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Do války s virem šli
hasiči do první linie
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Milé hasičky, milí hasiči,
zažíváme nelehkou dobu. Ocitli jsme 

se v situaci, kterou jsme prozatím znali jen 
z katastrofických filmů.

Nový virus útočí tiše a zákeřně na celé 
planetě, včetně Evropy. Jsme nuceni měnit 
naše zvyklosti a návyky v profesním i sou-
kromém životě.

Vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska okamžitě reagovalo na vzniklou 
situaci. S předstihem preventivně zrušilo při-
pravované velké sportovní akce.

Bezprostředně po vyhlášení Mimořád-
ného opatření Ministerstvem zdravotnictví 
dne 10. března 2020 vedení SH ČMS při-
kročilo k zastavení procesu konání voleb-
ních Shromáždění delegátů na okresních 
a krajských úrovních až do odvolání.

Na základě následného nařízení Vlády ČR 
jsme vydali pokyn k pozastavení vzdělávacích 
kurzů v našich Ústředních hasičských ško-
lách, také do odvolání.

Současně jsme vyzvali, aby v následné 
spolkové činnosti SH ČMS bylo přísně do-
držováno nařízení zakazující konání akcí 
s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.

Jsem rád, že tato nařízení byla dobrovol-
nými hasiči okamžitě a striktně dodržová-
na. Neznám jediný případ, který by svědčil 

Prohlášení starosty SH ČMS
Jana Slámečky

Jan Slámečka na snímku Ivo Havlíka

o opaku. Chci vám za tento příkladný pří-
stup poděkovat.

Chci využít této příležitosti a poděkovat 
všem členům dobrovolných výjezdových 
jednotek za jejich aktivní činnost v této ne-
lehké krizové situaci.

Dobrovolné jednotky plní, a jistě plnit bu-
dou i nadále, roli účinných záloh pro profesi-
onální kolegy, kteří v současné kritické době 
řeší řadu jiných úkolů, než v běžném režimu.

Poděkování míří nejenom všem členům 
jednotek ale i ostatním členům sborů, kteří 
vyslyšeli výzvy starostů měst a obcí, pomoci 
spoluobčanům v této tíživé situaci, přede-
vším seniorům a nemocným. Ať již dovozem 
potravin, léků nebo při distribuci ochran-
ných pomůcek, či jiných služeb. K této čin-
nosti přeji všem hasičům i ostatním záchra-
nářům IZS hodně fyzických i psychických sil.

Vážení přátelé, současná doba není leh-
ká a všichni tušíme, že nás čekají ještě kruš-
né týdny. Přesto bych chtěl tyto řádky končit 
optimisticky. Dobrovolní hasiči ve své více jak 
jeden a půl století dlouhé existenci zažili 
řadu složitých období. Vždy je zvládli. Ano, 
pandemie koronaviru je novým tipem „živel-
ného nepřítele“. Přesto jsem optimista. 

Všichni si ale musíme uvědomit nezbyt-
nost zamezení dalšího šíření. Každý může-

Dne 20. února 2020 se sešli na jednání zástupci spolků a sbo-
ru zastřešujících téměř 400 000 dobrovolných a profesionál-

ních hasičů v celé České republice, aby společně projednali další 
formy vzájemné podpory společných zájmů.

Výsledkem setkání bylo podepsané memorandum o dalším pro-
hloubení spolupráce hasičů v České republice. Memorandum pode-
psali generální ředitel HZS ČR generálporučík Ing. Drahoslav Ryba, 
za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska starosta Jan Slámečka, 
za Českou hasičskou jednotu prezident Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D., 
a za Moravskou hasičskou jednotu prezident Zdeněk Milan. 

Všichni zúčastnění se shodli na nutnosti ještě více vzájemně 
spolupracovat, například při přípravě rekodifikace zákona o požár-
ní ochraně jako společné právní úpravy, která bude zastřešovat jak 
profesionální tak dobrovolné hasiče.

Rudolf Kramář, ilustrační foto: Tomáš Lach

Memorandum dobrovolných
a profesionálních hasičů

me přispět: osobní disciplínou, solidaritou 
k druhým, respektováním mimořádných 
opatření a nařízení centrálních i regionál-
ních samospráv a krizových štábů. 

Věřím, že nelehká bitva se zákeřnou epi-
demií bude úspěšná a zase nastanou dny 
klidného života. (21. března 2020)



Do nikdy nevídaného ustrojení se oblé-
kali profesionální i dobrovolní hasiči, 

kteří vyjížděli k zásahům. V souladu s naří-
zením si ústa a nos kryli rouškou. Tak tomu 
bylo i při hašení požáru rodinného domu 
v Bohuslavicích. K ohni spolu s místními ha-
siči vyrazila jednotka SDH Nové Město nad 
Metují a profesionální hasiči z Dobrušky. 

Prostory domu byly zakouřeny. Při prů-
zkumu, který prováděli hasiči v dýchací tech-
nice, nebyly vidět žádné plameny. Nakonec 
bylo odhaleno, že se jednalo o požár vysou-
šeče. Na odvětrání prostor byla nasazena 
přetlaková ventilace. Škoda byla vyčíslena 
asi na tři tisíce korun, uchráněny byly hod-
noty představující asi tři miliony korun.

* * *

Hasiči ve Svinčanech v okrese Česká Lípa 
předloni přišli vinou žháře o svou zbrojnici 

a na novou vybrali díky pomoci občanů. 
Proto se rozhodli tuto pomoc oplatit. 

„Výbor SDH Svinčany rozhodl přispět 
k ochraně našich obyvatel a zadal ušít 400 ks 
ochranných roušek, které čtyři členové spo-
luobčanům zdrama roznesli s informačním 

Hasiči k zásahům vyjížděli
v rouškách, ochranu před
pandemií také vyráběli
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letákem o pandemii. Vyzýváme naše obča-
ny, aby zodpovědně nosili na veřejnosti rouš-
ku, nebo jinou ochranu (respirátory, šátky, 
šály a obdobné tkaniny) dýchacích cest (úst 
a nosu),“ apeloval dobrovolný hasič a profe-
sionální záchranář Zdeněk Kubín.

* * *

Tiskový mluvčí HZS hlavního města Prahy 
Marrtin Kavka 20. března touto zprávu: 
„V těchto dnech bude pražský hasičský 
sbor čelit asi nejvážnější situaci za dobu je-
ho 165leté historie. Evidujeme 11 nakaže-
ných hasičů koronavirem, 79 lidí je v karan-
téně. Zatím jsme otestovali přes sto lidí. Si-
tuace je vážná. Vedení sboru a všichni naši 
příslušníci a zaměstnanci dělají maximum, 
abychom situaci zvládli, zachovali akce-
schopnost a chránili obyvatele Prahy. 

V terénu, na stanicích i na operačním 
středisku slouží naši lidé ve speciálním reži-
mu. Nonstop zasedá náš štáb. 

Denně řešíme v Praze boj s koronavirem 
v součinnosti s Magistrátem a dalšími slož-
kami IZS. Zajišťujeme podporu a dekonta-
minaci pro týmy odběrových sanitek ZZS, 
stavíme odběrová místa na několika lokali-
tách v Praze.

Abychom situaci zvládli, museli jsme při-
stoupit k řadě opatření, kterými se snažíme 
eliminovat rozšíření nákazy uvnitř sboru. 

Chtěli bych poděkovat všem našim pří-
slušníkům a zaměstnancům a také firmám 
i soukromým osobám, které nám vyjadřují 
podporu.“ Snímky Michala Fanty

V lokalitě Na Bobečku v Novém Městě 
nad Metují hasiči 27. března likvido-

vali požár trávy a náletového porostu. 
Oheň se nacházel v těsné blízkosti zahrad-
ní chaty, ve strmé stráni a rychle se šířil. Pří-
jezd těžké zásahové techniky až k místu 
události nebyl možný. Jednotky natáhly do-
pravní vedení ze dvou směrů, nejprve dva, 
poté tři útočné proudy. 

Požár byl do hodiny zlikvidován. Příčina 
se vyšetřuje. Na místě zasahovali profesio-
nální hasiči z Dobrušky a JSDH Nové Město 
nad Metují a Bohuslavice.

 Fotoreportáž: Michal Fanta

Oheň ve
strmé stráni
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Vláda 30. března rozhodla o změně 
v čele Ústředního krizového štábu, 

kde Romana Prymulu nahradil 1. místopřed-
seda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček 
(ČSSD). Ten Ústředního krizového štábu z ti-
tulu funkce měl vést od počátku, ale premi-
ér Andrej Babiš si v půli března prosadil svou.

„Hamáček se jako lídr osvědčil, je správné, 
že teď bude mít pod palcem především distri-
buci ochranných prostředků a komunikaci 
s veřejností,“ napsala Kateřina Perknerová.

„Musí skončit přestřelky, kdo za co může 
či co zanedbal. Teď je odpovědnou osobou 
číslo jedna vicepremiér Hamáček. On musí 
zajistit zvládnutí situace v domovech seniorů, 
kterou ministerstvo zdravotnictví podceni-
lo, zásobování krajských nemocnic, spojení 
s hejtmany,“ dodala komentátorka Deníku.

Také komentátor Alexandr Mitrofanov 
na webu novinky.cz napsal: „Babiš po vytáč-
kách nakonec udělá to, co se mělo stát od 
začátku: Hamáček stane v čele Ústředního 
krizového štábu.“

Od úterní sedmé hodiny ranní 31. břez-
na začali hasiči Hasičského záchran-

ného sboru Kraje Vysočina pomáhat v Do-
mově se zvláštním režimem v Břevnici v okre-
se Havlíčkův Brod. 

Po neúspěšném vyjednávání hejtmana 
Kraje Vysočina Jiřího Běhounka s Armádou 
ČR vyšli hasiči vstříc a reagují tak na poža-
davek hejtmana. 

V domově budou k dispozici zdravotnic-
kému personálu a klientům vždy tři přísluš-
níci v nepřetržité službě. Střídat se budou po 
24 hodinách. Sestaveny jsou tři směny. Ha-
siči na místě nebudou zajišťovat zdravotnic-
kou péči, bude se výhradě jednat o pomoc 
zdravotnickému personálu s chodem domo-
va spočívající například v dezinfikování pro-
stor, roznášení stravy, běžné údržbě, atd.

„Uvědomuji si, že naši příslušníci budou 
ve 100% infekčním prostředí. V této situaci 
chceme dostát svému slibu, kdy i s nasaze-
ním vlastního života zasahujeme při záchra-
ně života, zdraví a majetku, a to bez ohledu 
na finanční náročnost zásahu. Přijali jsme ce-
lou řadu opatření, abychom eliminovali mož-
nost nákazy příslušníků. Kromě ochranných 
prostředků a pomůcek budou mít hasiči pří-
mo na místě týlový kontejner a stan. V týlo-
vém kontejneru mají hasiči veškeré vybavení, 
které jim umožní být zcela soběstační. Každý 
zasahující hasič, který bude opouštět domov 
v Břevnici, projde pokaždé důkladnou dezin-

Armáda v Břevnici nepomohla, hasiči ano!
Na profesionální hasiče se Kraj Vysočina 

obrátil s prosbou o pomoc poté, co neuspěl 
se svou žádostí o nasazení sil a prostředků 
u Armády České republiky.

„Fakt, že v řádech několika hodin byl 
schopen Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina vyslat do Břevnice své síly, situaci 
v domově zásadně pozitivně posunul. Pře-
devším personál domova má nyní v zádech 
jistotu pomoci. Profesionální hasiči Kraje 
Vysočina a zaměstnanci domova v Břevni-
ci jsou dnes absolutně největšími hrdiny. 
Jim, ministerstvu vnitra a Generálnímu ře-
ditelství HZS patří obrovské poděkování, 
že v tom klienty domova a tudíž i Vysoči-
nu nenechali,“ vzkázal hejtman Kraje Vy-
sočina Jiří Běhounek.

Podle něj bylo toto nejpřijatelnější řeše-
ní z mnoha zvažovaných. 

Petra Musilová,
mluvčí HZS Kraje Vysočina

Poznámka redakce:
Podle hygieniků se nákaza v břevnickém 

domově k 30. březnu potvrdila u 20 z 22 kli-
entů a u devíti pracovníků.

Domov v Břevnici se stará o klienty s Alz-
heimerovou chorobou a jinými typy demen-
cí. Od roku 2013 je držitelem certifikátu Váž-
ka, který uděluje Česká alzheimerovská spo-
lečnost zařízením poskytujícím kvalitní péči 
lidem se syndromem demence.

Plk. Jiří Němec, ředitel Hasičského záchran-
ného sboru Kraje Vysočina, který rozhodl 
o pomoci Domovu se zvláštním režimem 
v Břevnici, v němž se nakazii téměř všichni 
klienti i personál Foto: Ivo Havlík

fekcí, za splnění všech podmínek, které hasi-
čům nařizuje soubor typových činností IZS 
k této problematice,“ uvedl ředitel HZS Kra-
je Vysočina plk. Jiří Němec.

Jan Hamáček postaven do čela
Ústředního krizového štábu

Fotografie Ivo Havlíka Jana Hamáčka zastihla v Přibyslavi na Pyrocaru 2018.

Ve středu 1. dubna 2020 odpoledne 
hasiči z jednotky SSDH obce Slatina 

v okrese Nový Jičín míchali a rozváželi des-
infekční prostředek Anti-COVID. Plných 
150 litrů ho pro občany zakoupila obecní 
samospráva, poskytován byl zdarma.

Výdej probíhal u hasičské zbrojnice ve Sla-
tině a  autobusové zastávky. Hasiči si na obou 
výdejních stanovištích připravili kužely pro za-
jištění bezpečného rozestupu občanů a do ji-
mi přinesených nádob rozlévali vždy 500 mi-
lilitrů desinfekce na jeden rodinný dům. Jako 
odměrka posloužily skleněné půllitry, pro kte-
ré ve zbrojnici aktuálně není využití.

Hasiči všem na přinesenou nádobu nalepi-
li štítek s varováním, že je obsahem desinfek-
ce Anti-COVID, zároveň ke každé láhvi přida-
li popis prostředku a způsoby jeho použití.

Souběžně s výdejem prostředku občanům 
probíhala desinfekce rizikových míst ve ve-
řejných prostorech. Jednalo se tak přede-
vším o kontejnery na tříděný odpad, zábra-
dlí či zastávky autobusů. Text a foto:

Jakub Kozák, velitel JSDH

Sbor desinfikoval obec
a rozdával Anti-COVID

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky nařídilo přepravu českých občanů, kte-
ří uvízli na evropských letištích z důvodu karanténních opatření. 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje se tak doposud vydal celkem pětkrát do za-
hraničí evakuovat tyto občany, kteří se nemohli dostat zpět vlastními prostředky. 

