasičského hnutí Přibyslav Janou 

Fialovou všem přítomným předala medaile a pamětní listy. Vystaveny byly poháry za vítězství mladých hasičů na světových olym-

piádách a mistrovstvích. Večer se v hotelu Přibyslav konalo společenské setkání a zpívalo se u kytary.

Text a foto: Ivo Havlík

Kaplička v Mělníku-Mlazicích stojí řádově ně-

kdy od roku 1800. Dá se říct, že než se jí ujali 

hasiči, byla nedobrém stavu. O  její údržbu se 

příliš nedbalo. Zejména trpěl interiér. 

V  roce 2011 mlazický sbor navrhl, že při pří-

ležitosti 120. výročí svého založení si na  dal-

ší léta vezmou kapličku pod svou patronaci. 

Byla opravena provlhlá fasáda a střecha, aby 

dovnitř nezatékalo. Petr Pazdera z  Mělníka 

namaloval obraz svatého Floriána a bylo roz-

hodnuto, že se svatostánek zasvětí patronovi 

hasičů. Přijel kanovník litoměřické diecéze, který provedl zasvěcení, a  od  té doby se o  objekt starají hasiči. Dovnitř 

dokonce zavedli osvětlení, které se večer spíná s veřejným. Pravidelně čistí interiér a na svátek svatého Floriána tam 

dávají květiny a zapalují svíčky. 
foto HČ a David Kuřátko

Mlazická kaplička

v Přibyslavi
OSLAVA PLAMENE

tní 

proběhla



ATLETIKA s přidanou

V roce 2022 jsme oslavili půlstovkové výročí programu práce s mladými požárníky (nyní hasiči) 

– celostátní hry Plamen. Dalo by se říci, že jde o jakési vyvrcholení práce s mládeží v dobrovol-

né požární ochraně. Je téměř pravidlem, že významná data bývají současně i výzvou ke vzpo-

mínkám. Čím vyšší číslo je u nich uvedeno, tím důležitější jsou historická fakta. A vezmeme-li 

v  úvahu, že nejmladší „pamětníci“ uplynulého padesátiletí již většinou přesáhli 65 let svého 

věku a mnozí z těch, kteří hru Plamen zakládali, již ani nejsou mezi námi, jsou svědectví pamět-

níků jedinou informací pro budoucí generace.

a organizaci oblastních kol, což umožnilo 

snížit počet družstev na okresním kole. 

Zlepšila se kvalita drah i  připravenost 

a  výkony závodníků. V  této souvislosti 

mohu uvést několik perliček: někte-

ří vedoucí chtěli zvýšit výkony svého 

družstva i úpravou různých technických 

prostředků – např. zkrácením hadic 

na  minimální délku. A  tak se stalo, že 

při měření byla délka hadice pod mírou. 

K její úpravě na správnou míru byl proto 

využit vzrostlý strom a Avie.

Úsměvná je i  další příhoda: V  počátcích 

hry Plamen jsem byl také vedoucím pi-

onýrského oddílu, do  jehož náplně jsem 

zařazoval i  prvky požárnické, převážně 

ty, které byly obsahem branného závo-

du. Aby si pionýři mohli nabyté znalosti 

ověřit a  porovnat s  jinými vrstevníky, 

zúčastnili se poprvé branného závodu, 

ve  kterém byli velmi úspěšní a  umístili 

se na medailovém místě. 

Vzhledem k  tomu, že v  prvních letech 

ještě nebyly běžné profesionálně vyrá-

běné překážky, ne všechny příběhy byly 

úsměvné. Například na  jednom okres-

ním kole hlavní rozhodčí přebíral sou-

těžní trať štafety. Po výstupu na kladi-

nu konstatoval její nestabilitu a tím i její 

nepoužitelnost. Jeden z přítomných čle-

nů štábu byl jiného názoru, skočil na ná-

běh a  … výsledkem byl pád, zlomenina 

zápěstí, polámaná žebra a  několikatý-

denní neschopnost.

hodnotou
50. výročí50. výročí
HRY PLAMEN

Proto jsem se rozhodl v tomto článku shrnout poznatky několika našich členů, kte-

ří byli u zrodu hry Plamen v okrese Opava. Byli organizátory soutěží, vedoucími dět-

ských kolektivů nebo členy soutěžních družstev. 

Při zavádění hry Plamen do života jsem se jako člen okresní komise mládeže podílel 

téměř na všech akcích, které okres pro děti organizoval. Patřily k nim nejen sportovní 

soutěže, ale např. i přehlídky kulturních pořadů, které si kolektivy mladých požárníků 

(MP) připravily pro různé příležitosti. Pásma některých dosahovala vysoké úrovně – 

uvedl bych alespoň MP z Neplachovic a Melče. 

Jako každá novinka i hra Plamen vzbudila u kolektivů MP počáteční nedůvěru. Nakonec 

přece jen zvítězila zvídavost, která se projevila postupným nárůstem počtu družstev 

na okresních soutěžích. To však vyvolalo hned dva problémy: za 1. najít prostor pro 

stovky závodníků, a za 2. na dané místo je dopravit (akce se konaly o víkendech, kdy 

byla hromadná doprava dost omezena). Při jednom setkání s tehdejším předsedou ÚV 

SPO jsem se o tomto problému zmínil, což přineslo nečekaný výsledek – okres obdržel 

dotaci na dopravu. Díky tomu jsme mohli zavést „kyvadlovou dopravu“ do Jánských 

Koupelí, kde okresní kola často probíhala. Podmínky pro „vrcholová“ klání tam sice ne-

byly (štafety se běhaly na oválu, který byl ve svahu), to však soutěžícím náladu nijak 

nezkazilo. Nás to ale přimělo k některým organizačním změnám – vytvoření oblastí 
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Vzpomínka první
Na rozběhu hry Plamen nejen v okrese, ale i v kraji se podílel Jiří 

Čech, který již několik let předtím mládež vedl. Díky jeho dlou-

holetým zkušenostem v práci s mládeží byl v roce 1972 zvolen 

do komise mládeže nově zřízeného krajského výboru (KV) SPO. 

V letech 1978 až 1992 prošel řadou funkcí v kraji i republice. Mj. 

byl členem a  následně i  předsedou ústřední komise mládeže. 

Jelikož byl v  roce 1990 zvolen neuvolněným starostou obce 

(tuto funkci vykonával 20 let), ukončil činnost ve vrcholových 

hasičských orgánech. K  průběhu Plamene říká: „Od  začátku 

byla hra Plamen řízena komisí mládeže KV, jejímiž členy byli 

volení členové KV a  tzv. instruktoři z  jednotlivých okresních 

výborů (OV). Jejich účast na okresních a krajských kolech byla 

samozřejmostí.“ Okresní kola byla zpravidla dvoudenní, kraj-

ská i  třídenní; jejich náplň dle směrnic. Vítězné družstvo vedl 

do vyššího kola předseda komise mládeže nebo jeho zástupce. 

„Směrnice soutěží dorosteneckých kolektivů“ a organizuje se 

letní škola instruktorů. Mění se také systém vzdělávání a pod-

mínky kvalifi kace vedoucích mládeže. Zavádějí se opět tři 

stupně: III.stupeň - minimum, II. stupeň - vedoucí a nejvyšší I. 

stupeň - činovník. Současně se ve statutu vyznamenání mění 

názvy některých vyznamenání a  zavádějí se nová, mezi nimi 

také medaile „Za zásluhy o výchovu“.

Vzpomínka druhá
Mezi vedoucí mládeže, kteří pracovali s programem hry Plamen 

již od  prvopočátku, patří také paní Marie Kociánová. Měla zá-

jem pracovat s dětmi, a proto chtěla být učitelkou. Lékaři jí to 

však ze zdravotních důvodů nedoporučili. Zvolila si jiné povolá-

ní, ale dětem se přece jen věnovala. Když se v roce 1971 stala 

členkou SPO, ihned založila kroužek MP. Vystupovali s  kultur-

ním programem na  členských schůzích sboru i  jiných akcích 

v obci, podíleli se na sběru papíru, úspěšně předváděli ukázky 

své dovednosti před soutěžemi dospělých, rádi se zúčastňovali 

různých výletů, táborů aj. Hra Plamen se stala pro ně výzvou. 

Seznámili se s  její náplní, uvítali pestrost disciplín a  začali se 

učit nové věci. Zaujala je střelba ze vzduchovky, uzly, požární 

útok, štafeta 4 x 60 m. Poznatky si dle svých zájmů rozšiřovali 

při získávání zájmových odznaků a odznaků odborností. „Dopl-

nění o disciplíny CTIF jsem nehodnotila kladně, děti je neměly 

rády (stejně jako štafetu požárních dvojic) a  chybělo materi-

ální zabezpečení pro nácvik,“ říká paní Marie. Dále vzpomíná, 

jak nesnadné bylo sehnat řidiče pro odvoz potřeb pro trénink: 

„Jednou se nám nepodařilo zajistit žádného řidiče, a tak jsem 

sama nastartovala auto (T 805) a  pomalou jízdou přepravila 

techniku i děti na cvičiště. Pěkně jsem to schytala, ale pak již 

řidič nechyběl.“

Za čtyřicet let své práce vychovala paní Marie spoustu mladých 

hasičů. Postupem času se složení kolektivu měnilo, přibývali 

noví zájemci, někteří odešli, starší postoupili mezi dorostence. 

A právě jejich účast na mistrovství republiky v Litomyšli pova-

žuje za největší úspěch ve své činnosti. Zklamání vidí v tom, že 

„do  dospělosti jich zůstalo minimum pro pokračování ve  sbo-

ru“. Mezi těmi, kteří vytrvali a  zůstávají hasičině věrní i  v  do-

spělosti, jsou také její děti – syn a dcera (syn také profesně). 

Od své matky převzali štafetu i zanícenost pro práci s mládeží 

a jsou rovněž vedoucími mladých hasičů. A to je snad ten nej-

lepší důkaz toho, že dlouholetá práce paní Marie s Plamenem 

nebyla zbytečná, ale naopak - velmi úspěšná.

A  opět pan Čech: „V  soutěžním roce bývaly zpravidla tři sra-

zy – branný závod, kulturní program a závěrečné vyhodnoce-

ní. Do  roku 1989 byla žádoucí účast v  soutěži O  partyzánský 

samopal. Zakládaly se pionýrské oddíly MP (často v  rozsahu 

celých tříd), vedoucí se podrobovali i  zkouškám pionýrským. 

Naši vedoucí mládeže byli vyznamenáváni medailí „Za  soci-

alistickou výchovu“. Systém přípravy vedoucích v  rámci SPO 

byl propracován od  kvalifi kace minimum (v  pravomoci OV), 

přes III. stupeň (krajský výbor), II. stupeň (ústřední výbor) až I. 

stupeň (v pravomoci federálního výboru). V okresu Opava jsou 

z  té doby držiteli odbornosti I. stupně čtyři členové - zesnulý 

Miroslav Gajdorus, Jiří Čech, Jan Dumbrovský a Josef Pudich.“

Po roce 1989 se opět mění náplň hry Plamen, vydává se nová 
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Vzpomínka třetí
Pan Benno Bernard se věnoval mládeži jako pomocný referent 

již od roku 1963. Když pak referent mládeže nastoupil základní 

vojenskou službu, převzal jeho funkci a setrval v ní až do roku 

1972, kdy z  osobních i  rodinných důvodů musel tuto práci 

přerušit. Jeho nástupcem se stal pan Gerhard, který byl také 

členem turistického oddílu v  obci. Ve  hře Plamen viděl výzvu 

ke zpestření činnosti, a proto již při rozjezdu hry začal se svým 

kolektivem plnit její úkoly. Stal se také členem okresní komise 

mládeže a později i jejím vedoucím. Když přibližně po pěti letech 

pan Gerhard svou činnost ve sboru ukončil, převzali vedení ko-

lektivu noví vedoucí. Protože jim chyběly zkušenosti, ke slovu 

opět přichází Benno Bernard, který se jim stal dobrým rádcem. 