Evakuační autobus z Jablonce nad Nisou vyjel poprvé v neděli 15. března do Frankfur-
tu, v následujících dnech se do zahraniční vydal ještě čtyřikrát a vždy na letiště do Frank-
furtu nad Mohanem, kromě poslední jízdy, která směřovala do Berlína.

K dispozici byli čtyři profesionální hasiči, kteří se pro české občany vydali jako dobro-
volníci a za volantem si odseděli několik desítek hodin, aby české občany dostali bezpeč-
ně zpět domů. 

Standardně hasiči přepravili během jedné jízdy cca 35 českých občanů, kteří vyčkávali 
na letišti v různých časových úsecích někdy 20 a více hodin.

Na každou jízdu byli hasiči řádně vystrojeni ochrannými prostředky (jednorázový ochran-
ný oblek, brýle, respirátory, ochranné masky, dezinfekce na ruce a povrchy autobusu), my-
slelo se samozřejmě také na české občany, pro které vezli řidiči roušky a dezinfekci.

Po každém návratu se posádka důkladně vydezinfikovala a autobus prošel ozonizací. 
Hasiči dále zamířili na zasloužený odpočinek před další jízdou.

Lucie Hložková, HZS Libereckého kraje

Hasiči v roli převozníků
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Celá obec Kynice v okrese Havlíčkův Brod 
se na základě veřejné vyhlášky se hodi-

nu před pravým polednem 16. března 2020 
ocitla v karanténě. 

Rozhodla o tom Krajská hygienická stani-
ce Kraje Vysočina, která tím přijala nekom-
promisní opatření proti šíření COVID-19 způ-
sobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Nákazu nevědomky přinesl profesionál-
ní hasič z Prahy, který je členem SDH Kynice. 
K viru přišel v Praze. Do Kynic přijel na zá-
bavu, kterou k MDŽ uspořádál místní sbor 
dobrovolných hasičů 7. března.

Hasičů je dvaatřicet
V obci žije 93 obyvatel a z nich je dvaatřicet 
dobrovolných hasičů. Právě oni významně 
přispěli k únosnému přežití v přísně uzavře-
né vesnici.

„Vážení spoluobčané, buďte trpěliví, 
ohleduplní, důsledně dodržujte karanténu 
a sledujte internetové stránky obce. Zajiště-
ní dodávek potravin a základních hygienic-
kých potřeb – pro předání nákupů je připra-
veno předávací místo – na stanovišti Policie 
ČR č. 1 (pod vjezdem do zemědělského ob-
jektu – silnice č. 130 od Ledče nad Sázavou). 

V uzavřených Kynicích přerušili přípravu
na soutěže a občanům pomohli v izolaci

Je zde přistaveno auto naší jednotky požár-
ní ochrany. Přebírání zásilek z tohoto místa 
si může zajistit každý sám – v tomto případě 
vás prosím, abyste dodržovali 5 m rozestu-
py, nebo se obraťte na Martina Smetanu. 
Kdo nemáte možnost si zajistit dodávku po-
travin a základních hygienických potřeb, 
kontaktujte nás,“ vzkazovala občanům sta-
rostka obce a dobrovolná hasička Jaroslava 
Smetanová a dodala: „Jsme tu pro Vás, ne-
váhejte se na nás obrátit s jakoukoliv pros-
bou o pomoc (když to bude v našich silách, 
rádi zajistíme). I v případě, že si budete chtít 
s někým „jen tak popovídat“ – jsme v tom 
s vámi, a věřte, že i váš hlas je pro nás velkou 
psychickou oporou v této situaci.“

V obci žije požární sport
O svém vzniku hasičský sbor uvádí, že v roce 
1904 se v obci objevila první stříkačka, v ro-
ce 1906 byla postavena hasičská kůlna, v ro-
ce 1907 sbor Kynice vstoupil do nově zalo-
žené Hasičské župy Ledečské-Reitmayerovy.

V současnosti má hasičská zbrojnice 
opět nový kabát, její celková rekonstrukce 
proběhla za přispění Obce Kynice a dotace 
z programu Rozvoje venkova Vysočiny.

Pro družstvo mladých hasičů a vzhledem 
k jejich zájmu o požární sport obec zakou-
pila sportovní stříkačku a dodpravní auto-
mobil. Ze zamokřené a zdevastované louky 
se povedlo vybudovat profesionální hasič-

skou dráhu hodnou vrcholných soutěží po-
žárního sportu. 

„I proto obec ráda podporuje smyslupl-
ně strávený čas naší omladiny, nehledě na 
to, že naši hasiči svou účastí v soutěžích ne-
přímo propagují obec Kynice po celém kra-
ji Vysočina. Družstvo SDH Kynice se v po-
žárním sportu Havlíčkobrodské Rebel ligy 
od roku 2009 soutěží pravidelně zúčastňu-
je a ambice i předpoklady na zlepšování vý-
sledků jsou vysoké. V roce 2013 se stalo 
dokonce „skokanem roku“ a soutěže po-
řádá dokonce už i v Kynicích,“ říkají hasiči. 

Připravil a snímky
hasičů kynického sboru

ve svém archivu našel Ivo Havlík

S jarem měly začít soutěže v požárním sportu. V okrese Ha-
vlíčkův Brod to měl být i další ročník populární Rebel ligy ha-

sičů v požárním útoku. 
Požární útok je považován za královskou disciplínu. Kdy však le-

tošní zápolení propukne, se vzhledem k současné karanténě neví.
„Ve složité situaci se členové našeho soutěžního družstva při-

pravují individuálně. Přes tréninkové omezení si chtějí udržet vyso-
kou výkonnost, kterou vloni tolik překvapili. Připomeňme, že byli 
největší štikou celé sezóny, uspěli ve všech postupových soutěžích, 

K terčům „plnou parou“ vyrážejí doberští proudaři Patrik Pejzl (vle-
vo) a Jakub Kasal.

I v přísné karanténě musí proudařům zůstat rychlé nohy

S rozdělovačem běží Matěj Kasal Foto: Ivo Havlík

poprvé v historii startovali na mistrovství České republiky dobro-
volných a profesionálních hasičů a v Ústí nad Labem překvapivě vy-
bojovali bronzové medaile, přitom s nimi nikdo nepočítal,“ říká 
starosta SDH Dobrá Stanislav Hospodka.

Nejnáročnější individuální přípravu mají proudaři. Na rozdíl od 
ostatních členů družstva požárního útoku – strojníka, spojkaře, ko-
šaře, béčkaře a rozdělovače – nemohou vynechat tréninky, na nichž 
si prohlubují sprintérskou formu.
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Vypadalo to skoro jako při velikonoční 
pomlázce, nebýt toho, že letos se ve-

likonoční veselí konat nebude.
Ale přesně jako na Velikonoce se v Ost-

ravě-Hrabové dobrovolní hasiči vydali od 
domu k domu, od ulice k ulici. Jen žádné 
děvče nepolévali studenou vodou, žádnou 

ženu nevyšlehali karabáčem. A v igelitkách, 
které si odnášeli, nebyla vajíčka, ale prostě-
radla, povlečení, ubrusy a vše, co se dalo 
použít pro šití tolik potřebných roušek...

Ani termín nedodrželi, ale jejich mise by-
la důležitější, než lidový zvyk. Proto posled-
ní březnovou sobotu vyrazili členové sboru 

Předvelikonoční koleda hasičů
v Ostravě-Hrabové

dobrovolných hasičů do akce, jejímž smys-
lem bylo navozit materiál na šití roušek, tak 
potřebných a nedostupných. 

Projeli celý tento ostravský obvod, v němž 
sice žije „jen“ 3700 obyvatel, ale polovina 
z nich bydlí v původní venkovské části a dru-
há polovina v bytech na malém a milém síd-
lišti Šídlovec.

„Profárat“ všechny uličky, posbírat tašky 
a pytle, které byly připraveny na plotech či 
na lavičkách u domů a vše vyložit v hasičár-
ně, zabralo zásahové jednotce čtyři hodiny.

„Slepé“ ulice 
raději prošli pěšky
Museli přitom dodržovat všechny předpisy, 
takže se chránili rouškami nebo respirátory. 
S lidmi, kteří pro ně připravili materiál na šití 
roušek, se leda tak pozdravili přes ploty nebo 
třeba jen symbolicky na chvíli zapnuli maják. 

„Včera jsem jízdní trasu dlouho připra-
voval, abych vymyslel, jak projet celou obec 
a nevynechat ani ty nejmenší uličky Hrabo-
vé,“ řekl velitel zásahové jednotky Milan 
Minář, který se odpoledne za volantem ha-
sičského vozidla vystřídal se starostou ha-
sičského sboru Jaroslavem Mintělem. 

Rychlý svoz textilu pro švadleny, které šily roušky

Některé uličky, hlavně ty slepé, členové 
zásahové jednotky raději prošli pěšky, bylo 
to rychlejší, než se motat s autem. „Těm pa-
tří velké poděkování, hodně se naběhali,“ 
pochválil hasiče Jára Mintěl.

Akce byla úspěšná. Jak uvedl tajemník 
úřadu v  Ostravě-Hrabové, Jan Socha, hasiči 
vysbírali asi osmdesát tašek a pytlů s látkami.

V taškách nacházeli 
povzbuzující vzkazy
„Je dojemné, když vidím, jak naše seniorky 
stříhají materiál, ze kterého pak v domác-
nostech vznikají pod rukama šiček roušky,“ 
uvedl Jan Socha. „Doslova mne fascinuje 
rodina paní Hanky Chlupaté, kde pomáha-
jí snad všichni,“ říká tajemník Socha a do-
dává, že v Hrabové takto vznikly přibližně 
tři tisíce roušek (údaj k začátku dubna).

I na této zkušenosti bylo vidět, jak si lidé 
v  obci s vesnickým charakterem života do-
káží pomáhat. Svědčí o tom ostatně i obsah 
mnoha tašek, kde hasiči nacházeli dopisy 
s krátkými vzkazy a poděkováním.

Text a foto: Petr Žižka, SDH Hrabová
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Pouť na Sv. Hostýn byla odvolána
Okresní sdružení hasičů Zlín projednalo současnou situaci s pořadateli hasičských poutí a rozhodlo zrušit 27. Mezinárodní hasič-

skou pouť na Svatém Hostýně, plánovanou na sobotu 25. dubna 2020, a 26. hasičskou pouť na Provodově – Maleniskách, plá-
novanou na neděli 3. června 2020. Pořadatelé z SH ČMS – OSH Zlín, Okrsku č. 9 Držková a SDH Provodov se omlouvají a těší se na spo-
lečná setkání poutníků v příštích letech. Ing. Josef Bernátík, starosta OSH Zlín

Každý den po páté hodině ráno ze zbroj-
nice v obci Dobrá vyjede dopravní au-

tomobil místního sboru dobrovolných hasi-
čů. Cílem zvláštní jízdy je nemocnice v okres-
ním městě Frýdek-Místek. 

Za přísně hygienických pravidel tam ha-
siči předávají 17 balíčků se zdravou snída-
ní. Obdrží ji shodně početný personál (po-
čínaje primářem a konče uklízečkou) oddě-
lení ARO, které bylo zařazeno do první linie 
boje s koronavirem. 

„Balíčky nám připravují místní obchod-
níci, jejich cenu hradíme z částky 10 tisíc 
korun, které jsme uvolnili ze spolkové po-
kladny,“ řekla naší redakci starostka sboru 
Ing. Ludmila Baranová.

Hasiči v Dobré se spolu se skauty také 
ujali distribuce 3240 bavlněných roušek a se-
niorům podle jejich objednávek rozvážejí ná-
kupy základních potravin.

Dobré snídaně od hasičů z Dobré,
platí je ze spolkové pokladny

Pivovar Litovel svým způsobem podě-
koval všem lidem, kteří v těchto dnech 

nepřetržitě pomáhají při karanténních opat-
řeních v Litovli a blízkých obcích. Jako pod-
poru a uznání za namáhavou práci jim pře-
dal nealkoholické pivo.

„Vážíme si všech hasičů, policistů, vojá-
ků, zdravotníků, techniků, úředníků a dob-
rovolníků, kteří pro nás a ostatní v této ne-
lehké době tvrdě a bez přestání pracují. Jsou 
doslova hrdiny dnešních dnů. Proto jsme jim 
přes krizové štáby v Litovli, Uničově a v Čer-
vence z našeho pivovaru poslali jako pod-
poru pořádnou zásobu litovelského nealko 
piva. Krajský krizový štáb pak obdržel zásil-
ku litovelského nealko piva z našeho olo-
mouckého skladu,“ uvedl ředitel pivovaru 
Lumír Hyneček.

V zájmu maximální ochrany zdraví a bez-
pečnosti zaměstnanců 16. března pivovar 
přistoupil k úplnému zastavení výroby a dis-
tribuce piva. Až počátkem dubna obnovil 
distribuci lahvového piva, později spustil stá-
čírnu lahví a závěrečným krokem bude zahá-
jení samotné výroby piva.

„Děkujeme za podporu našim zaměst-
nancům, všem lidem z Litovelska i našim fa-
nouškům, kteří nám pomáhají přečkat tuto 

Pivovar Litovel opět vaří, také Hasičskou jedenáctku!

těžkou dobu a věříme, že když jsme v mi-
nulosti zvládli povodně i tornádo, zvládne-
me i tuto složitou situaci,“ pravilo prohlá-
šení vedení pivovaru.

V litovelském pivovaru se vaří pivo od 
roku 1893. Roční výstav je zhruba 206 ti-

síc hektolitrů. Litovelské pivo v loňském ro-
ce bylo oficiálním pivem hasičských soutěží, 
ředitel pivovaru Lumír Hyneček se 25. led-
na 2020 ve Svitavách zúčastnil Gala odpo-
ledne hasičského sportu.

 (ivo)

Když Pivovar Litovel začal vařit Hasičskou jedenáctku, jako první mok ochutnaly starostky 
okresních sdružení hasičů – zleva Andrea Dopitová z Jihlavy, Dana Vilímková z Benešova 
a Alena Foldová z Plzně-sever Foto: Ivo Havlík

Vykládky, rozvoz a distribuce materiálu, dekontaminace, re-
patriace našich spoluobčanů ze zahraničí, stavba stanů, mě-

ření teploty a mnoho dalších činností spojených s koronavirem za-
městnalo hasiče v průběhu posledního měsíce. 

Kromě všech těchto povinností ale musí zabezpečovat veškerou 
běžnou výjezdovou činnost, jezdit k požárům, dopravním nehodám, 
technickým pomocem, únikům látek a podobně. Jaký tedy byl pro 
hasiče letošní březen?

Kromě událostí spojených s COVID-19 vyjeli hasiči v březnu 
k 8 508 událostem.

Březen 2020 Březen 2019
požáry 1 750 1 738
dopravní nehody 1 279 1 458
celkem všech událostí 8 508 8 668

V tabulce jsou počty výjezdů v březnu 2020 bez COVID-19 
a v březnu 2019 bez vichřice, aby se čísla dala relevantně po-
rovnat.

V porovnání s loňským březnem je to o něco méně, ale vzhledem 
k tomu, že se život v naší zemi z větší části zastavil, to zase o tolik 
méně není. Například počet požárů je vyšší než dlouhodobý denní 
průměr. Přibyly požáry v domácnostech i v přírodním prostředí. 

Nicméně i loňský březen byl pro hasiče velmi náročný, protože 
se přes Českou republiku přehnal 10. a 11. března silný vítr. Ten 
navýšil výjezdy hasičů o 6 207 událostí. Z toho jasně vyplývá, že 
hasiči musí být připraveni zvládat nárazově velké navýšení výjezdů.

Náročnost situace spojené s COVID-19 je především v tom, že 
trvá nepřetržitě již téměř měsíc. Příslušníci Záchranného útvaru 

Po roce opět náročný březen,
vloni vichřice, letos COVID-19

HZS ČR, HZS krajů a ostatních součástí HZS, kteří jsou přímo vyčle-
něni na činnosti spojené s řešením této situace, se sice střídají ve 
směnách, ale odpočinku je opravdu minimálně. V této náročné si-
tuaci nám všem výrazně pomáhá vyhlášený nouzový stav, díky kte-
rému můžeme mnohem rychleji a operativněji doplňovat potřeb-
né vybavení a materiál, a současně dokážeme efektivněji pomáhat 
všude, kde je to potřeba, bez zdlouhavé byrokracie. 

„Povzbuzením je pro nás určitě ocenění ze strany občanů, kteří 
se snaží pomáhat všemi možnými způsoby, například nabídkou po-
travin. Pro nás je ale nejdůležitější vědomí, že v tom nejsme sami, dě-
kujeme vám za to,“ vzkazují sami hasiči. Foto: Michal Fanta
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Ještě nikdy jsem nedělala rozhovor s ně-
kým, kdo je nuceně uzavřen ve svém 
městě a ve svém domě a nesmí z něho 
z důvodu nařízené karantény vyjít. Jak 
vy tuto situaci snášíte?

Snáším to, a určitě nejen já, dosti špatně. Ven 
pouze nakoupit, víc nic. Zdravý, silný chlap, 
a je uzavřen v bytě. Naštěstí nejsem sám, ale 
jsem se svou rodinou.

Jaká je vaše profese? A můžete ji nějak 
vykonávat?

Pracuji jako fyzioterapeut v Odborném lé-
čebném ústavu Paseka (zařízení poskytuje 
následnou lůžkovou zdravotní péči – pozn. 
aut.). Bohužel vyhlášení uzavřeného území 
nám znemožnilo do práce dojíždět. Ne-
vztahuje se na nás ani výjimka pro zdravot-
níky. Je zvláštní, že nemocnice si pro své za-
městnance tuto výjimku zařídila. To bude 
asi dáno tím, že naše zařízení neposkytuje 
akutní, ale následnou péči. 

Vlivem uzavření má můj zaměstnavatel rá-
zem o více než 60 lidí méně z asi 300 pracov-
níků. Vím, že například nutriční terapeutka 
pracuje z domova. To já nemohu. Ani další 
pracovníci nemohou vykonávat svou profesi. 
S kolegy si volám, vím, že je to pro ně velmi 
obtížné, pro nás také. Pro koho více, nevím.

Jak situaci prožívá vaše rodina, man-
želka, děti, vaši rodiče?

Mám štěstí v tom, že jsem s rodinou pohro-
madě. Takže na to nejsme sami a můžeme 
si pomáhat. Zvládáme to všichni na hraně. 
Udržet dvě menší děti, které máme, tak 
dlouho zavřené, je až nadlidský výkon.

Své rodiče mám opět naštěstí také ve 
městě, takže je mohu jít zkontrolovat a zjis-
tit, co potřebují, a zařídit to, i když rodiče 
jsou v dobré kondici. Maminka ještě pracu-
je na zkrácený úvazek v jedné z lékáren.

Jistě je mnoho občanů města Uničova, 
jejichž staří rodiče žijí mimo Uničov. Jak 
se o ně starají?

To je problém. Pokud jsou to lidé z uzavře-
ných vesnic či města Litovel, které se na-
cházejí také v karanténě, mohou za nimi 
dojet. Pokud ne, je jejich návštěva obtížná. 

Pokud tito lidé žijící „mimo“ vjedou do 
uzavřené zóny, musí v ní zůstat, nebo musí 
pobýt po návratu v karanténě 14 dní. Což 
je samozřejmě komplikace. Pokud mají lidé 
z Uničova a jiných uzavřených oblastí rodi-
če vně zóny, je to těžší, museli by pro výjezd 
požádat o výjimku, ale takový případ osob-
ně neznám.

Pro seniory, kteří nemají rodinu ve měs-
tě, ale i osamělé seniory, je tu služba ná-
kupu a rozvozu do bytu, kterou organizu-
je město. Tedy nákupy jsou takto vyřešeny. 
Pak samozřejmě funguje sousedská výpo-
moc nebo pomoc rodinných přátel. Vy-
tvářejí se jakési náhradní rodinné a sociál-
ní sítě.

Jak je to se zásobováním uničovských 
prodejen potravinami, drogistickými 
potřebami, léky – to jest, jak jsou ote-
vřené tyto vaše prodejny a lékárny, 
když v nich mohou pracovat i lidé žijící 
mimo Uničov?

Tady o těchto problémech koluje již mnoho 
fám, jako bychom zde snad trpěli hladem 
a nedostatkem, což není pravda. 

První den uzavření byly větší obtíže, lidé 
se vrhli do obchodů, vypadalo to jako napa-
dení nájezdnými kmeny, a spousta služeb 
zkolabovala, protože přespolní zaměstnanci 
nebyli vpuštěni do zóny, takže zůstaly provo-
zovny uzavřeny.

Nyní můžeme říci, že prodejny s potra-
vinami, větší prodejny Albert, Penny, Tesco, 
Hruška, mají již otevřeno zcela normálně. 
Zásobování probíhá, byť nabídka je momen-
tálně lehce menší, než bývala, ale rozhod-
ně je dostatečná. Pracovní doba je u všech 
upravena – zkrácena, aby byl zajištěn provoz 
v potřebné kvalitě. 

A co lékárny?

Ano, tak to byl trochu problém. Máme jich 
zde pět. První den byla plně otevřena jen 
jedna lékárna u polikliniky, druhá s omeze-
ným provozem. Nyní je v plném provozu 
opět jedna, další dvě v upraveném režimu. 
Jejich zásobování probíhá jednou denně 
proti obvyklým dvěma zavážkám denně. 

Co však vnímáme všichni jako velký pro-
blém, jsou lékaři. Ordinace jsou většinou 
uzavřeny, a ty, co fungují, pracují ve výraz-
ně omezeném režimu.

Probíhají hlavně konzultace po telefonu, 
zubaři jsou domluveni na pohotovostní služ-
bě jednu hodinu denně. A zajišťují ji dva sto-
matologové.

Pokud je nutno, lze vyjet na hranici zó-
ny k Novým Zámkům u Litovle, kde pracu-
je polní zdravotní středisko s lékaři. Nebo 
ke složitějším věcem na pohotovost do ne-
mocnice ve Šternberku, eventuálně v Olo-
mouci, ale je to obtížné, podle těch obča-
nů Uničova, kteří službu využili, se k nim v 
nemocnicích chovali, jako by měli všichni 
nebezpečnou chorobu. 

Těžkou hlavu mají těhotné ženy, zvláště 
ty před porodem. Nevědí, co dělat. To je asi 
nejhorší, ta informovanost. Linky, které k 
tomu byly zřízeny, jsou přetížené, perma-
nentně obsazené. Facebook zahlcen pří-
spěvky typu jedna paní povídala apod., dů-
ležité informace se tam ztrácejí. Město na 
svých stránkách uveřejňuje, co ví. Ale bo-
hužel také neví vše a nemůže jednotlivým 
lidem poradit s individuálním problémem.

Víme, že byla zastavena činnost uni-
čovských závodů. Které podniky u vás 
máte?

Na teritoriu Uničova pracuje za normálních 
okolností spousta firem menších velikostí, 

ale i firmy nadregionálního či celostátního 
významu. Unex – tradiční firma věnující se 
metalurgické výrobě jede v omezeném pro-
vozu. Miele – výrobce praček, myček. Hex-
pol – výrobce gumárenských směsí pro prů-
mysl nebo Biomac – výrobce briket a strojů 
na výrobu briket. Je jich tu hodně, snad 
jsem zmínil všechny ty velké. Tyto provozy 
momentálně stojí.

Jak udržujete kontakt se světem a co 
celé dny děláte?

Děti jsou již více než dva týdny doma, my se 
ženou tedy týden. Manželka pracuje v Uni-
čově, ale firma nevyrábí, nemůže navážet 
a vyvážet materiál pro výrobu a výrobky. Ře-
ditel bydlí mimo Uničov, takže na dálku – 
nemůže totiž do firmy přijet – se snaží do-
mluvit alespoň omezený provoz. 

Je to však obtížné, teď jim například by-
la zastavena dodávka dezinfekcí a ochran-
ných pomůcek. Proč, neví. 

Moje manželka alespoň chvílemi komu-
nikuje se zákazníky z celé Evropy a vysvět-
luje situaci, tedy to málo, co víme. Do toho 
celý týden šila roušky pro rodinu, sousedy, 
známé. 

Já dělal s dětmi úkoly, které jsou ze školy 
zasílány mailem, probíral s nimi novou látku, 
tak jsem se trochu sám vrátil do školních let. 
Snažil jsem se děti zabavit. Nabídku na dob-
rovolnickou činnost, kterou bych rád vyko-
nával, jsem zaslal hned první den, kdy bylo 
jasné, že se nejedná o krátkou epizodu a do 
práce se nedostanu. Žel, tady je kámen úra-
zu, nejsme obecně všichni na tyto stavy při-
praveni, vše vzniká živelně. Takže zatím mo-
hu dělat jen takové drobnosti, jako roznos 
roušek pro domácnosti, roznos mimořádné-
ho zpravodaje města s aktuálními krizovými 
informacemi – zkrátka s čím nás kdo osloví. 

Člověk chce dělat cokoliv. Na tom vidí-
me, že lidé dělní neumějí být nečinní, a my-
slím, že takový problém jako já má mnoho 
dalších lidí v naší zemi. Uvidíme, zda přijde 
nějaká další nabídka.

Zmínil jste, že je náročné udržet malé 
děti doma. Jak se vám to daří? 

Děti se baví, jak to jde. Část dne zaberou 
školní povinnosti, část dne lego, hry, malo-
vání, ale i televize či krátké hraní na tabletu. 

Největší atrakcí bylo, když jsem šel uklízet 
do sklepa a děti šly pomáhat – což normál-
ně nedělají – a měly radost, jako kdybych je 
vzal do herního centra. A ano, zlobí, mají 
„horší chvilky“, ale to i my dospělí. 

Ještě k pohybu lidí na zahrádkách rodin-
ných domků – to se děje, pokud jsou tam sa-
mi a další lidé jsou daleko od sebe, tak proč 
ne? Ale zase nepřející lidé na to poukázali, 
tak došlo ke zvýšenému dohledu i nad těmi-
to aktivitami. Takže těmto věcem se může 
věnovat jen ten, kdo bydlí v domečku. Za-
hrádkářských kolonií mezi paneláky se to 
netýká, tam lidé nesmějí.

Jak víme, někteří občané z obcí, které 
mají zavedenou plošnou karanténu, se 
pokoušejí přes lesní a polní cesty z měs-
ta vyjet. Děje se to i v Uničově? A proč 
to vůbec tito lidé dělají? 

Porušování je určitě všude, ale mohu říci, 
že v našem městě je to minimální. Tento 
problém má spíše Litovel. Je to dané i tím, 
že mají za městem lesy v Litovelském Po-
moraví, mimochodem je to nádherná ob-
last a tak je to tam láká. Je jasné, že každý 
by chtěl v tak krásné dny, které momentál-
ně nastaly, vyjít ven. Ty lesy skýtají jakousi 
menší nápadnost než ve městě. Žel, nemě-

Život v „obklíčeném“ městě
očima člena zastupitelstva
Vladimíra Urbánka
Jedna z mála jistot:
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Uničov spolu s Červenkou, Litovlí a všemi místními částmi byl rozhodnutím 
Krajské hygienické stanice v Olomouci od pondělí 16. března 2020 od 3.00 
hodin uzavřen. Důvodem bylo zamezení šíření nemoci Covid-19. Rozhovor 
byl veden uprostřed karantény, ta byla zrušena po dvou týdnech.
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li by to dělat. Pravidla by měla se měla re-
spektovat. 

U nás v Uničově je to spíše o tom, že ně-
kteří zneužívají té vlastně jediné možnosti 
pro nákupy. Chodí i několikrát denně na ná-
kupy a tím tak trochu po městě „courají“.

Jaká je v Uničově nálada? Jak se daří va-
šim sousedům, zejména starším lidem 
psychicky? Máte v Uničově domov se-
niorů?

Nálada není dobrá. Nikdo neví, jak dlouho 
karanténa bude trvat, všichni mají strach. 
Asi jako všude. Část lidí chce pomáhat, 
probouzí se v nich to lepší, část lidí si hraje 
na hrdiny a snaží se zviditelňovat. 

Velká část je anonymní, jsou doma a ne-
vylézají ven. Nejhorší část je ta, ve které 
tento stav probouzí to špatné. Jsou zlí, hru-
bí a agresivní vůči nemocným s koronavi-
rem, ale i třeba vůči prodavačce v obchodě, 
která trvá na nutnosti roušky. Je to doba, ve 
které se projevují charaktery. Stačí se podí-
vat na facebookovou stránku, která není 
města, ale je největším informačním kaná-
lem a člověku je z některých lidí až zle. 