Současně také vykonával funkci místopředsedy sboru. I  přes 

veškerou snahu to bylo cca čtyřleté období, kdy se žákovský 

kolektiv hry Plamen nezúčastňoval. 

Závěr našeho povídání snad nejlépe vystihnou slova, která o své 

téměř třicetileté práci s  mladými hasiči mj. říká pan Bernard: 

„Nikdy jsem neměl problém s  náborem dětí do  kroužku. Moje 

práce u  mládeže - to nebyla jen hra Plamen, ale i  činnost s  ní 

po celou dobu mého působení.“ Za mládež považoval i ty, kteří 

po 18. roce věku přešli mezi muže, a to do doby, než odešli na zá-

kladní vojenskou službu. Cílem toho bylo, aby se po ní do sboru 

vrátilo co nejvíce mladých mužů pro zásahovou jednotku.

Vzpomínka čtvrtá
Mluvíme-li o výročí hry Plamen, většinou nás zajímají vzpomín-

ky jejích zakladatelů. Myslím si ale, že stranou nemohou být 

ani vzpomínky těch, kteří se hry Plamen zúčastnili jako čle-

nové soutěžního družstva nebo kolektivu MP. Proto jsem po-

prosil o několik postřehů Barboru Gebauerovou, která vstoupila 

do hry Plamen v roce 1983, když oslavil své 10. výročí.

První hasičské poznatky získávala v rodině (hasiči byli její rodiče 

i prarodiče) a později si je rozšiřovala jako členka v pionýrském 

oddílu MP, který měl cca 20 členů. „Činnost oddílu byla rozma-

nitá a  zábavná. Program byl přitažlivý. Nejvíce nás přitahoval 

závod požárnické všestrannosti, ve kterém jsme jako kolektiv 

mohli předvést své všestranné znalosti,“ říká Barbora Gebaue-

rová. Dál vzpomíná: „Díky práci velitele nás zajímaly i džberovky, 

které se nejvíce přibližovaly ke skutečnému zásahu.“

Jak dále uvádí, v oblibě moc nebyl běh na 60 m překážek – dis-

ciplína jednotlivců. Populární byl nácvik kulturních programů, 

s kterými pak vystupovali při různých příležitostech, např. výroč-

ních schůzích, oslavách ve sboru, MDŽ a různých školních akcích. 

Po dovršení 15 let začala paní Gebauerová pracovat v kolektivu 

MP jako instruktorka a později jako vedoucí. Svým svěřencům 

dosud postupně předává nabyté zkušenosti a obětavě je vede 

při plnění úkolů hry Plamen i  podmínek odznaků odborností 

nebo specializací. Má tedy možnost srovnávat pozdější úpravy 

Plamene z  pohledu své bývalé i  současné činnosti. Jako řada 

dalších se domnívá, že se vytrácí zájmová činnost (důraz je 

kladen především na  požární sport), všestrannost, pestrost 

a snad i dobrovolnost. Je ráda, že se jí daří své svěřence vhodně 

motivovat a vychovávat od žáků až k dospělosti, což současně 

považuje za svůj úspěch.

Jan Dumbrovský

Situace se zlepšila v roce 1980, kdy se pan Bernard (tehdy před-

seda sboru) stal opět vedoucím žákovského družstva. V  čin-

nosti MP se vedle hasičiny obnovily i vycházky a výlety (mnohdy 

s překvapením) a další akce. Organizovány byly i některé nové, 

např. mikulášské nadílky určené nejen členům družstva, ale 

i  ostatním dětem. V  té době se kolektiv MP prezentoval také 

na různých oslavách, na jejichž přípravách se mnohdy i podílel, 

úspěšně se zúčastňoval pohárových i  jiných soutěží v  okrese 

i různých částech republiky. Přitom členové plnili také úkoly hry 

Plamen, včetně účastí na  závodech, ve  kterých se umísťovali 

převážně na  medailových místech. Několikrát reprezentovali 

okres i na krajském kole. 

Nezapomínali ani na přípravu kulturních programů pro výroční 

členské schůze, jehož program pan Bernard skládal z povídek 

Franze Směji, z obsahu brožurek „Na pomoc požárnickým sou-

borům“ a  lidových písniček. Na  časté dotazy, kde na  to ještě 

bere chuť a sílu, vždy odpovídal: „Je v nás, na co máme sílu.“

Po  převzetí žákovského družstva novým vedoucím zvažoval 

svou činnost s mládeží již ukončit. Nakonec se rozhodl ještě pro 

práci s dorostem. Ta jej přiměla zjistit, kde skončili jeho bývalí 

svěřenci, když opustili mládežnické řady. Výsledek průzkumu 

byl zajímavý - více jak 35 % dětí se dříve nebo později z obce 

odstěhovalo, přibližně 30 % změnilo své zájmy (myslivost, vče-

lařství, chovatelství, motosport apod.). Zbývající zůstali členy 

sboru i  nadále; 2/3 z  nich se uplatnilo v  zásahové jednotce 

a více než 1 % začalo pracovat v různých funkcích. 
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Ve  Velké Úpě v  Krkonoších jsem navštívil Františka Podolníka, který z  velké 

části stál u začátků hry Plamen. Františku, jaké to bylo?

Vzpomínám na to tak, že v roce 1975 jsem začal pracovat s dětmi tady ve Velké Úpě. 

Tím jsem se stal členem komise mládeže okresu Trutnov a poté členem krajské ko-

mise se zaměřením na dorost. V té době Plamen celorepublikově běžel už asi tři roky. 

Zapojili jsme se do něj, a navíc pionýrská organizace měla v té době soutěž O partyzán-

ský samopal, a také jí jsme se v rámci okresu i kraje jako hasiči účastnili. 

V té době vznikala spousta nápadů. Například letní škola instruktorů, u jejíhož 

zrodu jsi také stál. Jaké to bylo?

Ta se začala dělat v ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Tehdy zde každé léto 

probíhal letní tábor pro děti zaměstnanců sdružení a následně i škola instruktorů. Pro 

ně jsme z okresu zapůjčovali některé věci a já tam pravidelně dojížděl. Pak došlo k ur-

čitým neshodám mezi vedením tábora a školy. Tehdy mi Franta Pokorný navrhl, abych 

se stal hlavním vedoucím. Já to vzal za podmínky, že bude pod mě spadat všechno. 

Jak škola, kuchyň, tak i tábor. 

Po dvou letech přišel Láďa Čabla s tím, aby se udělala letní škola i na Moravě a požádal 

mě, abych s ním spolupracoval a v začátcích této školy působil. V Jánských Koupe-

lích probíhal také letní tábor, který vedla Šárka Čerňáková, členka naší rady mládeže. 

Takže se to dalo dohromady a  dnes funguje letní škola instruktorů jak v  Jánských 

Koupelích, tak už ne v Bílých Poličanech, ale v Malých Svatoňovicích. 

Na kterou ze soutěží nejraději vzpomínáš?

Já jsem jich absolvoval hrozně moc, v jejich průběhu došlo také k velkým změnám. Vy-

šly směrnice, pamatuji si, že byly v červených deskách, které určovaly nejen pravidla 

S  F R A N T I Š K E M  P O D O L N Í K E M

Plamene, ale také mládežnických dis-

ciplín CTIF. Vítěz celostátní soutěže Pla-

men dostával příležitost reprezentovat 

Českou republiku na mezinárodní úrovni. 

Šlo o  úplně jiné disciplíny, než původně 

ve  hře Plamen byly. Proto jsme museli 

pravidla rozšířit také o pravidla CTIF a po-

stupně je zařazovali do hry Plamen. Takže 

děti se prvky CTIF učily už při okresních 

a krajských kolech. 

Nemohu říct, která soutěž byla nejlepší. 

Každé celostátní mistrovství organizo-

val některý z  okresů. A  všechny repub-

likové soutěže, kterých jsem se účastnil 

a  ve  kterých jsem dělal náčelníka, byly 

vždycky dobře zorganizovány.

hry PLAMENnejen o 50 letechletech

František Podolník

Mladý Franta uprostřed starších kolegů
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Po deseti letech jsme v sobotu 18. června 

2022 u nás v Nošovicích přivítali nejmen-

ší hasiče z celého Moravskoslezského 

kraje na festivalu hasičských přípravek.

Festival hasičských přípravek

V  N OŠO V I C Í C H
Šašík, poté talentovaná mladá zpěvačka Kája zazpívala českou hymnu a hosté popřáli 

mnoho štěstí. Všichni zúčastnění pak byli odměněni medailí, upomínkovou plaketou, 

plyšovým maskotem, diplomem a sportovním vakem plným dárků. 

Byl také připraven doprovodný program jako skákací hrad, lukostřelba, malování 

na tvář, hod na klauna, kolegové z červeného kříže pak ukázali, jak mohou i ti nejmen-

ší pomoci při záchraně života. V neposlední řadě si nejen děti, ale dospělí užili spoustu 

legrace ve fotokoutku. 

Postupně se představila družstva v tomto pořadí – Benjamínci SDH Nošovice, Lvíčata 

SDH Klimkovice, Soptíci SDH Tísek, Benjamínci SDH Nižní Lhoty, Miňonci SDH Kozlovice, 

Plamínci SDH Borová, Bobříci SDH Bobrovníky, Plamínci SDH Libhošť a Profíci – Špuntíci 

SDH Soběšovice.

Každá ukázka byla jiná. Od hasičských disciplín v menším provedení, přes odstranění 

spadlého stromu na komunikaci, záchranu osob, havárii letadla, až po uhašení hoří-

cího domečku, tanečky a básničky. Všechna družstva byla vzápětí odměněna obrov-

ským potleskem.

Práce s těmito malými dětmi vyžaduje obrovské soustředění, trpělivost a spoustu sil. 

Proto bych ráda touto cestou poděkovala naší hlavní vedoucí Jarmile Juřicové a hol-

kám, které pomáhají - Martině Pačískové, Martině Kulhánkové, Žanetě Niklové a Re-

nátě Červené. Dále pak i všem dětem a vedoucím, kteří na nošovický festival přijeli.

Závěrem bych chtěla vyslovit díky všem našim partnerům, kteří nám darovali ať už 

nějakou korunku anebo dáreček a  také všem, kteří tuto akci pomohli zorganizovat 

– technické četě, děvčatům v hasičské kuchyni, obsluze ve stáncích a všem dalším 

pomocníkům. Bez nich bychom takový úspěch neměli.

Martina Pačísková, starostka SDH Nošovice

Tato přehlídka byla pořádána ve spoluprá-

ci s  Krajským sdružením hasičů Morav-

skoslezského kraje, Okresním sdružením 

hasičů Frýdek-Místek a  obcí Nošovice. 

Mezi hosty nemohl chybět starosta KSH 

MSK Stanislav Kotrc, starosta OSH FM Da-

libor Velčovský a jeho náměstkyně Šárka 

Čerňáková.