Z e-mailů redakci: Nejvíc pomáhají hasiči
Nesmíme z města a nikdo nesmí k nám. Počtem nakažených na počet obyvatel jsme 
na 1. místě. Nestačily dvě povodně a tornádo. Na okraji města nám zřídili polní ne-
mocnici. Nejvíc pomáhají hasiči. Večer se jim tleskalo z balkonu. Doufám, že to dob-
ře dopadne. Eliška Smýkalová (72), Litovel

Domov důchodců v našem městě ne-
máme, jen domy s pečovatelskou službou. 
Tam to dle ředitelky docela zvládají i s po-
mocí dobrovolníků. Problém má s personál-
ním zajištěním služeb v azylovém domě. 
Snad i s tím se již popasovali.

Jak hodnotíte činnost městského úřadu? 

Dělají, co umí – což není málo. Víc k tomu, 
nezlobte se, zatím neřeknu. Mám i velmi 
negativní poznatky, ale to chci s vedením 
probrat, až bude klidná situace a odezní 
emoce. Nebylo by vhodné, aby se tyto věci 
dozvěděli z novin, a ne přímo ode mně.

Kolik máte ve městě nakažených one-
mocněním Covid-19?

Oficiálně nevíme, kolik je to přesně ve měs-
tě, čísla jsou za celou ORP oblast Uničov 
(obec s rozšířenou působností), v úterý 24. 
března to bylo již 28, Litovel je na tom pod-
statně hůře, má 51. Číslo se zvyšuje v závis-
losti na tom, že se konečně více testuje. To 
byla velká bolístka a chyba. Oblast uzavřou, 
ale netestovali. Teď již ano. 

To uzavření bylo odůvodněno tím, že prv-
ní nakažená rodina byla v kontaktu a mohla 
nakazit dále více než tisíc lidí. Tedy na oblast 
s přibližně 25 tisíci obyvateli velký počet. Čís-
la však rostou všude, tak přestávám tu naši 
zónu chápat.

Co se podle vás bude dále dít, co vám 
v této věci říkají na radnici?

Nikdo nic neví. Vycházíme jen ze zpráv. 
Všichni se snaží věřit, že to nebude déle než 
těch 14 dní, ale jak to bude ve skutečnos-
ti? Starosta slavnostně stříhá metr a snaží 
se tomu věřit, stejně jako my, ale pochyb-
nosti jsou. Doufáme, že se podaří alespoň 
zrušit zónu a být v režimu jako zbytek re-
publiky. I to by byla velká úleva.

Jak hodnotíte činnost složek Integrova-
ného záchranného systému v ČR a vlád-
ní opatření?
Jako vždy kladně. Mám pocit, že činnost 
tohoto systému je přes veškeré škrty a šet-
ření jedna z mála jistot. Těmto složkám pa-
tří velké díky! Za to, že jsou, že fungují na-
vzdory všem a všemu.

Za rozhovor poděkovala
MONIKA HOŘENÍ

Ilustrační foto: Michal Fanta

Poznámka redakce: Vladimír Urbánek se 
do práce přes uzavřené hranice svého měs-
ta nedostal, proto jako dobrovolník šel do-
časně pracovat na poštu.

Po konzultacích na jednání ústředního krizového štábu ČR rada Spo-
lečenstva kominíků ČR všem svým členům doporučila v současné do-

bě výrazně omezit práce vyžadující jejich fyzickou přítomnost v bytových 
jednotkách a rodinných domech.

V prohlášení, které redakci zaslala prezident SKČR Jaroslav Schön, se 
praví:

„Některé společnosti neumožňují v rámci přijatých opatření vstup do 
prostor a areálů svých firem třetím osobám. Proto doporučujeme, abyste 
si u svých zákazníků předem telefonicky ověřili, zda vám jimi přijatá opat-
ření umožní objednané, či smluvně dohodnuté kominické práce provést. 

Provádění kominických prací (mimo havárie) v objektech zdravotnických 
zařízení, domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou apod. ja-
kož i provádění kominických prací v bytových domech, kde je nutná návště-
va většího počtu bytových jednotek, odložte, prosím, na pozdější termíny.

Dodržováním základních hygienických pravidel (používání ochranných 
pracovních pomůcek, hygienická opatření v provozovnách apod) a výše 
uvedených doporučení omezíte šíření nemoci a ochráníte zdraví své a svých 
blízkých.

Ruší se termíny seminářů celoživotního vzdělávání členů Společenstva 
kominíků ČR a termín konání Valné hromady. 

Náhradní termíny, případně další změny (např. konání Valné hromady 
za účasti volených delegátů z důvodu omezení počtu shromažďování osob 
apod.) budou oznámeny v okamžiku, kdy vláda ČR zruší, případně uvolní 
příslušná stávající karanténní opatření.“

 Ilustrační foto: Ivo Havlík

Kominící omezili čištění spalinových cest Šest jednotek hasičů zasahovalo v noci na první dubnovou 
neděli u požáru třípodlažního rodinného domu ve Slezské 

Ostravě. 
„Předběžná škoda byla ještě před uhašením odhadnuta na pět 

milionů korun. Naštěstí se požár obešel bez zranění,“ uvedl mluvčí 
moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Dodal, že už při příjezdu ha-
sičů na místo vydatně hořela vrata objektu a za nimi zaparkovaný 
automobil značky Mercedes. V plamenech byla i velká část rozleh-
lého rodinného domu s obytným podkrovím pod sedlovou střechou.

Hasičům ztěžovala zásah členitost domu a obtížný přístup. Oheň 
dostali pod kontrolu za hodinu, dohašování s rozebíráním střešních 
konstrukcí jim pak zabralo dalších několik hodin. Zásah se tak pro-
táhl až přes sobotní půlnoc. Foto: Tomáš Lach

Požár rodinného domu hasili přes půlnoc

Na hasičské stanici v Liberci 31. března 
odsloužil svou poslední směnu pod-

prap. Jan Semerádt, který nastoupil k Ha-
sičskému záchrannému sboru, tehdy ještě 
okresu Liberec, 1. července 1996 na stani-
ci do Raspenavy. Aby pochopil, kam jej srd-
ce táhne, strávil službu vlasti v letech 1999 
až 2001 i ve prospěch Policie ČR v Liberci 
a následně se v srpnu 2001 vrátil na dalších 
téměř 20 let zpět k Hasičskému záchranné-
mu sboru Libereckého kraje. 

Za svou profesní dráhu prošel pozicemi 
hasič, hasič – strojník, i zástupce velitele. 
Sbor opouští z pozice instruktora lezecké-
ho družstva pro práci ve výšce a nad volnou 
hloubkou stanice Liberec. 

V průběhu služby se podílel, mimo jiné, 
na řešení řady mimořádných událostí znač-
ného rozsahu, a to i takových, které znač-
ným způsobem ovlivnily život v jeho bydliš-
ti a jeho rodiny samotné – bleskové povod-
ně na Smědé v srpnu 2010.

Honza pochází z hasičské rodiny a není 
proto divu, že je zároveň aktivním členem 
jednotky sboru dobrovolných hasičů ve Frý-
dlant svého bydliště a dobrovolným záchra-
nářem Horské služby Jizerské hory. Honza 

Nejrychlejší profesionální hasič šel
do penze, dobrovolným hasičem zůstává

Semerádt během své služby vzorně repre-
zentoval Hasičský záchranný sbor Liberec-
kého kraje v TFA. Od roku 2012 je považo-
ván v souvislosti s výstupem do 83. patra 
Sydney Tower v Austrálii za nejrychlejšího 
hasiče světa.

Ani po odchodu od sboru na pomoc 
druhým nezanevře a pomáhat bude i na-
dále. Nově jako člen Horské služby Jizer-
ské hory.

Lucie Hložková
Foto: Jaromír Mottl
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Kolikátý sjezd připravuješ?
Historie sjezdů našeho dobrovolného ha-
sičstva sahá až do roku 1925 a od té doby 
se konalo mnoho jednání sjezdů. 

Po změnách, které nastaly ve společnos-
ti po roce 1989, došlo v červnu roku 1990 
k přejmenování Svazu požární ochrany na 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
a od té doby se konalo pět sjezdů. 

Toho v roce 1995 v Českých Budějovicích 
jsem se ještě neúčastnil, ale v roce 2000 ve 
Žďáru nad Sázavou jsem byl jako host. Sjez-
dy 2005 v Klatovech, 2010 v Ostravě a 2015 
v Pardubicích jsem již s kolegy v Kanceláři 
SH ČMS organizoval. Nyní se připravujeme 
již na VI. sjezd SH ČMS.

Čím se sjezdy nejvíce lišily?
Sjezd je nejvyšším orgánem Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Ten volí nové ve-

S Janem Aulickým o pěti sjezdech
minulých a připravovaném šestém 
Po Českých Budějovicích, Žďáru nad Sázavou, Klatovech, 
Ostravě a Pardubicích se bude jednat v Brně 

Navzdory kritické situaci pokračuje příprava VI. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, největšího spolku v Čes-
ké republice. Pokud nedojde k jeho odkladu, bude se konat 11. července v Brně. Hovoříme o tom s Ing. Janem Au-

lickým, který je jako ředitel Kanceláře SH ČMS pověřen vedením přípravy sjezdového jednání.

že se sjezdy konají po pěti letech a za tu do-
bu se toho hodně změní. Dá se předpoklá-
dat, že celkové výdaje budou řádově okolo 
jednoho a půl milionu korun. 

V minulosti si ve sjezdovém roce na sjezd 
přispívali všichni členové, tzv. sjezdovou 
známkou. Nyní je ve finančních možnostech 
Sdružení tyto náklady plně pokrýt, a to jak 
z vlastních prostředků tak i podporou Jiho-
moravského kraje, statutárního města Brna, 
spřízněných firem, Hasičské vzájemné pojiš-
ťovny a Požární bezpečnosti. Takže i když 
bude Sjezd v krásném prostředí za úžasné-
ho ubytování a zabezpečení stravování fir-
mou EXPO food, tak se nám podařilo vyjed-
nat menší ceny než jsou běžně a Sjezd ne-
bude z pohledu roku, ve kterém se koná, 
nejdražší.

Jak bude postaráno o žaludky delegátů?
Jak si celou dobu všech akcí, co připravuji, 
říkám tak to je asi jeden z nejdůležitějších 
úkolů. Podle mého je sytý delegát spokoje-
ný delegát a to platí i o všech hostech a or-
ganizačních pracovnících sjezdu. 

Stravování delegátů a hostů VI. sjezdu 
v celkovém počtu cca 500 osob bude zajiš-
těno v průběhu sjezdu obědem a v přestáv-
kách formou bufetu firmou EXPO Food. Je 
to místní firma, která zajišťuje stravu pro ce-
lé výstaviště a má v tomto oboru zkušenos-
ti. Snídaně budou v rámci ubytování v ho-
telu Voroněž, kde proběhne v sobotu po 
jednání sjezdu i společenský večer. I tam je 
záruka dobré stravy. Tak si myslím že o ža-
ludky delegátů a hostů bude postaráno 
nadstandardně.

Je už vytvořený technický tým? Nebo 
je vše na Kanceláři? Jak se zapojují ha-
siči z Brna a Jihomoravského kraje?
Sjezd nemůže připravovat jeden člověk. Po-
dle schválených úkolů Kanceláře sdružení je 
sjezd prioritou číslo 1 a tak se postupně při-
pravují sjezdové materiály, hlasovací lístky, 
delegační lístky, dekrety zvoleným funkcio-

nářům, seznamy hostů a delegátů, zkrátka 
ta legislativní část přípravy a konání sjezdu. 

Do přípravy je zapojena celá Kancelář 
sdružení a Ústřední odborná rada vnitroor-
ganizační pod vedením prvního náměstka 
starosty Luboše Janeby. Hasiči z Jihomorav-
ského kraje budou především zabezpečo-
vat prezenci, skrutátory, parkování účastní-
ků, ale také program hostů. Pro tyto záleži-
tosti jsou vybráni dobrovolní hasiči z celého 
kraje. Věřím, že vše proběhne ve vší spoko-
jenosti a po sjezdu budeme moci konstato-
vat, že jsme to společně zvládli. 

Vypadá to, že delegáti budou mít to 
nejlepší ubytování, jaké kdy bylo? 
Hotel Voroněž poskytuje ubytování v jedno-
lůžkových i dvoulůžkových pokojích ve stan-
dartu opravdu velkém. Je pravda, že v minu-
losti takové ubytování ještě nebylo. Sjezd je 
pro naše sdružení vrcholným jednáním a my-
slím, že si to delegáti sjezdu za svojí činnost 
pro hasičskou myšlenku zaslouží. 

Které firmy se staly patrony a můžeme 
je na sjezdu potkat?
Největším patronem je Hasičská vzájemná 
pojišťovna, a Požární bezpečnost. Se Sjezdem 
nám pomohla ještě firma Sabe. Na sjezdu bu-
dou mít stánky dvě první jmenované firmy. 

Bývalo zvykem, že si každý účastník 
sjezdu odveze nějakou pozornost. Ale-
spoň odznáček či příležitostné razítko.
Každý sjezd měl nějakou sběratelskou raritu. 
I nyní se chystá pro všechny účastníky sjezdu 
poštovní přepážka s příležitostným razítkem. 
Na této přepážce bude mimořádně pro sbě-
ratele možnost kupit 100 tiskových listů zná-
mek s přítiskem k VI. sjezdu SH ČMS. Plánu-
jeme i limitovanou edici 500 ks odznáčků, 
které ovšem obdrží jako další pozornost 
účastníci sjezdu. Mimo to každý účastník ob-
drží od Hasičské vzájemné pojišťovny a Požár-
ní bezpečnosti reklamní deštník a flash disk.

Za rozhovor poděkoval JOSEF NITRA

dení Sdružení, předsedu ústřední kontrolní 
a revizní rady, výkonný výbor a ústřední re-
vizní a kontrolní radu. Tady si myslím že žád-
né odlišnosti nejsou.

Ovšem sjezd také může měnit základní 
předpisy Sdružení, například stanovy a ty se 
měnily na sjezdu v Klatovech. Tam opravdu 
proběhla bouřlivá diskuse nad změnami.

Po organizační stránce je sjezd v kaž-
dém místě jiný, a to z důvodů místa jedná-
ní, ubytování delegátů, hostů a organizač-
ních pracovníků a také stravování. 