Práce s předškolní mládeží má v našem 

sboru již více než desetiletou tradici. Po-

prvé jsme se prezentovali v roce 2008 při 

slavnostním svěcení naší nové cisternové 

stříkačky, a také jsme se zúčastnili celo-

republikového festivalu přípravek SH ČMS 

v Petrovicích u Třebíče. V následujícím 

roce byli pak naši benjamínci poctěni 

úkolem podílet se na doprovodném pro-

gramu při mezinárodní hasičské soutěži 

CTIF v Ostravě. Nechyběli jsme ani na ně-

kolika festivalech přípravek v našem kraji, 

např. ve Štěpánkovicích, v Michálkovi-

cích, Klimkovicích a Bobrovníkách. Velice 

úspěšné bylo vystoupení před domácím 

publikem v roce 2012, kdy jsme pořádali 

krajský festival přípravek u nás v Nošovi-

cích a kde byla na této akci rovněž jedna 

ze zastávek IV. propagační jízdy Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Také  v roce 2022 přijeli nejmenší hasiči 

ve věku 3 - 6 let z širokého okolí. Přehlíd-

ka byla započata slavnostním průvodem 

družstev, které přivedl na nástup klaun 
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Týden po  mistrovství ČR v  požárním sportu v  Pardubicích se 

dobrovolní hasiči a  hasičky znovu sešli na  dráze, aby změřili 

své výkony na Otevřeném mistrovství ČR v běhu na 100 m s pře-

kážkami. Tentokrát se ale soutěžilo v kategorii jednotlivců.

seriálu, který měl dohromady šest zá-

vodů, se stala v  kategorii žen Kamila 

Bartošková, v  mužích Jiří Škodný (SDH 

Morašice). U staršího dorostu to byl Ja-

kub Mikulík (SDH Býškovice) a  Izabela 

Jurenková (SDH Havířov-město). Mezi 

středním dorostem byli nejlepší Vít Vy-

mazal (SDH Morkovice) a  Vendula Jílko-

vá (SDH Bludov), v  mladším dorostu se 

na  nejvyšší příčky dostali Petra Mazzo-

lini (Ostrava-Svinov) a  Tadeáš Voříšek 

(SDH Letkov).

TZ SH ČMS

OstravskéOstravské

Na Hasičském cvičišti v Ostravě-Nové Vsi se v sobotu 3. září 2022 konal poslední zá-

vod Českého poháru. Z  jeho základních kol do  dvou semifi nálových běhů postoupi-

lo šest nejlepších závodníků. Nejlepší tři se poté utkali v samotném fi nálovém běhu 

a stali se vítězi tohoto ročníku.

V kategorii žen se do fi nálového běhu dostaly závodnice, které celou sezónu získávaly 

úspěchy nejenom na domácích závodech, ale i na mezinárodním poli. Velkou favorit-

kou byla Kamila Bartošková z SDH Horní Cerekev. Na startovní čáře ji doplnila Markéta 

Marková z SDH Dolní Čermná a  jako třetí se kvalifi kovala bludovská Vendula Jílková. 

Finále nejlépe zvládla Markéta v čase 17,28 s, druhá skončila Vendula (20,81 s), a jako 

třetí doběhla Kamila za 21,27 s.

U mužů se semifi nálový a fi nálový běh opakoval ve stejném složení, kdy tři dráhy ob-

sadili závodníci: Dominik Soukup (SDH Žebnice), Lukáš Kroupa (SDH Pardubice-Pola-

biny) a Jakub Michalski (SDH Karviná-Hranice). I když Jakub doběhl do cíle jako první, 

jeho pokus byl vzhledem k nezapojenému rozdělovači neplatný. „Myslel, jsem, že Kuba 

má zapojeno, a  že nakonec skončím jako druhý, ale pak jsem si všiml, že se vrací. 

Nakonec to skončilo, jak to skončilo,“ řekl Dominik Soukup, který nakonec zvládl fi ná-

lový běh nejlépe s časem 18,66 s. Na druhém místě za ním si svůj pokus pojistil Lukáš 

Kroupa (19,34 s).

Kromě otevřeného mistrovství se vyhlašovali také vítězové posledního závodu Čes-

kého poháru a zároveň ti nejlepší z celého ročníku za rok 2022. Nejúspěšnějšími borci

stovkystovky
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Mistrovství České republiky v  požárním sportu odstartovalo 

v pátek 26. srpna 2022 závodem profesionálních hasičů ve vý-

stupu na cvičnou věž.

Mistrovství

NA PARDUBIC KÉM STADIONU

Skvělou formu potvrdil Daniel Klvaňa z  HZS Moravskoslezského kraje, který ovládl 

fi nálový běh s časem 13,70 s a získal zlatou medaili. Na druhé místo vystoupal Milan 

Netrval (14,30 s) a třetí příčku obsadil David Dopirák (15,02 s), oba z HZS Plzeňského 

kraje. 

V sobotu 27. srpna se pokračovalo během na 100 m s překážkami. Do výsledného hod-

nocení se počítalo šest nejlepších časů z celkových osmi. Jako první se na start po-

stavili muži SDH. Nejlépe si vedli borci z SDH Lhenice z Ústeckého kraje, druhé skončilo 

družstvo z SDH Mistřín (Jihomoravský kraj) a třetí SDH Zbožnov z Pardubického kraje. 

O hodinu později odstartovaly svou disciplínu ženy. Prvenství získaly soutěžící z SDH 

Bystřice nad Úhlavou z  Plzeňského kraje, druhé místo obsadily hasičky z  SDH Le-

tohrad–Kunčice (Pardubický kraj) a třetí z SDH Dolní Měcholupy (Hlavní město Praha). 

Jako poslední na  dráhu nastoupili muži HZS. Jak se dalo očekávat, do  fi nálového 

souboje zasáhli tři reprezentanti z Moravskoslezského kraje, kteří už během základ-

ních pokusů prokázali skvělou připravenost i  formu, a  to Daniel Klvaňa, Jan Vyvial 

a  Richard Svačina. Čtveřici doplnil Vojtěch Klenka z  HZS Královéhradeckého kraje. 

Absolutním mistrem se nakonec stal Richard Svačina, který pokus nepokazil a  do-

běhl si pro zlatou medaili v čase 16,79 s. Na druhém a třetím třetí místě skončili jeho 

reprezentační kolegové Daniel Klvaňa a Jan Vyvial. Výsledky běhu na 100 m a výstupu 

na cvičnou věž se sečetly a určily vítěze dvojboje v kategorii jednotlivců HZS. Nejlépe 

si vedl Daniel Klvaňa (29,76 s), stříbro získal Jan Vyvial (30,25 s) a  bronz si odvezl 

Pavel Krpec (30,82 s), rovněž z Moravskoslezského kraje.

Poslední disciplínou soutěžního dne byly štafety. Opět se dařilo hasičkám z SDH Bys-

třice nad Úhlavou (Plzeňský kraj), které zaběhly za 64,15 s, druhé skončilo SDH Dolní 

Měcholupy (Hlavní město Praha, 65,36 s) a třetí SDH Dolní Bukovsko (Jihočeský kraj, 

65,49 s). Mezi dobrovolnými hasiči bylo nejlepší SDH Zbožnov (Pardubický kraj) s vý-

sledkem 57,63 s, druhé místo obsadilo 

SDH Lhenice (Ústecký kraj, 58,64 s) 

a  třetí SDH Líchovy (Středočeský kraj, 

59,43 s). Mezi profesionálními hasiči byli 

nejúspěšnější sportovci z  HZS Morav-

skoslezského kraje (54,06 s), stříbro si 

odvezli závodníci z  HZS Královéhradec-

kého kraje (55,37 s) a bronz z HZS Plzeň-

ského kraje (56,57 s). 

Republikový šampionát vyvrcholil v  ne-

děli 28. srpna disciplínou požární útok. 

Z  dobrovolných hasičů se nejlépe dařilo 

týmu SDH Mistřín (Jihomoravský kraj) 

s časem 26,33 s, pak SDH Bochov (Kar-

lovarský kraj, 26,52 s) a třetí SDH Bludov 

(Olomoucký kraj, 26,56 s). Mezi dobro-

volnými hasičkami byly nejlepší závodni-

ce z  SDH Žernovník (Jihomoravský kraj, 

25,10 s), druhé sportovkyně SDH Ost-

rava-Nová Ves (Moravskoslezský kraj, 

25,67 s), třetí z  SDH Letohrad-Kunčice 

(Pardubický kraj, 25,73 s).

Mezi profesionálními hasiči se o  velké 

překvapení postarali zástupci HZS Kraje 

Vysočina, kteří ve  svém druhém pokuse 

v  této disciplíně vybojovali nový národ-

ní rekord časem 23,16 s. Dosud ho držel 

rovněž tým z  HZS Kraje Vysočina, který 
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Požární útoky zamíchaly v některých kategoriích celkovým 

hodnocením. Mezi dobrovolnými hasiči titul mistra republiky 

získalo SDH Zbožnov (Pardubický kraj). Stříbrné medaile zís-

kalo SDH Lhenice (Ústecký kraj) a bronz si z Pardubic odvezli 

závodníci z  SDH Mistřín (Jihomoravský kraj). Mistryněmi re-

publiky jsou závodnice z  SDH Bystřice nad Úhlavou (Plzeňský 

kraj), druhé z SDH Dolní Měcholupy (Hlavní město Praha) a třetí

z SDH Letohrad-Kunčice (Pardubický kraj). 

Vítězem v kategorii profesionálních hasičů se stalo HZS Morav-

skoslezského kraje, druhé místo obsadil tým HZS Plzeňského 

kraje a třetí HZS Kraje Vysočina.

Informace k  MČR jsou dostupné na  speciálním webu www.

mrps2022.cz, stejně tak jako na standardních komunikačních 

kanálech SH ČMS: sport.dh.cz a facebookovém a  instagramo-

vém profi lu sdružení.

Irena Špačková, tisková mluvčí SH ČMS,

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

zaběhl v  roce 2001 a  jeho hodnota byla 

23,40 s. 

Výsledek okomentoval jeden z  členů 

týmu Pavel Hnízdil: „Na požární útok jsme 

se hodně soustředili, už tréninky nazna-

čovaly, že bychom mohli atakovat národní 

rekord. Tato disciplína speciálně na mist-

rovství republiky je rozhodující, v  celko-

vém hodnocení nás posunula na  třetí 

místo, což je pro nás také velký úspěch, 

dlouho jsme čekali až zase vystoupíme 

na „bednu“. Velké poděkování patří Luká-

ši Honsovi, který naši sestavu dal dohro-

mady. Také bych chtěl bych poděkovat 

vedení našeho kraje, které nám vytváří 

úžasné podmínky pro trénování a  snaží 

se nám ve všech ohledech vyjít vstříc.“ 

Tento nejlepší pokus běžel tým HZS Kraje 

Vysočina ve  složení: Marek Peštál, Mar-

tin Caha, Radek Nechvátal, Stanislav 

Hladík, Pavel Hnízdil a  Michal Špaček. 

Na druhém místě pak skončilo HZS Zlín-

ského kraje (23,78 s) a na třetím místě 

HZS Plzeňského kraje (24,15 s).
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V sobotu 24. září 2022 se na stadionu ve Dvoře Králové nad Labem sešlo čtrnáct družstev, aby 

poměřily své síly v disciplínách CTIF. Letos se konal už XIII. ročník mistrovství České republiky. 

Soutěžilo se v požárním útoku a ve štafetě.