Například v Klatovech, kde se sjezd konal 
v kulturním domě, bylo nejhorší logisticky 
ubytovat cca 500 účastníků Sjezdu. V tom-
to městě není jedna ubytovací kapacita pro 
tolik osob a tak se bydlelo prakticky po ce-
lém městě. Mimochodem byl to poslední 
sjezd, kdy byli delegáti usazeni u stolů. 
V Ostravě se sjezd konal v aule Vysoké ško-
ly báňské – Technické univerzity. Tam zase 
naopak bylo vše jednoduché. Ubytování na 
kolejích, strava v menze a sjezdové jednání 
bylo v nejmodernějším zařízení vybaveném 
audio a video systémem v největší kvalitě. 
Pro nás jako organizátory úplné hračka.

Pardubický sjezd byl zase úplně jiný. Jed-
nání se konalo v Domě hudby v Pardubicích 
v koncertním sále Sukovy síně. Sál má sice 
velmi výbornou akustiku, ale žádné vybave-
ní. Vše jsme museli zabezpečit a přivézt. Nej-
větším oříškem bylo stravování. To jsme na-
konec vyřešili svépomocí a zaměstnanci ho-
telu Přibyslav v přilehlých prostorách Domu 
hudby. Nakonec vše dopadlo velice dobře 
a žádný delegát nebyl o hladu. Ubytování na 
tomto sjezdu bylo sice na jednom místě, ale 
téměř dva kilometry daleko. I tento malý 
problém jsme vyřešili kyvadlovou dopravou. 
Hasiči si pomáhají v každém městě.

Bude letošní sjezd z hlediska logistiky 
něčím výjimečný?
VI. sjezd SH ČMS se bude konat dne 
11. července 2020 v sále Rotundy areálu 
Veletrhy Brno. Tento sál je plně vybaven pro 
jednání, ale i stravování a tak nepředpoklá-
dám žádnou výjimečnost. Delegáti sjezdu 
budou určitě překvapeni ubytováním, kte-
ré bude v moderním hotelu Voroněž hned 
vedle výstaviště. Ani s parkováním nebude 
problém. Musíme řešit pouze provozní zá-
ležitost, a to přenos konání sjezdu přes ha-
sičskou televizi FireTV, slavnostní předání 
Záslužného řádu českého hasičstva, pro-
gram pro hosty atd. 

Na první pohled se zdá, že na výstaviš-
ti bude akce „nejvýstavnější“. Nebude 
i nejdražší?
Rozpočet sjezdu již máme schválený. Ano, 
dá se říci že tento sjezd bude ze všech nej-
dražší, ale je to dáno tím, že se vše v celé 
společnosti zdražuje. Musíme si uvědomit, 

Poslední sjezd, v pořadí pátý, se konal v roce 2015 v Pardubicích. Foto: Ivo Havlík
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Všechny seriózní listy dříve mívaly ple-
sovou rubriku. Deníky a časopisy, kte-

ré by pohotově nereferovaly o zrovna pro-
tančeném bále, by nikdo nečetl.

„Tak – v garderobě mne sloupli a jsem te-
dy zde i točím mezi prsty taneční pořádek,“ 
začal Jan Neruda v roce 1868 jeden ze svých 
sloupků. Popsal výzdobu, menu, bílé spod-
ničky a šaty – „mají střih smělý, nůžky krej-
čovské zajíždějí na dvanáct palců pod bradu, 
úplná dekoltáž!“

Jak by slavný fejetonista vypodobnil již 
XXV. reprezentační ples Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, který se konal 15. února 
v Benešově? 

Bál v kulturním domě Na Karlově poctili 
poslanci, senátoři, hejtmanka Středočeské-
ho kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, ge-
nerální ředitel Hasičského záchranného sbo-
ru ČR Drahoslav Ryba, starosta Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska Jan Slámečka, 
generální ředitel Hasičské vzájemné pojiš-
ťovny Josef Kubeš.

Delegaci Dobrovolné požární ochrany Slo-
venské reoubliky vedl Ladislav Laco a dobro-
volných hasičů z Polské republiky Pavel Buk-
salewicz. Zastoupení měla okresní a krajská 
sdružení hasičů.

Pětadvacátý reprezentační
ples SH ČMS se vydařil

Moderátor Alexander Hemala na jevišti „vyzpovídal“ starostku OSH Benešov Danu Vilím-
kovou, starostu SH ČMS Jana Slámečku a generálního ředitele HZS ČR Drahoslava Rybu

Dana Vilímková uvítala i hosty z Polska, ruku podává starostovi sboru dobrovolných hasi-
čů města Krzywiń Pawlu Buksalewiczovi, město leží poblíž Lešna, kam emigroval Jan Ámos 
Komenský

Společenským úborem většiny mužů byly 
strohé hasičské stejnokroje, naopak pestré 
byly šaty dam

K tanci a poslechu hrál dechový orchestr Sebranka z Vlašimi

Taneční rej zahájila starostka sdružení hasi-
čů okresu Benešov Dana Vilímková, k valčí-
ku vyzvala svého bratra Jaroslava Procházku 

O předtančení se postarala Michaela Prik-
nerová s Lukášem Hojdanem, partnerem he-
rečky Jitky Čvančarové ve 4. řadě StarDance.

Taneční rej zahájila starostka sdružení 
hasičů okresu Benešov Dana Vilímková sviž-
ným Straussovým valčíkem s náhodným ta-
nečníkem, ze kterého se vyklubal její bratr 
Jaroslav Procházka. K tanci a poslechu hrál 
dechový orchestr Sebranka, kterého s mo-
dernějším žánrem střídala skupina Unisono. 
Zazpívat přijel Dan Moravský a vystoupily 
tanečnice z Berouna.

„Chci poděkovat všem, kdo s organizací 
plesu pomáhali, protože jak vždy říkám, sa-
ma bych nedokázala nic. Klaním se před vá-
mi moji spolupořadatelé a ze srdce vám dě-
kuji za pomoc,“ ocenila nasazení všech, kdo 
s přípravou jubilejního bálu pomohli, starost-
ka OSH Benešeov Dana Vilímková. (ivo) O předtančení se postarali taneční mistři Michaela Priknerová a Lukáš Hojdan
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Za uplynulý rok musely jednotky požár-
ní ochrany HZS Královéhradeckého 

kraje likvidovat v Krkonoších dva požáry 
horských chalup, z toho jeden měl bohužel 
tragické následky. 

Oba případy spojoval fakt, že se objekty 
stály v těžko přístupném terénu bez mož-
nosti příjezdu hasičské cisterny, a v okolí se 
nenacházely žádné retenční nádrže ani jiné 
zdroje požární vody. 

V takovém případě jsou hasiči odkázá-
ni pouze na prostředky, které jsou k požá-
ru vyvezeny pomocí čtyřkolek, sněžných 
skútrů, roleb nebo které si vynesou k mís-
tu sami.

V tu chvíli už ovšem může docházet 
k masivnímu rozvoji požáru a není pak v si-
lách hasičů jej s omezeným množstvím ha-
siva zastavit.

V březnu proběhlo 
taktické cvičení
I když lyžařská sezóna předčasně skončila, 
příslušníci z HZS Královéhradeckého kraje 
neopustili myšlenku dokončit testování 
přetlakových ventilů při napojení na zasně-
žovací systém, díky čemuž může být využi-
ta voda pro potřeby zdolání požárů v těž-
ko přístupných horských oblastech.

Přetlakové ventily slouží k regulaci tlaku, 
pod kterým je voda na zasněžování čerpá-
na. Díky tomuto zařízení budou mít jednot-
ky přístup k vodnímu zdroji i v těžko přístup-
ném horském terénu v případě, že zde bu-
de umístěn zdroj k zasněžování.

Praktické fungování si hasiči vyzkoušeli 
na taktickém cvičení počátkem března, kdy 
bylo námětem právě využití rozvodů vody 
k zasněžování sjezdovek pro zajištění do-
dávky vody při hasebním zásahu při požá-
ru rolby v Janských Lázních. 

Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Trut-
nov, JSDH Svoboda nad Úpou, JSDH Horní 
Maršov, JSDH Mladé Buky, JSDH Černý Důl 
– Čistá, JDSH Pec pod Sněžkou.

Vymyšlen systém tzv. 
dvoustupňové redukce
Během prvotních zkoušek hasiči testovali 
dva druhy přetlakových ventilů samostat-
ně, a to v závislosti na požadované redukci 
tlaku (velký a malý). „Následně se podařilo 
ve Skiareálu Černá hora – Pec otestovat ko-
nečnou podobu redukce vysokého tlaku 
vody, díky které se dostaneme na pro jed-
notky požární ochrany použitelný tlak. Ač-
koliv se původně zdálo řešením použít je-
den redukční ventil, po praktických zkouš-
kách a konzultacích s výrobci bylo nutné 
zvolit jiné řešení, a to dvoustupňovou re-
dukci,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého 
kraje brig. gen. František Mencl.

Hasiči uspěli v testování přetlakových
ventilů pro napojení se na zasněžovací
systém i za vyššího tlaku
Novinka pomůže při zdolávání požárů v těžko
přístupném terénu v Krkonoších a Orlických horách, 
kam se těžká zásahová technika nedostane 

Pro potřeby funkčního napojení hasičů je 
nutné, aby zařízení zvládlo průtok asi 400 až 
800 litrů za minutu tak, aby se daly na za-
sněžování připojit dva proudy C pro účinné 
hašení.

Pro takové řešení ale nebylo na trhu nale-
zeno vhodné samostatné zařízení. „To mělo 
být schopné zredukovat tlak vody z 60 barů 
na 10 barů při zachování zmíněného průto-
ku. Přistoupili jsme proto k tzv. dvoustup-
ňové redukci, tedy zapojení dvou redukč-
ních ventilů za sebou. První redukční ventil 
s vstupním tlakem asi 60 barů funguje k re-
dukci tlaku na polovinu. Druhý ventil je už 
použit k regulaci tlaku na potřebný tlak pro 
hašení,“ upřesnil kpt. Jan Čech, metodik 
HZS Královéhradeckého kraje.

Ventily budou mít 
i dobrovolní hasiči
Přetlakovými ventily by měli disponovat 
profesionální i dobrovolní hasiči. Jednotky 
HZS a dobrovolné jednotky působící v ob-
lasti Krkonoš by měly být vybaveny dvou-
stupňovou redukcí, tedy kombinací ventilů 
na větší a menší tlak, profesionální a dob-

rovolné jednotky z oblasti Orlických hor by 
měly disponovat redukčním ventilem na 
menší tlak.

Současně jsou v plánu jednání s provo-
zovateli jednotlivých ski areálů, se kterými 
budou dohodnuty individuální podmínky 
využití a napojení se na systém daného za-
sněžování. 

„Už nyní máme signály, že tento způsob 
využití vody k zasněžování nebude omezen 
pouze na zimní sezónu, ale při dohodě kon-
krétních podmínek by mělo být možné vyu-
žít systém na některých místech i během 
letní sezóny. To nám pak může pomoci na-
příklad při hašení požárů v přírodním pro-
středí,“ doplnil brig. gen. František Mencl.

Novinkou by tak měli disponovat profesi-
onální hasiči na stanicích v Trutnově, Vrchla-
bí, Rychnově nad Kněžnou a Dobrušce, vyba-
veny by měly být také dobrovolné jednotky 
v Peci pod Sněžkou, Horním Maršově, Svo-
bodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně, Rokyt-
nici v Orlických horách, Říčkách v Orlických 
horách, Orlickém Záhoří, Deštném v Orlic-
kých horách a Olešnici v Orlických horách.

Martina Götzová
Foto: Michal Fanta



Hasiči se jako arktičtí mroži
koupali pod jezem horské bystřiny
Sbor dobrovolných hasičů obce Bystřice v okrese Frýdek-Místek má 38 členů, z toho 21 mužů a 17 žen. Většina z nich se pod ve-

dením starosty sboru Michala Brudného v zimě otužuje koupáním v téměř zamrzlé horské řece. Řeka na českých mapách má úřed-
ní název Olše, ale i na českém Těšínsku ji lidé nenazývají jinak než Olza, tak je pojmenována už na Komenského mapě. 

K citelnému chladu vody přispívá bystřinný charakter Olzy. Pramení na polské straně Těšínských Beskyd a po krátkém úseku vtéká 
nad Bukovcem na severovýchodní Moravu, za nejvýchodnějším českém městě Jablunkově se stáčí na severozápad, protéká Bystřicí a ten-
to směr si udržuje až k svému ústí do Odry u Bohumína. Snímky jsou z otužilecké seance pod jezem v Bystřici 8. března, další společné 
koupání překazil zákaz shromažďování. Text a foto: Dorota Havlíková
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Vpravo starosta SDH Bystřice Michal Brudný
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Nová hasičská stanice vyrůstá 
v Argentinské ulici v Praze-

-Holešovicích. Práce by měly skon-
čit na podzim příští rok. Budova 
nahrazuje tu, která na místě stála 
od roku 1942. Vyrostla jako provi-
zorium, ovšem k zemi šla až nyní.

„Na místě vznikne za dva roky 
nová hasičská stanice a zázemí pro výjez-
dové hasiče, za další dva roky pak druhá 
část budovy pro pracoviště požární pre-
vence,“ přiblížil před časem mluvčí praž-
ských hasičů Martin Kavka.

Hasičská stanice má na starosti Prahu 7, 8 
a část Prahy 9. V jejím obvodu se nacházejí 
rozlehlá sídliště, ale i výrobní zařízení, skla-
dy, malé i velké provozy, kancelářské kom-
plexy, nemocnice, školy a školky, nádraží, 
úřady, stadiony, historické budovy, výstavi-
ště, tržnice.

Z požárního hlediska je zajímavý např. 
komplex tří kancelářských budov Lighthouse, 
kterému vévodí dvě na sebe přiléhající deva-
tenáctipodlažní budovy o výšce 80 metrů, 
nebo rozsáhlý nemocniční komlex Bulovka, 
jehož součástí je rokokový zámeček Rokoska 
i soukromé Protonové centrum, uvádějí ha-
siči na webu. Naprostým unikátem tohoto 
hasebního obvodu je trojská zoologická za-
hrada.

V roce 1942, v období protektorátu Če-
chy a Morava, vyrostla v Praze ve velmi krát-

Z dřevěné hasičárny
největší stanice

Vizualizace budovy A nové stanice na Argentinské ulici v Praze-Holešovicích

ké době, podle pamětníků přibližně 
za jeden rok, sedm dřevěných pro-
vizorních stanic k ochraně důleži-
tých částí Prahy, zejména průmyslo-
vého odvětví.

Rozhodnutí padlo i kvůli hrozí-
cím náletům spojeneckých letadel 
za druhé světové války. Tehdejší ve-

litel hasičského sboru v Praze Bruno Peter-
sen, dříve požární velitel města Düsseldorf, 
vydal důležité rozhodnutí, které se dá po-
važovat za historicky první plošné pokrytí 
na území hlavního msta. 

Celodřevěná montovaná stavba v Hole-
šovicích s plánovanou životností 10 let byla 
složena z prefabrikovaných dílů, které v teh-
dejší době umožňovaly variabilitu pro různé 
účely staveb.

Stanice Holešovice byla poslední docho-
vanou dočasnou hasičskou stanicí z této 
doby. Provizorium trvalo tak dlouho proto, 
že za celá léta se nenašly peníze na novou 
stavbu, chyběla vůle, pozemek patřil ma-
gistrátu, nikoliv státu. A stát nemohl stavět 
na cizím pozemku.

Pražané se nemusejí bát, že v případě 
ohně nebude mít kdo zasáhnout. V Hole-
šovicích zůstal částečně zajištěný nepřetr-
žitý provoz, zbytek jednotky se přesunul 
do Letňan.

LUCIE FIALOVÁ (Právo) 
26. března 2020

přečetli jsme jinde

Na převzatý článek navazujeme stránkou historických fotografií a fotoreportážemi z posledního dne služby pražských hasičů na staré 
dřevěné stanici a její následné demolice, kterou provedli sami hasiči.
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HOLEŠOVICE:
Poslední služba, pak zazvonil zvonec...

... a dřevěná 
stanice
z roku 1942
šla 8. ledna 
2020 k zemi 

Fotoreportáže
Jana Kostíka
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Pro hasiče je jaro obdobím, kdy vyjíž-
dějí k většímu množství požárů v pří-

rodním prostředí. Někdy je to ještě častěji 
než v létě. Ani letošní, velmi specifické jaro, 
kdy například výrazně ubylo dopravních 
nehod, není výjimkou. 

V úterý 24. března vyjeli hasiči k 72 po-
žárům, ve středu 25. března k 69 a ve čtvr-
tek 26. března k 65 požárům. Dlouhodobý 
denní průměr je přitom 49 požárů. 

Pokud se podíváme na loňské jaro (od 
1. dubna do 31. května), pak hasiči vyjeli 
k 4 245 požárům, což je o tisíc více než to-
mu bylo ve stejném období v roce 2018 
(Pro srovnání, průměrně denně vyjedou ha-
siči k 49 požárům, během loňského dubna 
a května to bylo průměrně 70 požárů den-
ně). Požárů, které byly přímo spojeny s pá-
lením, či vypalováním bylo během těchto 
dvou měsíců 683, pro srovnání v roce 2018 
jich bylo ve stejném období 484. 

Přitom plošné vypalování trávy a poros-
tů je zakázáno hned třemi zákony České re-
publiky, přesto si tato činnost každoročně 
vyžádá několik lidských životů, zejména 
starších osob. Pálení přírodních materiálů 
po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodr-
žení vícero podmínek.

Zákony plošné 
vypalování zakazují
Vypalování trávy je v České republice zakázá-
no hned třemi zákony: zákonem o požární 
ochraně, zákonem o ochraně přírody a kra-
jiny a zákonem o myslivosti ve znění pozděj-
ších předpisů.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zně-
ní pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba 
provádět vypalování porostů, jinak se do-
pustí přestupku. Za tento přestupek lze ulo-
žit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani 
právnické a podnikající fyzické osoby ne-
smí plošně vypalovat porosty. Těmto oso-
bám hrozí za přestupek pokuta až do výše 
500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů 
po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materi-
álů po úklidu zahrad mohou provádět fy-
zické osoby za podmínek stanovených do-
tčenými zákony (zákon o požární ochraně, 

zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon 
o odpadech a další) a za podmínek stano-
vých vyhláškami obcí a to na přiměřeně ve-
likých hromadách za přítomnosti dospělé 
osoby a s připravenými prostředky k mož-
nému hašení.

Právnické a podnikající fyzické osoby 
jsou povinny plánované spalování přírod-
ních materiálů předem oznámit územně 
příslušnému HZS kraje včetně připravených 
opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS 
kraje může určit další podmínky této čin-
nosti nebo činnost zcela zakázat. Za poru-
šení této ohlašovací povinnosti může být 
těmto osobám uložena pokuta opět až do 
výše 500 000 Kč.

Hlášení pálení místně 
příslušným HZS krajů:
Provádí se elektronicky e-mailem nebo přes 
formulář na webových stránkách HZS kra-
je nebo na určených telefonních číslech 
KOPIS HZS kraje.

Nikdy se neprovádí na telefonních čís-
lech tísňových linek 112 nebo 150.

Nahlášením pálení se předejde zbyteč-
nému výjezdu jednotek hasičů!

Pravidla pro pálení 
biologického materiálu:
–  velikost hromady klestí je nutno volit 

tak, aby shořela v době, kdy je na místě 
přítomen dozor, 

–  při náhlém zhoršení počasí nebo silném 
větru je pálení nutné ihned přerušit 
a oheň uhasit,

–  místo pro pálení se izoluje pruhem širo-
kým nejméně 1 m, kde budou odstraně-
ny hořlavé materiály až na minerální pů-
du (zeminu),

–  místo spalování se zabezpečí dostateč-
ným množstvím hasebních látek,

–  místo pálení lze opustit až po úplném 
uhašení ohně,

–  po dobu 5 dnů nebo do vydatného deš-
tě je nutno místo pálení pravidelně kon-
trolovat,

–  příjezdové cesty vedoucí k místům spa-
lování nesmí být zataraseny,

–  spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdá-
lenosti od obytných nebo hospodářských 
objektů,

–  osoba mladší 15 let nemůže odpad spa-
lovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, 
která je spalováním pověřena.

Ilustrační foto: Michal Fanta

Počet požárů při jarním vypalování
trávy roste i v období nouzového stavu

Šest jednotek hasičů od podvečera 16. března zasahovalo u po-
žáru vysokého stohu s listovanými kulatými balíky slámy ve 

Fulneku, místní části Děrné (okres Nový Jičín).
Stoh nechali až do večera 17. března dohořet pod kontrolou tři 

jednotky hasičů. Předběžná škoda byla odhadnuta na 300 tisíc ko-
run, příčina vzniku požáru je v šetření.

Do Děrného vyjely dvě jednotky HZS Moravskoslezského kraje ze 
stanic Bílovec a Nový Jičín, společně s nimi čtyři jednotky dobrovol-
ných hasičů z Fulneku, Fulneku-Děrného, Studénky a Bílovce.

Hasiči ochraňovali okolí hořícího stohu před rozšířením ohně na 
porost, stoh částečně rozebrali ve spolupráci se zemědělskými nakla-
dači a části hořících balíků slámy prolévali vodou. Petr Kůdela

Hořící stoh slámy hasili 24 hodiny

Tři jednotky hasičů se zapojily do záchrany seniora (67), který 
12. března pojal poměrně teplý den jako veskrze rekreační 

a vyrazil s kvalitním prknem a plachtou na hladinu vodní nádrže 
Těrlicko (okres Karviná). Překvapivě vysoké vlny byly nad jeho síly 
a tak jeho kamarádi museli zavolat hasičskou pomoc.

Ke břehu rychle přehrady dorazily dvě jednotky Hasičského zá-
chranného sboru Moravskoslezského kraje ze stanic v Havířově 
a Karviné a jednotka dobrovolných hasičů obce Těrlicko.

Kvůli vysokým vlnám bylo seniora uprostřed vlnobití velmi obtíž-
né sledovat i dalekohledem, ztrácel se z dohledu. Podchlazeného 
muže silný vítr již bez plachty unášel po vodě na windsurfingové des-
ce, na níž jen nečinně ležel. Profesionální hasiči již měli připraven člun 
k vyplutí, zatímco dobrovolní hasiči byli posláni na hráz přehrady, 

kam vítr seniora unášel. Přičiněním větru se muž dostal ke hrázi dří-
ve, než se k němu doplul rychlý člun. „Spolupráce a součinnost jed-
notek HZS s dobrovolnými hasiči Těrlicka a také se Zdravotnickou zá-
chrannou službou probíhala velmi dobře, rychle a účinně. Všichni pro 
záchranu surfaře vyvinuli maximální úsilí,“ zhodnotil velitel zásahu.

 Petr Kůdela
Poznámka redakce:
Těrlická přehrada je údolní nádrž vybudovaná v letech 1955 až 1964 
za účelem zásobování dolů Ostravsko-karvinského revíru a Třinec-
kých železáren provozní vodou. K jejím dalším účelům patří ochra-
na před povodněmi, nalepšování průtoků v řece Stonávka a v sou-
časné době především rekreace. Přehrada má rozlohu 2,66 km čtve-
rečních a zadržuje 27,4 milionů kubíků vody.

Hasiči zachránili surfaře
Na hladině ho hledali dalekohledem
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Do rukou se mně dostalo několik desí-
tek starých, hodně zažloutlých vydá-

ní spolkového tisku kovářského řemesla. 
Časopis vycházel již za Rakouska-Uher-

ska a potom dále mezi válkami pod drobně 
proměňovaný názvy a v různé periodě, v ča-
se hospodářské krize dokonce jako čtrnácti-
deník.

Když jsem knihařsky pečlivě svázaným 
žurnálem listoval, sypal se z nich nejen 
prach, ale také drobky černého kovářské-
ho koksu a uhlí.

V roce 1932 měl časopis název: VĚSTNÍK 
KOVÁŘŮ A PODKOVÁŘŮ v Československé 
republice – úřední list Zemské jednoty spo-
lečenstev kovářů a podkovářů v Čechách 
a Jednoty majstrov kováčov a podkuvačov 
pre Slovensko a Podkarpatskú Rus.

Ve vydání z 1. srpna 1932 jsem v rubrice 
Besídka objevil pozoruhodný článek Anto-
nína Sládečka. Ke svému podpisu připojil 
dovětek, že je ředitelem ve výslužbě. Pod ti-
tulkem Řemeslníci ve funkcích hasičů repro-
dukoval text z roku 1787(!!), tedy k dnešku 
starý 233 roky. Ze současného pohledu je to 
obsahem a formou i neobratnou češtinou 
docela kuriózní pohled na dělbu práce při 
hašení požárů a stojí proto za přetištění. 

Nejen proto, že za prvotní při hašení ohně 
se považovalo co nejrychleji zbourat soused-
ní domy „z obouch stran“ neboť „uznávali 
za nejlepší prostředek bourání sousedních 
budov, v čemž záleželo hasičství v dobách 
nejstarších.“

* * *

Antonín Sládeček ono „poučení“ z roku 
1787 v roce 1932 uvedl vlastní úvahou: 

Přihlížeti k výkonům nynějších vycviče-
ných hasičů při požáru a pozorovati, jak si 
počínají hbitě a účelně, jest jedinečnou ra-
dostí. 

Svým spořádaným spolupůsobením za-
chraňují zajisté více majetku a lidských živo-
tů, než před nimi před padesátými lety mi-
nulého století, kdy jich ještě nebylo, ti jed-
notlivci, kteří spěchali sice ku pomoci, ale 
volili místo i druh záchranných prací prostě 
podle vlastního úsudku.

Bylo by však velikým omylem domnívati 
se, že za starých časů obrana proti dravé-

mu živlu byla ponechávána všude jen na-
hodilým okolnostem. Měli naši předkové 
dosti zkušeností a proto brali úkoly hasičů 
v městech na svá bedra způsobilí řemeslní-
ci či lépe cechové, kteří mívali též své hasi-
cí nářadí.

Rozhodující činitelé vykazovali i těmto 
obor působnosti, přiměřený jejich zaměst-
nání. Jasně o tom mluví listina, vydaná tis-
kem za doby Josefínské opatrnými otci 
města Fryštátu (dnes Karviná – pozn. IH). 
Vytištěna do zásoby dostala se zprvu do ru-
kou všeho obyvatelstva, později byli jí po-
dělováni přistěhovalci.

Zajímavá listina! Pod titulem „Ponauče-
ní, které v následu pro města a ohraděný 
městize prošlého pořádku k hašení ohně 
od datum 24. ledna 1787 zdějším cechům 
a řemeslníkům z ohledu jejich konání při 
nějakém v tomto městě Frýštátě a před-
městech povstalým ohni k nejskrobnějšímu 
pozorování se tímdo uděluje“ a „jejich ko-
nání“, takto:

1.  Mají tesaři s jejich pantokami a koláři 
s ručními sekerami ti nejprvnější při po-
vstalém ohni býti, a, jsa zrážení střech 

ano dokonalé ztrhání dřeva vystavených 
domů, chlívů, kůlních a stodol ten nejjis-
tější a nejpotřebnější prostředek, nimžto 
oheň uhašen neb jeho další rozmáhání 
zabráněno býti může – jest jejich před-
nostná povinnost, při povstalém ohni 
hned ochotně střechy a dřevěná stavení 
nejbližších a kdežby potřeba obsahovala 
i více sousedův z obouch stran, obzvláště 
ale střechy na rožních domech zházeti.

2.  Ohnivý žebříky a ohnivý háky mají stola-
ři a ševci spolu s svými tovaryšemi a pa-
cholkami kvapně přinésti a kde náleží 
postaviti, pak hasiti pomáhati.

3.  Krejčíři a tkadlci mají tam, kde vodní 
džbery nebo koše jsou, pod rathausem 
se díti vynajíti a po nabrání vody s tako-
vými k ohni pospíchati.

4.  Mají oni, kterým sice stříkačové svěřeni 
jsou, při povstalým ohni neprodleně se 
postavit a pak takový při potřebování 
opatrně regírovati, ku kterému cíli konci.

5.  Řezníci bez meškání pro stříkače jíti, je 
tam, kde potřeba obsahuje, přivézti a při 
tom pumpování konati – pekaři ale 
s džberami do tých stříkačů vody doná-
šeti zavázáni býti mají.