Po mezinárodní soutěži v Celje

PŘ IŠLY  DALŠ Í  SK V Ě LÉ  V ÝKONY

Hodnocení bylo podle soutěžního řádu mezinárodních hasičských soutěží, kde má 

každý člen týmu přesně předepsané úkony. Vítězství v kategorii mužů i žen zůstalo 

v rukou dvou družstev, které standardně prokazují nejlepší výkony, a to profesionál-

ních hasičů z Královéhradeckého kraje, resp. závodnic z Pískové Lhoty.

Nově startujícím týmem se stal SDH Březhrad z  hostitelského kraje, který soutěžil 

v kategorii muži B. Jeho člen Pavel Bulíček byl s prvním startem spokojený. „Loni jsem 

zde prohlásil, že se pokusím dát dohromady tým a závodit a slib jsem dodržel. Velmi 

za  to děkuji našemu veliteli sboru Pavlu Oščiatkovi. Byly to první závody a  zároveň 

velká zkušenost. Rozhodčí všechno vidí a všechno slyší. Pomohli nám i kolegové z HZS 

Královéhradeckého kraje, se kterými jsme mohli vyladit nějaké věci a podívat se na je-

jich trénink, jak by vše mělo vypadat. Určitě to byl pro nás velký adrenalin. Nebylo to 

vůbec nic lehkého,“ svěřil se nováček mistrovství republiky.

Na šampionát zavítala také tradiční soutěžní družstva z DHZ Mier Spišská Nová Ves 

a nově i tým žen z OSP Gluchow z Polska. Další ročník byl na místě vyhlášen starostou 

KSH Královéhradeckého kraje Ivanem Krausem. Znovu se závodníci potkají na Letním 

stadionu ve Dvoře Králové 30. září 2023.

Mistry republiky v disciplínách CTIF se stali:

Muži A (do 30 let): SDH Michálkovice

Muži B (nad 30 let): SDH Vlčnov

Ženy A (do 30 let): SDH Písková Lhota

Ženy B (nad 30 let): SDH Nová Paka

Muži B profi : HZS Královéhradeckého kraje

Absolutní vítězky: SDH Písková Lhota

Absolutní vítěz muži: HZS Královéhradeckého kraje

TZ SH ČMS



Vybírejte na www.sabe.cz

  PRAHA

150 00 Praha 5
T: 233 326 464

  BRNO
    Kulkova 4

T: 545 245 216
M: 603 470 592

  

M: 737 243 692

  

T: 516 415 714

  

  

na e-shopu
www.sabe.cz e-mailem

SLEVA 25 % + ZDARMA
zlaté samolepicí štítky na poháry

NABÍDKA



Inzerce Pavliš Hartmann



číslo jedenácté   |   2022

43

Již 29. ročníku srazu obcí se společným názvem Březová - Brezová se jich zúčastnilo deset. 

Akce se konala 30. července 2022 v Březové nad Svitavou.

V  neděli 3. července 2022 na  kopci nad středočeskou vesničkou Martinice přibyly stany již 

jedenáctého letního tábora, který pořádá kolektiv mladých hasičů SDH Březnice.

I přes nepřízeň počasí proběhla v dopoledních hodinách první 

část soutěže, a to netradiční štafeta 4 x 60 m, která obsaho-

vala některé prvky z hasičského sportu, jako použití džberové 

stříkačky, bariéru, napojení hadic na  rozdělovač a  přenesení 

fi guranta na nosítkách. Domácí družstvo mělo v této disciplíně 

nejlepší čas.

Královská disciplína, tedy požární útok, proběhla poté za  lep-

ších povětrnostních podmínek.

Na místo, ze kterého je nádherný výhled do krajiny obklopující řeku Skalici, přijelo rekordních 46 účastníků ve věku od 3 do 16 let. 

O svěřené děti se staralo šest vedoucích, kteří většinou tento tábor znali už jako děti. S výchovou jim pomáhali dva sporťáci. Aby 

nikdo neumřel hlady, v kuchyni vařily tři kuchařky, které sem jezdí již několik let. 

Jelikož jde o hasičský tábor, většina času 

je ve znamení prvků ze hry Plamen. Děti 

se také těší z koupání v bazénu, noční bo-

jovky, večerního promítání a dalších akti-

vit. Na slavnostním vyhodnocení v závěru 

příjemně strávených dnů táborníci na pa-

mátku dostali pamětní listy, skleněné 

medaile a balíčky dobrot na cestu. 

Svatopluk Koňas, hlavní vedoucí tábora

DESE T BŘEZOV ÝCH v Březové nad Svitavou

SDH BŘEZNICELE TNÍ  TÁBOR

V  hezky hasičsky naladěném programu si nejlépe vedli muži 

z  Březové u  Úmonína. Mezi ženami první místo získaly repre-

zentantky z Březové u Zlína.

Na tomto srazu se konal mimo jiné i turnaj v šipkách, nohejbale, 

volejbale a fotbale. Na závěr celého sportovního dne byl slav-

nostní nástup a vyhlášení vítězů ze všech sportovních utkání. 

Vlaďka Bártová, starostka SDH Březová nad Svitavou
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Byl tomu skoro rok, co jsme se s hasiči z Kostomlat pod Řípem 

poprvé setkali. Tehdy na II. setkání hasičů pod Řípem, které 

proběhlo v říjnu 2021 a měsíc na to jsme za nimi zajeli do jejich 

zbrojnice. V tu dobu byli zaměstnáni renovací casky, kterou 

dostali od SDH Klapý. Měli velké plány a my se na podzim 2022 

byli u nich znovu podívat, jak se jim povedlo je naplnit.

Kostomlatští hasiči dali hlavy dohromady a zamysleli se nad tím, co by jim pomohlo 

k tomu, aby byli více vidět. Začali z gruntu a založili si na Hasičovo zdarma webové 

stránky, na kterých zveřejňovali informace o svých akcích. 

Následujícím plánem bylo rozšířit řady mladých hasičů, což se zadařilo. Během roku se 

pořádají akce, ať už tradiční, jako jsou čarodějnice, lampiónové průvody, mikulášská 

nadílka, tak i příměstské tábory. Konají se pravidelné schůzky a přibyla i činnost, která 

se těší čím dál větší oblibě, a tou jsou soutěže TFA. Pro dospělé žádná novinka, ale pro 

děti zábava a nová zkušenost. Jirka Král se v dubnu tohoto roku jako první postavil na 

start svého prvního závodu a stal se zároveň i průkopníkem a prvním dětským repre-

zentantem TFA týmu Kostomlaty pod Řípem.

A když už jsme u toho TFA, tak se přesuneme k dalšímu splněnému předsevzetí, a tím 

je uspořádání vlastního závodu. Ten se konal 15. října 2022 pod názvem Železný hasič 

Řípu a proběhl u hasičárny sboru. Na start 1. ročníku se nás postavilo 30 v kategoriích 

muži 18-39 let, muži 40+ a ženy 18+. Na trati čekalo deset disciplín, mezi kterými byl 

například tunel, fi gurína i často proklínaná dvoumetrová bariéra. Závod to byl nároč-

ný. Disciplíny byly uspořádány v krátkém rozestupu a daly nám dost do těla. I přesto 

jsme ho všichni úspěšně přežili a já osobně se velmi těším na další ročník. Jednak mi 

velmi sedl, byl na sympatickém místě a výborné grilované pochoutky byly na doplnění 

energie opravdu senzační.

Opomenout nesmím ani následný hasičský bál. Lístky jsme měly s kolegyňkou Luckou 

už od  loňského roku, kdy, jak víte, zasáhla do  konání společenských akcí pandemie. 

Naštěstí ta už je pryč, a tak jsme se na-

čančaly, vyrazily do kostomlatského kul-

turního domu a nestačily se divit. Krásně 

nazdobený sál, třináctičlenná hudební 

kapela hrající jednu super skladbu za dru-

hou, bohatá tombola a spousta usměva-

vých a bavících se hasičů i z okolních obcí. 

Zpestřením bylo vystoupení mažoretek 

a zájem byl také o fotokoutek vybavený 

hasičskými proprietami. 

Je vidět, že to kostomlatští hasiči vzali 

za správný konec a povede se jim vše, 

na co sáhnou. My jim přejeme, aby tomu 

bylo i nadále.

HASIČ I  Z  KOSTOML AT
to pěkně rozjíždějí

pod Řípem

Sbor dobrovolných hasičů 

v  Kostomlatech pod Řípem 

byl založen už v roce 1905. 

Aktuálně má celkem 51 čle-

nů, z  toho sedm je aktiv-

ních ve výjezdové jednotce. 

V  roce 2019 si přivezli svou 

první CAS Š706 RTHP, kterou 

zakoupili od hasičů Červené 

Pečky a hned v dalším roce 

obdrželi předčasný vánoční 

dárek od kolegů z SDH Klapý 

v  podobě další posily auto-

mobilového parku, druhé 

CAS Š706 RTHP.

Lucie Kloubská, Soňa Kršková
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Sobota 27. srpna 2022 se stala významným dnem nejen pro 

více než sto dobrovolných hasičů, kteří se sešli na souto-

ku Labe a  Vltavy, ale také pro město Mělník, které ještě 

něco takového jako hasičská fontána nezažilo.

Hasičská fontána

N A  S O U T O K U

Už festival dechových hudeb, který se tu odpoledne konal, zahajovali trubači Václava 

Jakubce v  historických hasičských uniformách. Když pak na  náplavku mezi dvěma 

mělnickými mosty začaly najíždět požární automobily, nebylo pochyb, že se chystá 

něco velkého. 

V dobře promyšleném programu byla o přestávkách mezi říznými tóny dechovky se-

stavena linie patnácti motorových stříkaček, rozvinuty hadice a do řeky vloženy savi-

ce. O dojednané pauze hudební produkce pak začal nácvik. Muži a ženy z Libereckého, 

Ústeckého a Středočeského kraje si vyzkoušeli co je čeká, až se setmí. Velitelský hlas 

Jirky Havnera jim dával stručné a jasné pokyny, co musí vykonat podle signálních svě-

tel v rukou Mirka Jonáše, který stál na druhém břehu a mával baterkami červené a bílé 

barvy, coby dirigent náhodně sebraného podivuhodného orchestru. Sladění všech tři-

ceti proudů netrvalo dlouho, a než Smetanova Vltava z cyklu Má vlast skončila, stál 

na břehu Labe perfektně sehraný tým. 

Na  jeho členy pak čekalo občerstvení zabezpečené jedním z  pořadatelů - Okresním 

sdružením hasičů Mělník – a  dodané hasiči z  Libkovic pod Řípem. Velkou zásluhou 

Franty Dvořáka a Luboše Šťastného byli účastníci následující velkolepé podívané dob-

ře nasyceni, a  tedy v  dobré kondici a  náladě. Vůbec je pak nevyvedlo z  míry, když 

oproti stanovenému začátku čekali na úplnou tmu o pět minut déle. V té době se lidé 

zaplňující most i  vyhlídku u  zámku mohli z  rozhovoru organizátora akce Pepy Nitry 

a velitele fontány Jiřího Havnera o následující světelné show dozvědět něco více. 

Bezprostředně potom se pak diváci mohli přesvědčit, jak se slova otců této podívané 

mění v  nezapomenutelný zážitek. Proudy vody prosvítala světla měnících se barev 

v  rytmu nejznámější národní symfonie. 

Sílící hudba, vyvolávající iluzi toku naší 

nejdelší řeky, uváděla stříkající hasiče 

k  maximálnímu odhodlání předvést se 

co nejlépe. Podařilo se a oceněni velkým 

potleskem se aktéři úspěšného před-

stavení dali do  balení hadic a  odklízení 

techniky.