6.  Bude mydlářův a kovářův povinnost, 
představencům policaje na ruku jíti a je-
jich nařízení vyplniti, aby všechno v dob-
ré pořádnosti zachováno a vykonáno by-
lo, obzvláště ale mají oni všechny k ha-
šení schopní lidé s manirem vzbuzovati, 
neplatní odkázati, všechen darebný křik 
odvrátiti a na oné věci, kreré z domu na 
vyhledané svobodné místo do zachráně-
ní přinešené byly, dobrý pozor dáti, aby 
všechno zlodějstvo se uvarovalo; i také 
mají

7.  u představencův policaje zámečníci s dy-
trychami (paklíčemi – pozn. IH) a měš-
ťanští lazebníkové s nástrojemi k pou-
štění žíle a k převazování se rychle po-
staviti, aby prvnější k otevření světnic 
a almar, ku kterýmž se klíče hned najíti 
nemůžou, poslední ale k pomoci oných, 
jenžby u ohně poneštěstěni byli, obráti-
ti se mohli. Tejkaje se

8.  totiž: hrnčířův, kožušnikův, bendářův 
a ještě jiných řemeslníkův, ti mají s je-
jichma chasníkami a podruhami dílem 
s ručními stříkačemi přijíti a dílem vodu 
donášeti – i také jedenkaždý k donášení 
vody přjdoucí svou vlastní vodou naplně-
nou nádobu, totiž putynku, konev, ko-
šík a takový potřeby sebou přinésti.
Oni měšťané a předměstíci ale, kteří 

koněmi zaopatřeni jsou, mají povinni a za-
vázáni bejt ty na vozech se vynacházející 

Věstník kovářů a podkovářů
v roce 1932 objevil „ponaučení“
pro hašení požárů z 24. ledna 1787
Své úkoly měli mydláři, ševci i lazebníci

List kovářů a podkovářů v Čechách ve svém záhlaví v roce 1923 psal, že „Otisk článků se 
nedovoluje“, téměř 100 let staré přikázání porušujeme

vodní bečky a vodní džbery ochotně k ohni 
dovážeti. Jakož pak všichni a jedenkaždý ře-
meslník a jiní zdejší právní mocnosti podro-
bencové tomto nařízení v pádu potřeby tím 
jistěj kvapně podniknouti povinni jsou, jako 
naprotivně zdráhalové vedle svrchu spomi-
nutého nejvyššího patentu § 55 s nejcitedl-
nější pokutou uzřeni budou.“

* * *

„Tím spis, darovaný městskému museu 
kladenským rodákem Ing. Františkem Wal-
dem, vrchním huťským inspektorem ve Vít-
kovicích, končí,“ uzavírá Antonín Sládeček 
a dodává: „Povšimnutí zasluhuje, že repre-
sentanti slezského města od ponaučení, 
které se nejskrovnějšímu pozorování udělu-
je, přešli k imperativům a na konec k vy-
hrůžce pokutou zdráhalům.“ 

Prý to dělali „s týmž důrazem, jakým od-
suzovali netečné diváky, uznávali za nejlep-
ší prostředek bourání sousedních budov, 
v čemž záleželo hasičství v dobách nejstar-
ších.“

Nakonec Sládeček neopomenul udělat 
poznámku nad kostrbatou češtinou spisu: 
„Kdo by ustrnul nad jejich mluvou, má zde 
ukázku, v jakém stadiu se nacházela naše 
milá mateřština v dobách svého největšího 
úpadku.“

Připravil Ivo Havlík

Kovář Karel Ondráček a dobrovolný hasič 
obce Vysoké v okrese Žďár nad Sázavou na 
snímku Ivo Havlíka

V pondělí 9. března půl hodiny před půlnoci při-
jalo operační středisko HZS Středočeského kra-

je informaci o požáru stodoly v Malých Přílepech na 
Berounsku. 

Oznamovatel uvedl, že dochází k velmi rychlému 
rozvoji požáru, jelikož objekt sloužil jako pila a uvnitř 
se nacházelo dřevo a různé stroje. 

Proto byl poplach vyhlášen profesionálním hasi-
čům ze stanice Beroun a dobrovolným jednotkám ob-
cí Chyňava, Malé Přílepy, Vysoký Újezd a Železná.

Po příjezdu k události velitel potvrdil, že požár je v pl-
ném rozsahu. Hasiči se tak zaměřili hlavně na ochranu 
okolních staveb, neboť v těsném sousedství se nachází 
veterinární klinika a také objekt s chovem drůbeže.

Zásah probíhal za pomoci monitoru, tří C a tří D 
proudů. K zajištění nepřetržité dodávky hasební vody 
bylo zřízeno čerpací stanoviště, odkud byla dálkově 
dopravována.

Škoda byla předběžně vyčíslena na dva miliony ko-
run.

Příčinou požáru je podle hasičského vyšetřovatele 
úmyslné zapálení. Celá událost se obešla bez zranění.

Tereza Fliegerová

Dvoumilionová
škoda po nočním
požáru stodoly
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Nejstarší historie kostela sv. Floriána je 
spjata s rodem pánů z Bünau, jenž 

patřil k saské šlechtě, která v 16. století tvo-
řila na území severních Čech silnou enklá-
vu s luteránským vyznáním a vazbami na 
svou domovinu. 

Rod pánů z Bünau, podobně jako další 
saské rody (Šlejnicové, Salhausenové), zane-
chal během svého staletého působení na čes-
ko-saském pomezí výraznou stopu. Vydání 
rekatolizačního patentu je však přimělo pro-
dat svůj majetek a vrátit se zpět do Saska.

Výstavba kaple se však neobešla bez 
komplikací. Ústecký farář s nelibostí sledo-
val šíření luteránství, poslal proto stížnost na 
pražské arcibiskupství a císař Rudolf II. při-
kázal stavbu zastavit. Rudolf z Bünau musel 
žádat o pomoc saského kurfiřta, který se 
přimluvil u císaře, aby stavba kostela mohla 
pokračovat. Ta byla nakonec povolena za 
podmínek, že bohoslužba bude vykonává-
na pouze pro šlechtickou rodinu a zámec-
kou čeleď.

Pravděpodobným autorem empor a klen-
by kostela sv. Floriána je kameník Hans Boge 
z Pirny. Kaple je s ohledem na luteránské 
vyznání donátorů Rudolfa z Bünau a jeho 
manželky Kristiny ze Šlejnic vybavena mno-
hem prostším způsobem, než je obvykle 
možné vidět v katolických kostelech. 

Vysoká umělecká kvalita především oltá-
ře a pašijového cyklu, jehož kopie jsou nyní 
umístěny na stěně pod emporami, je srov-
natelná se špičkovými díly objednávanými 
pro kurfiřtský dvůr v Sasku.

Mistrovské dílo 
saského sochaře
Oltář byl zhotoven kolem roku 1604 a před-
stavuje ukázkové dílo saské renesanční ka-
menosochařské produkce. Jeho autorem je 

sochař Melchior Kuntze, jehož autorství je 
doloženo signaturou na podhledu první 
etážové římsy (písmena M a K). 

Kuntze působil počátkem 17. století ve 
Freibergu, poté pracoval v Míšni a stal se 
jedním z nejlépe hodnocených saských so-
chařů své doby. 

Architektura třípatrového oltáře je zhoto-
vena z polychromovaného a zlaceného pís-
kovce, představené sloupy v prvních dvou 
patrech jsou mramorové, reliéfy a sochy ala-
bastrové.

Náměty reliéfů odkazují k životu Ježíše 
Krista: ústřední reliéf Stromu Jesseho (Stro-
mu Jišajova) v prvním patře oltáře je připo-
mínkou předků Ježíše Krista, kteří dle le-
gendy tvoří větve stromu, vyrůstajícího z tě-
la Jišaje, otce krále Davida. 

Ve spodní části oltáře se nachází reliéfy 
Zvěstování, Narození Páně, Klanění Tří krá-
lů a Křtu Krista. V centrální části je pak re-
liéf Poslední večeře, na kterou navazuje vý-
zdoba v horních patrech oltáře, a to reliéfy 
Vzkříšení a Nanebevstoupení. 

Tyto tři reliéfy jsou doplněny citáty z bi-
ble, které odkazují na vykonané skutky Je-
žíše Krista. Na samotném vrcholu oltáře se 
nachází soška soudce Ježíše Krista, po jeho 
pravé ruce je Panna Marie, po levici Jan Evan-
gelista. Na hlavní římse jsou sochy sv. Petra 
a sv. Pavla, na křídlech ve spodní části pak 
sv. Matouš a sv. Marek. 

Donátory oltáře připomíná nápisová ce-
dulka s písmeny R. V. B. (Rudolf von Bünau), 
ale především dva erbovní vývody předků 
Rudolfa z Bünau a Kristiny ze Šlejnic.

Celý pašijový cyklus
Součástí originálního vybavení kaple byla 
také dřevěná kazatelna z roku 1604, z níž 
se dochovala pouze stříška podepsaná na 
vnitřní straně truhlářem Donátem Seiffierem 
z Freibergu.

Z renesanční kazatelny je dochován také 
soubor alabastrových reliéfů s námětem pa-
šijového cyklu. Stylově odpovídají reliéfům 
na oltáři a jistě vznikly v dílně Melchiora Kun-
tzeho. Vytvořeny byly podle nizozemských 
mědirytin a jejich přenesení do alabastru by-
lo mnohdy až překvapivě doslovné.

Tyto reliéfy daroval městskému muzeu 
v 70. letech 19. století tehdejší majitel pan-
ství JUDr. Viktor Wilhelm Russ, nyní jsou pod 
emporami (tribunami) v kostele osazeny je-
jich věrné kopie z italského alabastru. 

Jedná se téměř o celý pašijový cyklus s ná-
sledujícími výjevy: Vjezd Krista do Jeruzalé-
ma, Kristus v Getsemanské zahradě, Jidášův 
polibek (Zatčení Krista), Kristus před Vele-
knězem (Kaifášem), Kristus před Pilátem, Bi-
čování Krista, Nesení kříže, Přibíjení Krista na 
kříž, Vztyčování kříže, Kalvárie, Ukládání do 
hrobu, Vzkříšení, Zjevení zmrtvýchvstalého 

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně:
Nové zasvěcení kostela sv. Floriánovi
souviselo se „zázračným“ požárem

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně v roce 2016, snímek po rekonstrukci

Interiér kostela po rekonstrukci v pohledu na varhany

Interiér kostela po rekonstrukci v pohledu na oltář

Dřevěná socha sv. Floriána stojí vpravo od ol-
táře, fotografie ukazuje její stav v roce 2006, 
tedy ještě před rekonstrukcí

Před 1770 roky se narodil 
patron hasičů sv. Florián 

(250 – 4. května 304)

Stavby, které zde rody zanechaly, se řadí 
ke svébytnému architektonickému a umě-
leckému stylu tzv. saské renesance vyzna-
čující se prolínáním gotických prvků s prvky 
rané renesance. 

V tomto stylu je vystavěn například zá-
mek v Benešově nad Ploučnicí, Libouchci či 
Šluknově, nebo kostely ve Svádově, Valtířově, 
České Kamenici a taktéž v Krásném Březně.

Luteránství nebylo 
rádo viděno
Páni z Bünau vlastnili blanenské panství (pod 
nějž spadala i Březnice – dříve užívaný název 
obce Krásné Březno) od roku 1527, kdy jej 

koupili od Jana z Vartemberka. Jindřich II. 
z Bünau, který byl prvním význačným pří-
slušníkem tohoto rodu v Čechách, započal 
výstavbu zámku a jeho syn Rudolf k němu 
mezi lety 1597–1604 připojil kapli dedikova-
nou Panně Marii – dnešní kostel sv. Floriána.

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
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Krista Máří Magdaléně (Noli me tangere), 
Cesta do Emauz, Večeře v Emauzích, Nevě-
řící Tomáš a Seslání Ducha svatého.

V ústeckém muzeu je také dochována 
socha dřevěného anděla, jenž nesl původní 
dřevěné řečniště kazatelny. To bylo nahraze-
no pískovcovým (dnes prezentovaným) v ro-
ce 1887 tehdejšími majiteli Malvínou a Hein-
richem Kolowrat-Krakovsky-Novohradskými 
v rámci novorenesančních úprav interiéru kos-
tela, což je uvedeno na štítku na kazatelně.

Píšťaly renesančních varhan 
byly roztaveny na zbraně
K mobiliáři kaple patřily také bohatě malířsky 
zdobené renesanční varhany datované k ro-
ku 1606. Tyto renesanční varhany se nachá-
zely na jižní empoře naproti hlavnímu vstu-
pu. Dochovalo se z nich pouze torzo spodní 
skříně (pozitivu) se sokly postranních sloupů 
a vrcholovými soškami andílků (v současnos-
ti uloženo ve sbírkách ústeckého muzea).

V roce 1896 hraběcí manželé Malvína 
a Heinrich Kolowrat-Krakovsky-Novohradský 
pořídili nové varhany, které již byly osazeny 
na současné místo na západní empoře. 

V rámci válečných rekvizic nástroj nená-
vratně přišel o některé cínové píšťaly, větši-
na zbylých píšťal byla odcizena po druhé 
světové válce. 

Při celkové obnově kostela v letech 
2012–2013 byl nástroj demontován a na-
hrazen nově rekonstruovanými varhanami 
z 60. let 18. století, původem snad z Bílé 
Hůrky u Týna nad Vltavou.

Pískovcová socha 
svatého Floriána
Nachází se vpravo od oltáře, je z druhé čtvr-
tiny 18. století a do kostela byla umístěna se 
zřízením samostatné krásnobřezenské far-
nosti v roce 1897 poté, co tehdejší majitelé 
Kolowrat-Krakovsky-Novohradští dali kostel 
k dispozici obci Krásné Březno.

Nové zasvěcení kostela sv. Floriánovi 
souviselo s požárem roku 1828, který za-
sáhl jediné stavení a na další objekty ve vsi 
se nerozšířil, což bylo pokládáno za zázrak 
a přímluvu sv. Floriána, ochránce před oh-
něm a patrona hasičů.

Deska padlým 
byla odcizena
Před vchodem do kostela se nacházejí dvě 
sochy. Pískovcová socha Ecce Homo stojící 
po levé straně pochází z roku 1769, její au-
tor je neznámý. Původně se nacházela u jed-
noho z domů v obci, později byla přenesena 
ke kostelu.

Socha napravo od vstupu zpodobňující 
sv. Jana Nepomuckého je z roku 1713, její 

autor rovněž není znám. Ke kostelu byla 
přestěhována z březnického mostu na kon-
ci 19. století. 

Pamětní deska napravo od vstupu do 
kostela je věnována krásnobřezenským vo-
jákům padlým v 1. světové válce. Byla osa-
zena a slavnostně vysvěcena v roce 1924, 
později však byla odcizena a v současné do-
bě je na jejím místě osazena volná kopie.