To už se ale na obloze objevil další gejzír 

světel. Město Mělník připravilo nádher-

nou tečku v podobě velkého ohňostroje. 

Je třeba za  to starostovi a  městskému 

úřadu poděkovat, stejně jako za  pomoc 

dalším donátorům - KSH Středočeské-

ho kraje, Hasičské vzájemné pojišťovně 

a Hasičovo, bez jejichž podpory by se ten-

to famózní projekt nemohl uskutečnit.
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V pátek 30. září 2022 jsme přivítali zástupce slovenských ha-

sičů, abychom dokončili připravovanou smlouvu o  spolupráci 

mezi Okresním sdružením hasičů Rychnov nad Kněžnou a Územ-

ním odborem DPO SR Nitra.

Čtyřčlenná delegace vedená Branisla-

vem Bányim dojela v  odpoledních hodi-

nách na místo setkání, což byly Doudleby 

nad Orlicí, kde bylo zajištěno ubytování. 

Poděkování patří Petru Dujkovi, majiteli 

místního zámku, který našim přátelům 

poskytl nezištně ubytování v  apartmá-

nech, které jsou součástí zámeckého 

areálu. 

V místní zbrojnici bylo připraveno pose-

zení, kde se podával guláš s  chlebem. 

K  tomu chutnalo čepované pivečko 

a  došlo i  na  ochutnávku pálenky, kte-

rou slovenští kolegové dovezli na  košt. 

Při neformální diskuzi a  povídání jsme 

seznámili hosty s  dalším programem 

návštěvy a čas zbyl i na harmoniku a ně-

jakou tu českou a slovenskou písničku. 

Druhý den se po snídani za pěkného po-

časí delegace přesunula do  kanceláře 

OSH v  Rychnově nad Kněžnou, kde pro-

běhlo podepsání smlouvy o  vzájemné 

spolupráci, což za  českou stranu učinil 

starosta okresního sdružení hasičů Jiří 

Řeháček a  za  Slováky předseda Územ-

ního odboru DPO SR Nitra Branislav Bá-

nyi. Po  předání vzájemných upomínko-

vých darů jsme se přesunuli na  exkurzi 

na stanici HZS v Rychnově nad Kněžnou. 

Po  prohlídce celé budovy, techniky, vy-

bavení a výcvikového polygonu pochvá-

lili naši slovenští kolegové zázemí pro-

fesionálních hasičů a  popřáli jim hodně 

zdaru při jejich práci.

Následoval odjezd do  Rokytnice v  Or-

lických horách, kde nás čekal společný 

oběd a po něm prohlídka nové zbrojnice 

dobrovolných hasičů. I zde ocenili slovenští hasiči techniku, vybavenost a rozsah sta-

nice. Jako další v programu byla návštěva kostela v Neratově, kde bohužel v součas-

nosti probíhá rekonstrukce střechy, takže lešení trochu pokazilo možnost shlédnout 

celou klenbu a prosklenou střechu v plné kráse. Večeře na Masarykově chatě společné 

sobotní setkání zakončila. 

Nedělní dopoledne po snídani nabídl majitel zámku Petr Dujka soukromou prohlídku 

zámeckých komnat, čehož se ujal osobně. Po zajímavé exkurzi přišla chvíle rozloučení 

a ujištění, že se budeme těšit na další spolupráci.

Jan Hartman, výkonný výbor OSH Rychnov nad Kněžnou

M E Z I N Á R O D N Í  S P O L U P R ÁC E
nad Orlicí



číslo jedenácté   |   2022

48

Psal se rok 1922, kdy vedení Svazu československého hasičstva zvalo na  celostátní setkání 

v Trenčíně, konané ve dnech 5.-7. srpna.

Zemské hasičské jednoty na Slovensku

O S L A V A
V  sobotu 6. srpna 1922 přijeli 

zástupci z  Čech, Moravy, Slez-

ska a delegáti sborů ze Sloven-

ska do  dvorany trenčínského 

hotelu Tatra (nyní Elizabeth), 

kde byla z  iniciativy Vojtěcha 

Nemáka a  Miroslava Schmidta 

založena Zemská hasičská jed-

nota na Slovensku. Pokračova-

telé tohoto spolku z  Dobrovol-

né požární ochrany Slovenské 

republiky se přesně na  den 

po sto letech sešli, aby společ-

ně oslavili století organizované 

požární ochrany.

Výroční den započal pontifi kální mší svatou v piaristickém kostele sv. Františka Xaver-

ského, kterou za přítomnosti velkého množství sborů a jejich praporů celebrovali mons. 

J. E. František Rábek, vojenský ordinář pro ozbrojené síly a složky SR a biskupský vikář 

plk. Jozef Paluba. Na závěr slavnostní mše proběhlo požehnání nového praporu DPO SR. 

Velkolepé oslavy pokračovaly průvodem v čele s mažoretkami z Nové Dubnice a Hudbou 

Ministerstva vnitra SR od hotelu Elizabeth na Mírové náměstí, kde si účastníci vyslechli 

projevy a zdravice hostů. Delegaci SH ČMS zastupoval první náměstek starostky Josef 

Bidmon a vedoucí ÚOROO Pavel Říha. Akce se účastnili také přátelé z České a Maďarské 

republiky. Vrcholem bylo dekorování velkého množství hasičských praporů pamětní 

stuhou a křest knihy Stanislava Vanče „100 rokov ZHJ na Slovensku a DPO SR“.

V  doprovodném programu proběhly 

ukázky zásahu profesionálů z  Trenčí-

na. K  vidění byla historická i  současná 

požární technika. Četným divákům se 

představili také mladí hasiči. Pro děti 

byly připraveny hry a  soutěže. V  rám-

ci doprovodného programu přichystali 

členové skupiny sběratelů předmětů 

hasičstva a  požární ochrany při Centru 

hasičského hnutí Přibyslav tematickou 

výstavu československých uniforem, 

medailí, odznaků, funkčního i hodnostní-

ho označení a modelů požárních vozidel. 

Odpoledne se v  prostorách Úřadu Tren-

čínského samosprávního kraje konalo 

republikové valné shromáždění, kdy byl 

delegáty zvolen nový prezident DPO SR 

Jozef Smolinský, společně s  novým ve-

dením. V podvečer pak ulicemi Trenčína 

projela spanilá jízda.

David Dvořáček

Foto: Sláva Gajdošíková, Trenčianský 

samosprávný kraj

100

Jozef Smolinský, nový prezident DPO SR

letlet
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Inzerce Alerion

alerion.cz

Vyšívané hasičské prapory pro vás i budoucí generace.

Děkujeme, že se stáváme 

součástí vašich příběhů. Již 23 let. 

TRADICE
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Ofi ciálnímu jednání předcházela schůze komise pro historii 

při CTIF, kterou řídil její předseda Gerald Schimpf z Rakouska. 

Hlavním bodem bylo schválení pravidel a formuláře pro certi-

fi kaci hasičských muzeí a sbírek. Následovala diskuze k otáz-

kám statutů vyznamenání CTIF a dalším.

Hlavní program začal společným fotografováním účastníků 

a pokračoval položením květin k pomníku jednoho ze zaklada-

telů moderního československého hasičstva JUDr.  Miroslava 

Řepiského na nádvoří zámku Přibyslav. Všichni se pak přesu-

nuli do jednacího sálu, kde se uskutečnilo slavnostní otevření 

zasedání. Zde byli srdečně přivítáni předsedou komise pro 

historii při CTIF Geraldem Schimpfem, ke kterému se připojila 

nová ředitelka CHH Jana Fialová. Další zdravici pronesl vedoucí ústřední odborné rady historie a muzejnictví SH ČMS Václav Liška. 

V rámci proslovů se se svými kolegy rozloučili dnes již bývalí zaměstnanci CHH, jeho ředitel Jiří Pátek a archivář Stanislav Bárta. 

Současně byl představen nový archivář Petr Švanda.

Následující den pokračoval ofi ciální program mezinárodní konferencí na téma „Parní 

stroj v hasičství“, která trvala po celý den. Historici si mohli vyslechnout řadu před-

nášek, ve kterých zaznělo množství zajímavých informací o využívání parního stroje 

v hasičství nejen v Evropě, ale i mimo ni. Z příspěvků bylo vidět, že se mu věnuje doma 

i  v  zahraničí velká pozornost. Tradičně byl vydán obsáhlý sborník všech přednášek 

o 396 stranách, který obdržel každý účastník zasedání. Poté následovalo zhodnocení 

a byly představeny plány do budoucích let, včetně témat konferencí:

2023 - 30. zasedání v Johndorfe (Německo) na téma: „Muzea a pamětní místnosti“;

2024 - 31. zasedání v Aténách (Řecko) na téma: „Budovy hasičských sborů“; 

2025 - 32. zasedání Vorarlberg (Rakousko) na téma: „Poplachové a komunikační sys-

témy v hasičských sborech“. 

Následně měli všichni možnost navštívit si přibyslavské hasičské muzeum. Mimo množství různých exponátů mapujících historii 

hasičstva na území bývalého Československa si zájemci mohli prohlédnout i parní stříkačku od fi rmy R. A. Smekal z roku 1897. 

Na poslední den setkání, pátek 14. října, připravili organizátoři pro účastníky ukázku dvou funkčních parních stříkaček. První stroj 

od fi rmy R. A. Smekal z roku 1908 představili hasiči z SDH Svojanov. Jejich čtyřkolová, koňská, jednopístová stříkačka budila po-

zornost hlavně unikátním zvukem. Silnější, dvoupístovou z  roku 1911 od  fi rmy Kernreuter z  Vídně předvedli vídeňští hasiči. Oba 

technické skvosty jsou stále plně funkční a je vidět, že jsou v dobrých rukách, které se o ně příkladně a s láskou starají.

Závěr setkání patřil exkurzi do pivovaru Bernard v Pelhřimově. Tím ofi ciální program skončil a po společné večeři a přátelském 

posezení v Hotelu Přibyslav se účastníci rozjeli do svých domovů.

Vladimír Povážan, David Dvořáček. Foto: David Dvořáček

M E Z I N Á R O D N Í  Z A S E DÁ N Í
skupiny pro historii
29.
Ve dnech 12.-14. října 2022 se v Přibyslavi setkali nadšenci pro 

hasičskou historii z mnoha zemí na pravidelném, již 29. zase-

dání pracovní skupiny pro historii hasičstva a  ochrany před 

požáry při CTIF. Zastoupení zde měla Česká republika, Francie, 

Řecko, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, 

Slovensko a Slovinsko.
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pamětní deska, promluvil Petr Jirout z  OSH Nymburk. Toto okresní sdružení hasičů 

zhotovení desky fi nancovalo a také vydalo publikaci „František Procházka, starosta 

ČZHJ a SČHČM“ od autorů Karla Potužníka a Josefa Bidmona z nymburské okresní rady 

pro historii. Desku odhalil druhý jmenovaný, z jehož iniciativy dílo vzešlo, spolu s ředi-

telkou CHH Přibyslav.

Kromě zástupců OSH Nymburk bylo slavnostnímu aktu přítomno osm členů Procház-

kovy rodiny, čestný starosta SH ČMS Jan Slámečka, čestný náměstek starosty SH ČMS 

Josef Netík, starosta města Přibyslav Martin Kamarád a na padesát hasičů z několika 

okresů České republiky i  hlavního města Prahy. Mezi nimi nechyběli členové sekce 

hasičských sběratelů při CHH Přibyslav. Její členové pomohli při vyhledávání materiálů 

o Františku Procházkovi, a dále získávají poznatky o hasičském odboji. Po ceremoniá-

lu proběhla schůzka členů s ředitelkou CHH ve věci dalšího postupu a aktivit za účelem 

vytvoření celonárodní expozice o hasičském odboji v CHH.

Z  fi nančního příspěvku sponzora z  OSH Nymburk se na  závěr celé akce uskutečnil 

společný oběd všech účastníků v Hotelu Přibyslav.

Setkání při příležitosti odhalení pamětní desky bylo hodnoceno účastníky jako úspěš-

né a důstojné. 

František Hep, Josef Bidmon

Foto: Ivo Havlík

V  prostorách přibyslavského zámku 14. září 2022 přivítali 

účastníky odhalení pamětní desky Františka Procházky ře-

ditelka CHH Jana Fialová a  vedoucí komise historie při OSH 

v  Nymburce Josef Bidmon. Po  seznámení s  organizací slav-

nostního aktu bylo pro účastníky připraveno malé občerst-

vení a ti následně krátce po deváté hodině přešli do výstavní 

síně do prostoru umístěné pamětní desky.

František Procházka byl významnou 

osobností českého hasičstva. V  roce 

1938 byl jednomyslně zvolen do  čela 

Č e s ké  z e m s ké  h a s i č s ké  j e d n o t y 

a od roku 1941 se stal i starostou Svazu 

českého hasičstva v Čechách a na Mo-

ravě. Neměl lehkou práci, ale jako nej-

vyšší hasičský představitel v tomto pro 

národ přetěžkém období se ctí obstál. 

Postupně zapojil hasičstvo jako celek 

do odboje proti okupantům. Osobně byl 

přítomen kurzům hasičů a  jejich veli-

telských kádrů. Jejich pořádání však 

bylo jen krycí záminkou, ve skutečnosti 

se tajně jednalo o  posílení hasičské-

ho odboje v  následujících fázích války 

a  úkolech, na  které měli být členové 

připraveni pro případ otevřeného stře-

tu s Němci. Bohužel i do hasičské orga-

nizace a odboje vůbec proniklo gestapo 

za  pomoci konfidentů. Nejtěžší chvíle 

přišla v září 1944, při takzvané „Akci ha-

siči“, kdy gestapo začalo tento odboj li-

kvidovat. Bylo uvězněno přes 3 000 lidí. 

František Procházka byl kolínským 

gestapem zatčen 12. září 1944 a  uvěz-

něn v  Malé pevnosti Terezín. Zde podle 

očitých svědků zemřel násilnou smrtí 

rukou vězeňského kápa 2. března 1945. 

V  roce 2022 jsme vzpomínali 135 let 

od  Procházkova narození. O  životě ná-

rodního hrdiny a mučedníka, jak Františ-

ka Procházku třemi slovy charakterizuje 

PA M Ě T N Í  D E S K A
ProcházkoviProcházkovi

FrantiškuFrantišku

Pietní ho aktu bylo př í tomno osm př í sluš ní ků  

Prochá zkovy rodiny

Kamennou ná stě nnou plaketu 

odhalili Josef Bidmon 

a Jana Fialová 
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Výroční setkání zasloužilých hasičů v Opavě se konalo 20. října 2022 v salonku restaurace Terasa 

v  Opavě – Kateřinkách. Zúčastnily se jej téměř tři desítky nositelů tohoto titulu a  hostů, mezi 

kterými byl starosta KSH MSK Stanislav Kotrc a ředitel ÚO HZS Opava plk. Kamil Pastuszek.

Jednání zahájil vedoucí okresního aktivu 

Vojtěch Seidler, který uvítal všechny pří-

tomné, zvláště pak nové členy, a  vyzval 

k uctění památky zesnulých členů minu-

tou ticha. Poté přednesl zprávu o činnos-

ti aktivu v uplynulém období. V ní věnoval 

pozornost proběhlému zájezdu, jehož 

součástí byla exkurze v  Marlence a  ná-

vštěva meteorologické stanice na Lysé 

hoře, dále okresnímu setkání hasičů 

a hasičských zástav v Hradci nad Moravicí 

7. května 2022, krajskému setkání ZH 

v Komorní Lhotce aj. Neopomenul zdů-

raznit, že mnozí členové aktivu jsou stále 

ještě činní v různých orgánech sdružení, 

např. ve výborech SDH, okrsků, OSH, KSH, 

odborných radách různých stupňů, jako 

rozhodčí atp. Současně informoval o jed-

náních krajského aktivu a nastínil plán 

činnosti a zájezdu v roce 2023.

Opavští zasloužilí

na  Terasejednali

Starosta KSH Moravskoslezského kraje Stanislav Kotrc ve svém vystoupení přítomné 

seznámil s prácí krajského sdružení v uplynulém období, které se vyznačovalo řadou 

postupových, ligových a  pohárových soutěží mladých hasičů i  dospělých, a  zhod-

notil jejich dosažené výsledky. Pozornost věnoval také 5. mistrovství České repub-

liky v  disciplínách TFA ve  Štramberku 1. října 2022, záchranářskému kurzu dorostu 

a mezinárodnímu letnímu táboru mladých hasičů v Jánských Koupelích v srpnu 2022. 

V této souvislosti adresoval poděkování všem organizátorům soutěží a akcí, zvláště 
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pak krajskému úřadu Moravskoslezské-

ho kraje, který dobrovolné hasiče pod-

poruje svými dotacemi a  granty. Dále 

vzpomenul oslavu 50. výročí vzniku hry 

Plamen, udělení nejvyššího vyznamená-

ní Záslužného řádu českého hasičstva 

dalšímu členu KSH Moravskoslezského 

kraje a  některé celorepublikové akce 

v  roce 2023. Závěrem poděkoval všem 

za práci a do dalšího období popřál hlav-

ně hodně zdraví.

Ředitel HZS ÚO Opava plk. Kamil Pastus-

zek hovořil o  některých organizačních 

změnách v rámci HZS MSK, investičních 

dotacích a  plánech pro příští období. 

Nechyběla ani informace o nových stav-

bách na  hasičské stanici v  Opavě, kde 

je i dílčí pracoviště zdravotní záchranné 

služby, a o požáru v Českém Švýcarsku, 

kde zasahovali i hasiči okresu Opava. 

S  pozdravem za  VV OSH vystoupil člen 

okresního aktivu ZH a náměstek starosty 

Emil Pospiech.

Zpestřením programu bylo vystoupení členů přípravky „Plamínek“ SDH Borová, kteří 

nejdříve předvedli ukázky rozcvičky, nácvik předání štafety ve  štafetových bězích 

a použití technických prostředků při řezání a vyprošťování. Poté následovalo úspěšné 

uhašení požáru ruční hasičskou stříkačkou. Zajímavé a hodnotné bylo i pásmo zpěvů 

a tanců dětí MŠ Matiční v Opavě, do kterého se mohli aktivně zapojit i přítomní poslu-

chači.

Závěr jednání byl opět v režii vedoucího aktivu ZH, který především poděkoval dětem, 

jejich vedoucím a vyučujícím za předvedená vystoupení, přítomným zasloužilým hasi-

čům a hostům za účast a popřál všem hodně zdraví do dalších dnů.

Jan Dumbrovský, Háj ve Slezsku

V  rámci okresních kol hry Plamen se měli mladí hasiči mož-

nost zapojit se do projektu „Recyklujte s hasiči“ v rámci akce: 

„Máš nový mobil? Leží ti doma starý?“

Do všech 77 okresů byly rozdistribuovány krabice na sběr starých mobilů a účast dětí 

předčila očekávání. Vybralo se 2 277 mobilních telefonů a 13 kg ostatního příslušen-

ství nebo elektrozařízení.

Za svou aktivitu získalo SH ČMS certifi kát společensky odpovědné instituce. Nejvíce 

mobilních telefonů, a to 345 kusů posbíralo Okresní sdružení hasičů Louny, kterému 

jakožto vítězi náleží fi nanční odměna ve výši 10 000 Kč. V rámci akce probíhala na in-

stagramu mládeže SH ČMS také tipovací soutěž, jejíž výherkyně získala osušku z edice 

k 50. výročí hry Plamen a další propagační předměty SH ČMS.

Vítězům gratulujeme, nicméně náš dík patří vám všem, kteří jste se do této akce za-

pojili. Jsme rádi, že společně pomáháme chránit životní prostředí a naši planetu.

Lucie Šulcová

M L A D Í  H A S I Č I
staré mobilní telefony

sbírali
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Dne 15. září 2022 se od devíti hodin na stanici HZS Louny uskutečnilo společné jednání 44 zaslou-

žilých hasičů Ústeckého a  Středočeského kraje. Dorazili jsme autobusem do  Dobroměřic a  do-

stali malé občerstvení. Museli jsme ještě počkat na  příjezd několika dalších pozvaných, které 

zdržela dopravní nehoda na rozestavěné dálnici č. 7 nedaleko Panenského Týnce.

Pro všechny účastníky byl 

připraven mimo hlavní část 

vel ice  s lušný program. 

Na začátku to byla exkurze 

na  nové stanici HZS Ústec-

kého kraje Bítozeves, kde 

nás vřele přivítal a  zároveň 

provedl velitel stanice npor. 

Jan Gallo. Tímto bych mu 

rád poděkoval za to, že se nám věnoval. Zhlédli jsme jak tech-

nické vybavení, tak zázemí sloužící příslušníkům. Pořídili jsme 

i společnou fotografi i do kroniky.

Poté jsme opět nastoupili do  autobusu a  vydali se směrem 

na nedaleký rokokový zámek Stekník. Tam jsme po rozdělení 

do dvou skupin absolvovali hodinovou prohlídku vnitřních pro-

stor se slovním doprovodem paní průvodkyně, která nás se-

známila s historií zámku a rody šlechticů, jež na něm pobývaly. 

Jejich potomci dodnes žijí ve Švýcarsku. 

Z důvodu nepřízně počasí jsme nenavštívili přilehlé Italské za-

hrady, které jsou opravdu skvostem. Bohužel již nic nekvetlo. 

Podzim tamní květeně nesvědčí. Doporučuji je navštívit na jaře, 

to je neskutečná nádhera. Po prohlídce zámku jsme se odebrali 

na  náves k  našemu autobusu. Čekalo nás ovšem nemilé pře-

kvapení. Jeden z místních zaměstnanců obce sekal strunovou 

sekačkou poblíž parkoviště a  našemu autobusu odlétajícími 

kameny rozbil skleněné přední vstupní dveře. Ihned byl povolán 

náhradní autobus z HZS Louny, který všechny zasloužilé hasiče 

odvezl na připravený oběd v restauraci „Na Rozcestí“ v Dobro-

měřicích.

Po skvělé svíčkové zahájil diskusi starosta KSH ČMS Ústeckého 

kraje Jiří Henc a seznámil nás s jak veškerou činností KSH, tak 

všemi sedmi okresy tohoto kraje. Po něm si vzal slovo starosta 

KSH ČMS Středočeského kraje Oldřich Lacina a poděkoval za po-

zvání k nám do Ústeckého kraje. Jeho řeč se též nesla v duchu 

činnosti středočeských hasičů a  vlastních zkušeností práce 

s nimi. Nato předal Jiřímu Hencovi a Václavu Hančarovi pamětní 

plaketu na památku našeho společného setkání. Velice pěknou! 

Po  obou starostech vystoupili oba vedoucí zasloužilých hasi-

čů krajů Josef Páv a  Václav Hančar, kteří seznámili přítomné 

s prací a životem aktivů ZH ve svých krajích a upozornili na jisté 

rozdíly ve spolkové činnosti obou krajů. Vzájemně si poděkovali 

za účast a poukázali na problém vybírání nových členů do řad 

zasloužilých hasičů.

Na závěr jsme se všichni srdečně rozloučili a došlo i na pozvání 

do středních Čech na podobné přátelské jednání v roce 2023. 

Věříme, že se v Ústeckém kraji všem velice líbilo.

Václav Hančar, 

vedoucí ZH Ústeckého kraje

Foto: Lucie Steklá

SPOLEČ N É  SE TK ÁNÍ
zasloužilých HASIČ Ů
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Neobvyklé setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů se uskutečnilo v sobotu 29. října 

2022 v  sokolovně města Černovice v  okrese Pelhřimov. Nově zrekonstruovaný sál zaplnilo 

osmdesát nadšenců hasičské historie.

Cílem bylo poskytnout milovníkům hasičské historie, zejména z řad dobrovolných ha-

sičů, nejen nové informace, ale také možnost získat osobní kontakty. Význam akce 

svou účastí podtrhla řada významných hostů. Vedle starosty města Černovice Jana 

Brožka to byli za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ředitelka Centra hasičského 

hnutí Jana Fialová, starosta Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina Jan Slámečka 

a starosta Okresního sdružení hasičů Pelhřimov Jan Čekal. Přítomen byl také prezi-

dent České hasičské jednoty a majitel hasičského muzea Vasil Silvestr Pekar. Na za-

hájení promluvil starosta města Jan Brožek, který všechny přítomné přivítal a sou-

časně vyslovil přání, aby se podobná akce stala v Černovicích tradicí.

Součástí programu byla konference s  názvem „Černovický kohout 2022“, na  které 

vystoupilo devět odborníků se zaměřením na historii hasičství, archivnictví či restau-

rování vzácných památek. 

Úvodní slovo měl starosta SDH Černovice David Štěpán, a to na téma „Vedení hasičských 

kronik“. Po něm následoval příspěvek Petry Myslínové Cejpkové k její publikaci „Ohňový 

patent“. Třetí přednášející byla archivářka Okresního archivu Pelhřimov Irena Krčilová 

s tematikou „Fungování archivů a spolupráce s SDH“. Dopolední část pak uzavřela ředi-

telka CHH Přibyslav s informací o mezinárodních rozhovorech k historii požární ochrany.

Druhou polovinu dne otevřel starosta Okresního sdružení hasičů Praha-západ Jo-

sef Myslín s  přednáškou „Strategie digitalizace v  kontextu organizační struktury SH 

ČMS“. Druhým příspěvkem byla práce spoluzakladatele spolku Naše hasičská minulost 

a  dlouholetého zaměstnance GŘ HZS ČR Zoltána Szaszo „Historie hasičského tisku“. 

Poté přišla na řadu konzervátorka a restaurátorka uměleckořemeslných děl z textilních 

materiálů Aneta Dušková s materiálem „Preventivní konzervace historických textilií“, 

kterou doplnila tématem „Restaurace hasičského praporu“. Předposlední vystoupení 

S E T K Á N Í

měl další spoluzakladatel spolku Naše 

hasičská minulost a bývalý pracovník GŘ 

HZS ČR Jaroslav Maděra na  téma „Velké 

požáry - požáry divadel“. Závěr patřil 

předsedovi sekce sběratelů při CHH Při-

byslav Ladislavu Kubiasovi s příspěvkem 

„Historický vývoj hasičského přilbového 

a čapkového odznaku“. Celou konferenci 

skvěle moderovali Zdenek Šach z  gene-

rálního ředitelství HZS ČR a  Miloslav Ho-

vorka z SDH Pacov.

Černovický kohout 2022 byl důstojným 

setkáním nejen hasičských historiků, 

ale i  sběratelů z  celé republiky. Ukázal 

směr a  novou formu popularizace dnes 

již pozapomenutých hasičských ideá-

lů a  tradic. Při této příležitosti je nutné 

poděkovat pořadatelům celého setkání, 

tedy členům SDH Černovice, a  přede-

vším pak organizačnímu výboru ve  slo-

žení David Štěpán, Miloslav Hovorka, 

Jaroslav Maděra a Matěj Holub. 

Za organizační výbor: Jaroslav Maděra

v Černovicíchv Černovicích
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Ústřední odborná rada historie a muzejnictví uspořádala 26. listopadu 2022 na zámku v Přiby-

slavi 1. setkání ředitelů hasičských muzeí. Cílem bylo seznámení se s plány na následující rok, 

představení knihy Josefa Nitry „Města v ohni“ a poté diskuze na aktuální témata. 

HASIČSKÝCH MUZEÍ

1 . SE TK ÁNÍ  ŘEDITELŮ

Účastníky přivítal vedoucí rady Václav Liška a  v úvodu předal 

slovo nové ředitelce Centra hasičského hnutí Přibyslav Janě 

Fialové. Dle jejích slov je potřeba ke správnému fungování CHH 

provést kroky k tomu, aby opět začalo žít. Uvítá každý námět 

vedoucí ke změně a věří, že ruku v ruce s hasiči mnohé zvlád-

nou. Řídí se mottem: „Kde je vůle, je i cesta!“.

 Václav Liška pak představil plány na rok 2023: 

- Uspořádání výstavy „Pod ochranou Floriána“ v Blovicích.

- Vydání knih o hasičských tradicích a praporech.

- Průzkum na úrovni okresů týkající se pohledu 

 na hasičská muzea.

- Příprava vystoupení na další setkání historiků CTIF 

 na téma „Muzea a místa paměti“. 

- Realizace akce „Open House“ v Hasičském domě, 

 vč. připravované publikace. 

Ve spolupráci s drážními hasiči oslavu jejich 70. výročí, kdy 

bude v Přibyslavi otevřena výstava k historii podnikových hasi-

čů se zaměřením právě na ně. Expozice se ponese v moderním 

stylu. Na čtyřech místech v České republice budou viděny re-

novované vagóny požárního vlaku, konkrétně pak vozu tech-

nického, velitelského a cisternového. 

Vedoucí ÚORHiM také informoval o  oslavě 50. výročí hry

Plamen. Připomněl již vyhlášenou soutěž „Kronikář roku“, 

do které je možné se zapojit i posláním fotografi í či textu týka-

jícího se hasičů v odboji. Pro rok 2023 bude tématem „Hasičské 

mládí“. 

Dále zhodnotil setkání kronikářů, kdy se na tom prvním v Řitce 

účastnilo 32 zájemců, ale na dalším v říjnu 2022 do Černovic 

jich přijelo již 82. Neopomenul také, že ústřední odborná rada 

historie a muzejnictví nedávno vydala publikaci k 50. výročí hry 

Plamen a brožuru „Ohňový patent“ Petry Myslínové Cejpkové. 



číslo jedenácté   |   2022

57

Kamion zapadlý do  sněhu zablokoval silnici a  zkomplikoval tak dopravu v  bruntálské Olo-

moucké ulici v úterý 20. prosince 2022. Uvězněný byl i sanitní vůz, který právě převážel čtyři 

osoby na dialýzu do místní nemocnice.

O  problémech byli hasiči informováni 

prostřednictvím operačního střediska 

krátce po  půl osmé. Právě sloužící dů-

stojník proto nechal na  místo události 

rychle dopravit spolu s vyprošťovací Ta-

trou speciální pásové vozidlo Hägglunds 

BV206. Osoby do něj byly přeloženy a bě-

hem pár minut dopraveny až do nemoc-

nice, kde na  ně již čekal zdravotnický 

personál.

Vyprošťovací speciál si pak poradil se 

zapadlým kamionem a  pomohl vysvo-

bodit i sanitku. Komunikace zůstala ná-

sledně průjezdná pouze jedním pruhem. 

Poté, co bylo zajištěno řízení dopravy, se 

jednotka vrátila zpět na svou základnu.

PŘEVOZ ČTYŘ OSOB

SE ZDAŘIL

Ústřední odborná rada historie a muzejnictví 
SH ČMS nabízí pomoc s:

- vytvořením prezentace na webu či sociálních sítích,

- tvorbou publikací a propagačních materiálů,

- focením exponátů pro prezentační účely,

- natáčením rozhovorů, podcastů atd., 

- zpracováním prezentačních videí, 

- weby,

- digitalizací a zpracováním dokumentů,

- pořádáním vzdělávacích a propagačních akcí 

 včetně poskytnutí audiovizuální techniky,

- pořízením a využitím moderní počítačové a audiovizuální techniky.

Záleží na každém, o jaký směr využití moderní techniky projeví zájem. 

Pro poskytnutí výše uvedených služeb je ze strany ÚORHiM k dispozici 

veškeré potřebné technické vybavení. 

Kontaktní osobou pro tyto činnosti je:

Josef Myslín, myslin@volny.cz, 732 361 803.

na D IALÝZU

V rámci diskuse hovořili ředitelé nejen 

o tom, co se jim povedlo, ale také o tom, 

co je pálí. Nejvíce se jedná o  fi nanční 

prostředky na  provoz a  návštěvnost. 

V oblasti fi nancování se hledá společné 

řešení. Co se týká návštěvnosti, je po-

třeba hasičská muzea posunout s dobou 

a  provést úpravy směřující k tomu, aby 

byla více interaktivní. Také je důležité 

zaměřit se na  propagaci, například for-

mou webových stránek a sociálních sítí.
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Nejdříve byl David Dvořáček zdravotníkem u české Maltézské pomoci, jejíž činnost však ko-

lem roku 2000 začala upadat. V roce 2002 začal jako „výjezdová sestra“ v územním středisku 

záchranné služby Jihlava, pak šest let pracoval v nemocnicích na odděleních intenzivní péče. 

Po  doplnění vzdělání působil jako zdravotnický záchranář v  územním středisku záchranné 

služby Moravskoslezského kraje v Havířově a od roku 2013 pracuje u Zdravotnické záchranné 

služby Pardubického kraje na základně ve Skutči.

Ve sboru je činný už dvaadvacet let a přitom pilně dopisoval nejen do hasičského tisku. 

Svůj první článek napsal do místního zpravodaje o výcviku jednotky na dopravní ne-

hody, a pak už mu psaní šlo jaksi nějak samo. V hasičských médiích se objevuje řada 

jeho materiálů. Setkáváte se s nimi také v Hasičském čtení. 

„Hlavně se zaměřuji na  okresy Žďár nad Sázavou a  Brno-venkov. Občas něco pošlu 

i z  jiných okresů a také často zavítám do Pardubického kraje. Tvrdím, že je potřeba 

naši všestrannou činnost prodávat, umět ji zpropagovat,“ říká jeden z nejaktivnějších 

dopisovatelů. 

Hasičská historie je další z oblastí, kterou se zabývá. „U nás se kroniky moc nevedly, 

a  tak jsem začal psát pamětní knihu sto let pozpátku. Když jsem informoval média 

o nějakém výročí, tak každý článek začínal tím, jak sbor začínal, jak byl založen. Tak se 

mé poznatky postupně doplňovaly. Odsud byl už jen krůček k mé sběratelské činnosti.“

David říká: „Kdo začíná jako historik, končí jako sběratel, anebo naopak, kdo začíná 

jako sběratel, tak končí jako historik. Vyplývá to z toho, že každý o předmětech, které 

dává dohromady, chce mít co nejvíce informací a shání k nim potřebné podklady.“

On sám má velkou sbírku požárních a záchranných vozidel v měřítku 1:43. Původně 

chtěl mít autíčka z celého světa, ale z toho sešlo. Zjistil, že je to nereálné jak fi nančně, 

tak se zajištěním prostoru. Nyní se zaměřuje jen na období Československa. „Dneska 

spousta dětí ani neví, co je to trambus „stoosmačtyřicítka“, žigulík a jiné. Modely se 

dají snadno koupit. Například je vyrábí fi rma Deagostini jako civilní auta, které si pak 

přestříkávám a  předělávám na  hasič-

ská. A pak se zaměřuji také na českoslo-

venské medaile od  roku 1949 doposud. 

Chybí mi snad jen dvě.“

Ve  volné m č ase David rozš iř uje svou 

sbí rku o  hasič ské odznaky, ná š ivky 

a dalš í  rarity. 

Začal také s  vypracováním památníku 

zasloužilých hasičů a  podle jejich foto-

grafi í se učil poznávat stužky na  jejich 

hrudích, jaká patří k dané medaili.

Nejvíce spolupracuje s  Centrem hasič-

ského hnutí Přibyslav, kde je členem sek-

ce sběratelů a s historickými expozicemi 

požární ochrany v  Oslavanech, Novém 

Městě na  Moravě a  Kočí. Sběratelů je 

po  republice poměrně dost a  každý se 

rád pochlubí svými novými úlovky. Takže 

všichni spolu široce spolupracují, dávají si 

avíza a jsou ve stálém kontaktu.

„Jako hasič zdravotník jsem se zabýval 

historii samaritánů od roku 1893 do roku 

1953, kdy byli zrušeni a  převedeni pod 

Kolekce sanitek

Č á st vý stavy modelů  pož á rní ch automobilů 

Sběratel , historik , zdravotník , dopisovatel 
a především hasič – David

Dvořáček
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Český červený kříž. Dále, jako 

podnikový hasič se snažím za-

znamenat historii továrních sbo-

rů na území České republiky, pro-

tože o tuto oblast doposud nebyl 

v  podstatě žádný zájem. Dnes 

patří tyto sbory pod podniky, ale 

kdysi to byla jedna velká organi-

zace, jejíž dějiny nikdo nezazna-

menal. V  současnosti se snažím 

dávat dohromady fakta o sokol-

ských odborech hasičů. Také SDH 

Velká Bíteš vznikl jako hasičská 

tělocvičná jednota Sokol.“

Ve sboru má funkci kulturního referenta a podílí se na organizaci spousty akcí. Docela vyhlášený je každoroční dětský den s boha-

tými ukázkami dobrovolných hasičů. Proslavené jsou také Bítýšské hody a v roce 2022 se pořádal tzv. Jahodový sklípek. Navíc sbor 

oslavil 150. výročí svého založení. K tomuto byla mimo jiné uspořádána výstava, na které byla k vidění Dvořáčkova sbírka modelů 

záchranářských vozidel.

Ze sbí rky medailí Ruká vové  znaky ze Ž ď á rska a okolí 

Vlastní známky (někdy tzv. personifi kované) začaly vydávat poštovní správy i sou-

kromé fi rmy v mnoha zemích. Problémem je, že tyto ceniny nejsou mnohdy kata-

logizovány, takže není přehled o jejich jednotlivých vydáních. Náklady se mnohdy 

pohybují ve velmi malém množství, a tudíž získat takovouto raritu je spíše dílem 

náhody. Nicméně jako propagace hasičů a jejich techniky jsou tato „dílka“ zajímavá.

Vlastní známky se liší stát od státu a nejčastěji se vyskytují jako: 

- běžná výplatní známka s kupónem, na který je umístěn vlastní motiv, 

- tiskový arch vlastních známek s výplatní hodnotou, 

- známkový sešitek s vlastním motivem, 

- jednotlivé známky, obvykle samolepicí. 

A jaká je možnost vlastních známek pro hasičskou propagaci u nás?

Známky s přítiskem se prodávají pouze v podobě tiskových listů (TL), které ob-

sahují klasické známky (hodnota A, B, E a Z) v páru s kupony vyhrazenými pro 

potisk vlastním motivem (pro potřeby propagace je asi nejlepší hodnota známky 

B, případně A). Pro tuto službu připravila Česká pošta známky, které lze na tisko-

vý list použít. Na okraji tiskového listu je ještě možnost doplnit text či obrazový 

motiv. Na dopis nebo pohlednici je nutné vylepit kupon spolu se známkou, samo-

statný je neplatný.

Náklad lze objednat od  1 ks TL a  cena za  jeden se pohybuje od  364,- Kč – viz: 

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/fi latelie-a-postfi la/znamky-s-pritisky/cenik.

P R O P A G A C E  N A  Z N Á M K Á C H
České pošty
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Od  1. září 2022 nastoupila k  výjezdové jednotce pražských 

profesionálních hasičů v Holešovicích Michaela Žďárská. Dva-

atřicetiletá dobrovolná hasička splnila všechny předpoklady 

stát se první profesionální hasičkou ve  výjezdové jednotce. 

To znamená všechny fyzické, zdravotní a psychické testy bez 

jakýchkoliv výjimek a úlev, tedy stejné, jako mají muži. 

ve výjezdové jednotce

PRV NÍ  ŽENA

Od roku 2019 Michaela Žďárská působí v jednotce dobrovolných hasičů Praha - Dolní 

Měcholupy. Za tři roky měla 49 výjezdů, jak technické pomoci, tak požárů, či mimo-

řádných událostí, např. odstraňování škod po  tornádu, covidovou pohotovost nebo 

činnost v souvislosti s válkou na Ukrajině. Za svůj nejtěžší výjezd považuje požár bytu 

v dubnu 2021 v ulici Černokostelecká, kde bylo 14 zraněných osob, z toho sedm dětí. 

Na místo dorazila se svou jednotkou jako druhá a bylo nutné do příjezdu ZZS poskyt-

nout první předlékařskou pomoc. 

Absolvovala také kurz nositele dýchací techniky a následně stáž u HZS na stanici Straš-

nice. Účastnila se například loňských RescueDays – tréninku ve vyprošťování z havarova-

ných vozidel a má za sebou výcvik v ohňovém trenažeru Fire Dragon 9000 fi rmy Dräger. 

Od roku 2022 se účastní hasičských sou-

těží v disciplínách TFA. V současné době 

se je zapojena do  série závodů Pražské 

a  Středočeské ligy i  Severočeské ligy. 

Právě TFA je pro ni skvělou přípravou pro 

fyzickou zátěž u zásahů. 

„Jestli úbytek zájmu mužů, potřeba 

genderové vyváženosti, oddělené dám-

ské šatny a sprchy v modernizovaných 

stanicích nebo prostě jen chuť udělat 

změnu přivedlo vedení hasičského zá-

chranného sboru k přijetí první ženy, není 

úplně jasné,“ konstatuje se na  strán-

kách Hasičovo, kde se Michaely Žďárské 

redaktorka Soňa Kršková zeptala:

Jak jsi se vlastně dostala k hasičům?

V  Dolních Měcholupech měli vyvěšený 

inzerát, že shání nové členy. Přesně tam 

stálo „Chcete se stát dobrovolným hasi-

čem? Je Vám alespoň 17 let a jste v dob-

ré fyzické kondici? Bydlíte v  dojezdové 

vzdálenosti deseti minut? Neváhejte 

nás kontaktovat!“ Přišlo mi, že splňuji 

všechny uvedené podmínky, a tak jsem 

jim napsala, šla na  příjímací pohovor, 

a už tam rovnou zůstala. 

Jaké bylo přijímací řízení do  výjezdu 

HZS?

Jako každý jiný zájemce o  zaměstnání 

u hasičů jsem musela splnit podmínky pro 

přijetí a projít příjímacím řízením, které se 

skládá ze tří částí. Psychologické, zdra-

votní a  fyzické testy. První dvě části se 

nedají nacvičit. Na fyzické testy je potřeba 

se pořádně připravit, protože jsou napros-

to shodné s fyzickými testy pro muže.
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Delegace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v čele se starostkou Monikou Němečkovou 

se 8. a  9. prosince 2022 setkala s  vedením Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky 

v Šamoríně na dvoudenním jednání.

Slovenské kolegy vedl nově zvolený pre-

zident Jozef Smolinský, českou stranu 

zastupovali vedle starostky její náměstci 

Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Jaroslav Sa-

livar a  vedoucí ÚKRR Jan Bochňák. Došlo 

k vzájemnému představení nových členů 

prezidia DPO po  jejich sjezdu a současně 

i aktuálního vedení SH ČMS. Dále byly pro-

diskutovány zásadní informace o součas-

ném dění, potřebě změny stanov a per-

sonálních změnách v kancelářích obou 

spolků. Středobodem jednání se pak stala 

tematika financování. Probíraly se také 

otázky ohledně širší vzájemné spoluprá-

ce, sportu a dalších oblastí.

SH ČMS

v Šamoríněv ŠamoríněJEDNÁNÍ

Opravdu jsi neměla žádné úlevy?

Ne, bylo třeba zvládnout naprosto stejné 

testy jako mají muži. 

Jaká část přijímacího řízení pro Tebe 

byla nejnáročnější?

Neřekla bych nejnáročnější, ale nej-

obávanější. Bezpochyby fyzické testy. 

Nicméně díky přípravě na  závody v  TFA 

a díky komplexním tréninkům v posilov-

ně byly obavy nakonec zbytečné a fyzic-

ké testy jsem úspěšně absolvovala nad 

rámec stanovených limitů.

To je parádní výkon, přece jenom 

na  testech odpadá i  dost mužů. Co 

stojí za přípravou?

Testy jsou sestavené pro komplexní pro-

věření fyzické zdatnosti, a tak i příprava 

musí být komplexní. Pro mě celkem sa-

mozřejmá věc, protože i  na  závody TFA 

je potřeba komplexní trénink. V  mém 

případě to je dvakrát týdně kruhový 

trénink, pod vedením skvělého trenéra 

Vítka v  Agoge gym, dvakrát týdně cho-

dím běhat a  občas to proložím silovým 

tréninkem v  posilovně. Pro testy jsem 

do svého normálního tréninkového pro-

gramu musela vložit ještě plavání, kte-

ré je součástí fyzických testů. Naštěstí 

plavu už od tří let, jen teda technika už je 

teď snad o trochu lepší.

Jako k  mnoha dalším věcem, které 

jsem nikdy předtím nedělala, jsem se 

i  k  lezení dostala díky hasičům. První 

výcvik na  slaňování mi ukázal, že je to 

docela i  zábava, když si člověk odmys-

lel tu výšku. V posledních letech jsem si 

oblíbila především lezení po  ferratách. 

Po prozkoumání všech českých jsem se 

vydala na  ty trošku větší a  náročnější 

do Rakouska, kde jsem letos vyzkoušela 

extrémní varianty obtížnosti E.

Co na to Tvoje okolí?

V mém okolí mám celkem pozitivní ohla-

sy, i  když se tu a  tam najde někdo, kdo 

s  tím úplně nesouhlasí a  má názor, že 

ženy do výjezdu nepatří. Nicméně mám 

velkou podporu od  svých přátel a  blíz-

kých, kteří mi fandí a  vědí, že si plním 

sen a zároveň věří, že to zvládnu. 

Co bys vzkázala dalším ženám?

Hodně štěstí a sil. Budete to potřebovat.

Zdroj: HZS Hl. m. Prahy a Hasičovo
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letiště Přibyslav

Největší setkání 
hasičských vozidel a hasičů v ČR

www.pyrocar.czGenerální partner akce