Ke kostelu přiléhá také malý hřbitov, 
který byl založen roku 1788 a jsou zde po-
hřbeni příslušníci rodu Kolowrat-Krakov-
ský-Novohradský či zakladatel březnické 
školy Johann Wenzel Hölzel.

Jeden ze tří zvonů 
patří sv. Floriánovi
Ve věži kostela se nacházely tři zvony z ro-
ku 1601, které svými náměty odkazovaly 

k pánům z Bünau a ze Šlejnic, a byly dopl-
něny citáty z Bible. 

Z těchto zvonů se do současnosti žádný 
nezachoval. Největší zvon byl zrekvírován za 
1. světové války, stejně dopadl za další vál-
ky náhradní zvon vyrobený ze sbírek obyva-
tel roku 1924. Společně s ním byl ulit ještě 
malý hřbitovní zvon, který se dochoval do-
dnes.

Druhý zvon z roku 1601 zcela zmizel 
a třetí byl v 90. letech 20. století při kráde-
ži svržen z věže a rozbit.

V současnosti jsou na věži osazeny tři no-
vé zvony, ulité v roce 2012 zvonařskou díl-
nou Manoušek. Jako předlohy pro reliéfy 
posloužily grafiky Albrechta Dürera. Vybrané 
náměty mají připomínat historii kostela: na 
ústředním zvonu je zobrazen Kristus na kříži 
(odkazuje k christologickým námětům na ol-
táři a původní kazatelně), na dalším Panna 
Marie (odkaz k původní dedikaci kaple), po-
slední zobrazuje sv. Floriána.

Dvanáct let národní 
kulturní památka
V roce 2008 bylkostel sv. Floriána díky své 
unikátně dochované podobě zapsán na se-
znam národních kulturních památek, ale te-
prve celková obnova kostela probíhající v le-
tech 2012–2013 vyzdvihla jeho skutečnou 
hodnotu.

Kostel je ve správě Národního památko-
vého ústavu, územního odborného praco-
viště v Ústí nad Labem, který sídlí na zám-
ku Krásné Březno. 

V kostele se opět konají pravidelné boho-
služby a zároveň je také památkou s průvod-
covskou službou přístupnou široké veřejnosti 
– viz https://www.kostel-krasnebrezno.cz/cs.

Věra Brožová,
NPÚ Ústí nad Labem

Foto: Kateřina Neumannová
a Marta Pavlíková

– NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem

Kostel sv. Floriána v Krásném Březně v roce 2006, snímek před rekonstrukcí

Jeden ze tří nových zvonů, které odlila zvo-
nařská dílna rodiny Manoušků v Praze-Zbra-
slavi, je zasvěcen sv. Floriánovi, patron hasi-
čů je na zvonu zobrazen, předlohou byla 
grafika Albrechta Dürera

Mariánský sloup – 12,7 m vysoké barokní sousoší na Huso-
vě náměstí v Ledči nad Sázavou – bylo postaveno v roce 

1770. Autorem 250 let starého monumentu je pardubický sochař 
Jakub Teplý.

Kulturní památka nedávno prošla rekonstrukcí. V plné kráse se 
kromě vrcholové sochy Panny Marie zaskvěly sochy českých pat-
ronů – sv. Václava, sv. Vojtěcha. sv. Jana Nepomuckého a sv. Flo-
riána. Rekonstrukce přišla na 1,1 mil. korun.

Jakub Teplý (1729–1802) byl východočeský sochař na pomezí 
pozdního baroka a neoklasicismu, který doložitelně působil mezi 
lety 1761–1796 v Pardubicích a okolí a v Ledči nad Sázavou.

Sochař tvořil sochu sv. Floriána 
zatímco jeho dům lehl popelem

Jakub Teplý se narodil se 27. července 1729 v Plátěnicích u Par-
dubic, kde se oženil a koupil si tam dům. V ro ce 1766 si koupil dům 
i s polnostmi v Ledči v Koželské ulici. Osud mu však v Posázaví ne-
přál. Když pracoval na barokním sousoší Panny Marie na ledečském 
náměstí, vypukl 18. dubna 1766 požár právě v Koželské ulici. Jeho 
nově koupený domek vyhořel do základů. Mistr prodal spáleniště 
i pole a odstěhoval se zpět do Pardubic. Tam 20. února 1802 zemřel. 

Jakub Teplý patří mezi významné umělce druhé poloviny 18. sto-
letí. Za své posláním považoval být nositelem kultury v širokých vrst-
vách lidu. Dodnes jsou jeho díla obdivována v městech a obcích.

 Text a foto: Ivo Havlík

Celkem jedenáct jednotek hasičů zasahovalo v neděli 5. dubna odpoledne a večer téměř 
šest hodin u požáru lesního porostu v obcí Zátor v okrese Bruntál.

V místní části Loučky po těžbě kůrovcem napadených stromů tam hořely zbylé vzrost-
lé stromy, vedle toho i výsadba mladých listnáčů. S hasiči vydatně spolupracoval policejní 
vrtulník, krerý šestnáct krát shodil vodu z podvěsného bambivaku o objemu 1500 litrů, 
celkem tedy 24 tisíc litrů vody. Škoda byla předběžně odhadnuta na půl milionu korun. 
Nikdo nebyl zraněn. Příčina vzniku požáru je v šetření.

Operační středisko hasičů bylo o požáru v lokalitě Radimský kopec informováno v ne-
děli krátce před půl druhou odpolední. Vyjely tři jednotky Hasičského záchranného sbo-
ru Moravskoslezského kraje ze stanic Krnov, Bruntál a Rýmařov, společně s nimi osm jed-
notek dobrovolných hasičů – Zátor, Krnov, Město Albrechtice, Vrbno pod Pradědem, Jin-
dřichov, Světlá Hora, Horní Benešov a z Opavska Brumovice. Hasiči dostali oheň pod 
kontrolu za tři hodiny, další téměř tři hodiny jim zabralo pečlivé dohašování. Na kontrolu 
požářiště zůstaly do pondělního rána dvě jednotky dobrovolných hasičů – Zátor a Krnov.

Před rozjezdem rotačky:
Hořící les hasil vrtulník a jedenáct jednotek hasičů 
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Mezi nejstarší exponáty mobilní požár-
ní techniky v expozici ústředního ha-

sičského muzea v Přibyslavi patří vozová 
čtyřkolová stříkačka z poloviny 19. století. 
K požárům jí tahal pár štýrských valachů 
a vodu pumpovaly statné paže hasičů. 

Stříkačka nese název „hanlovka“. Ojedi-
nělé pojmenování, které nemá žádná jiná 
stříkačka na světě, získala proto, že ji pořídil 
královéhradecký biskup Karel Hanl a v roce 
1856 věnoval hasičům města Chrast v okre-
se Chrudim. 

Průkazné to je z kaligraficky vyvedeného 
nápisu na boční straně: Der Stadt Gemein-
de Chrast von Ihrem Bischol Karl Hanl.

Vydal český kancionál
Karel Hanl, plným jménem František Karel 
Boromejský Hanl z Kirchtreu, se narodil 
4. září 1782 v Krbicích v okrese Chomutov 
a na kněze byl vysvěcen v roce 1805 v Lito-
měřicích.

Od roku 1822 byl metropolitním kanov-
níkem v chrámu sv. Víta v Praze a 28. října 
1831 byl jmenován 17. sídelním královéhra-

deckým biskupem (současný biskup Jan Vo-
kál je v pořadí pětadvacátým).

Ve své funkci Karel Hanl usiloval o zvýše-
ní počtu far, ale zabýval se také hospodář-
stvím, uměním a politikou. Mezi jeho eko-
logické počiny patří výsadba 1100 ovocných 
stromů a mezi hudební vydání nového čes-
kého kancionálu a chorální knihy (1845). 
V roce 1864 uspořádal diecézní synodu 
k 200. výročí založení královéhradecké 
diecéze, do níž patří také přibyslavská far-
nost. Důkaz o jeho charitativní činnosti po-
dává zakoupení dřevěné vozové stříkačky 
pro město Chrast.

Z rodiny biskupa pochází 
nositel Nobelovy ceny
Karel Hanl zemřel 7. října 1874 v Hradci Krá-
lové v požehnaném věku 92 let. Je pohřben 
v tamější katedrále sv. Ducha. Uveden je 
v Ottově slovníku naučném (1896). 

Za zaznamenání stojí, že biskupova pra-
neteř Klára Hanlová se provdala za rektora 
Univerzity Karlovy Leopolda Heyrovského 
a byla matkou Jaroslava Heyrovského, za-

kladatele polarografie a nositele Nobelovy 
ceny za chemii.

Biskup sepsal požární řád
V 18. století Chrast přestála několik hroz-
ných ohňů. Největší z nich byl požár 27. srp-
na 1774, popelem lehlo 145 domů a 22 sto-
dol. Zbylo pouze 9 domků a biskupská rezi-
dence. Biskup Hanl proto v roce 1845 vydal 
první požární řád, který nesl název Pořádek 
k hašení ohně v městečku Chrasti. „Tento 
dokument byl velice promyšlený a účinný,“ 
uvádí na svém webu chrastecký sbor dobro-
volných hasičů.

Na hašení se využívalo nádobí, koše, 
vany, sekery a ke strhávání hořících střech 
trhací háky. Od roku 1786 chrastečtí hasi-
či vlastnili první primitivní stříkačku. V ro-
ce 1856 ji nahradila modernější „hanlov-
ka“. Vydatné služby vykonávala až do roku 
1925. Když bylo v rekonstruovaném zám-
ku Zachariáše z Hradce v Přibyslavi zřízeno 
naše ústřední hasičské muzeum, originální 
„hanlovka“ v něm našla čestné umístění.

Ivo Havlík

Biskupská hanlovka z města Chrast patří mezi nejstarší, ale dobře dochované exponáty hasičského muzea v Přibyslavi. Je stará 164 roky.

Proč se muzejní stříkačka
jmenuje biskupská hanlovka?

Požár
Je noc, padesát dva minut 
po půlnoci, spím necelou 
hodinu, protože chvilku před 
půlnocí jsme se vrátili z vý-
jezdu. 

Snášeli jsme pacienta na žádost Záchran-
né služby. Pán měl mozkovou příhodu a ko-
lem stopadesáti kilo váhy. Už mi opravdu 
přijde, že kdykoliv snášíme pacienta, který 
má těžkou nadváhu, tak bydlí minimálně 
v sedmém patře.

Pacienta neseme v ideálním případě 
v šesti, častěji ve čtyřech. Za námi jde sestřič-
ka a drží monitor připojený k pánovi. Ne všu-
de je možné projít. Někdy chůzi dolů po 
schodech dokáže hodně zkomplikovat i hro-
mada bot přede dveřmi, natož různé skříň-
ky nebo obří fikus.

Dole položíme pána na nosítka a pomů-
žeme ho dostat do sanitky. Zpocení, vyříze-
ní nasedneme do auta a vracíme se na zá-
kladnu.

Ale zpátky. Je padesát dva minut po půl-
noci. Poplach, rozsvícení světel a v rozhla-
su se ozývá hlas operačního důstojníka: „Vý-
jezd první CAS, požár rodinného domu, Kos-
telní patnáct, osoby uvnitř“.

Ještě v polospánku běžíme k věšáku s na-
šimi věcmi, oblékáme se, skáčeme do auta, 
vyrážíme. V autě nasazujeme nehořlavé 
kukly, děláme uživatelskou zkoušku dýcha-
cího přístroje, kontrolujeme tlak v lahvi. Ješ-
tě masku a jsme připraveni. Velitel upřesňu-
je, že jde o požár většího rodinného domu.

Jsme na místě. Je vidět, jak uvnitř velké-
ho domu šlehají plameny. Vyskakujeme. 
Strojník připravuje vysokotlak. Velitel urču-
je, kdo půjde na průzkum. Chodí se vždyc-

ky ve dvojici, která se nesmí rozdělit. Beru 
vysokotlak, Petr termokameru a vyrážíme. 
Přikrčení osaháme vchodové dveře které se 
daří otevřít poměrně snadno, vcházíme do-
vnitř, dům je plný kouře.

V ruce máme zavodněnou hadici a spr-
chovým proudem se snažíme snížit teplotu, 
která jako by říkala, ať nechodíme dál, že 
bude hůř. Je slyšet praskající dřevo, ze stro-
pu na nás kape vše, co tam bylo z umělé 
hmoty, případně vedle nás nebo rovnou na 
nás spadne kus něčeho většího. 

Postupujeme při zemi vlevo podél stěn. 
Petr má střídavě jednu ruku na mém rame-
ni nebo se snaží pomoct popotáhnout ha-
dici vysokotlaku. V druhé ruce má termo-
kameru. Kamera má mnoho funkcí, ale 
primárně ukazuje teplotu místa na které ji 
namíříte. Teď díky ní víme, že zhruba metr 
a půl nad zemí je dvěstě sedmdesát stup-
ňů Celsia a u stropu je kolem pěti set.

Horko má nesnesitelnou intenzitu a i pro-
to se dá pohybovat jen u země. Kdybychom 
si stoupli, první, co se nám uvaří, budou na-
še oči, ale to je v podstatě jedno, protože 
v další vteřině bychom byli stejně mrtví. 

Zdá se nám, že jsme ušli snad padesát 
metrů, ale ve skutečnosti máme za sebou 
možná prvních pět. Vnímání času i vzdále-
nosti je hrozně zkreslené. Nevidíme nic. Ne-
vidíme ani svou ruku, i když si ji dáme těs-
ně před zorník masky. Jediné co vnímáme, 
je šílený žár a silný, rytmicky se opakující 
zvuk vlastního dechu. 

Uvědomujete si každý nádech, každý vý-
dech. Je to tím jak vzduch, který dýcháme, 
prochází plicní automatikou masky. Perifer-
ně vnímáme ručičku na manometru dýcha-
cího přístroje, která ukazuje, kolik nám zbý-
vá vzduchu. 

Po čtyřech postupujeme dál, občas spr-
chou z proudnice ochladíme okolní prostor. 

Rukama šmátráme po zemi a přejeme si, ať 
nenahmatáme tělo. Kdybychom ho nahma-
tali, bylo by pro toho člověka kvůli kouři 
a žáru dávno pozdě. Při tom všem se snaží-
me vnímat prostor kolem sebe i přes display 
termokamery. 

Dál se blížíme k centru požáru, ve vysí-
lačce slyšíme, jak z druhé strany domu jde 
někde proti nám další dvojice hasičů. Ces-
tou hasíme vše, co hoří. Ložisek požáru je 
víc, ale nakonec se vše daří uhasit. Víme, že 
venku už chlapi připravují přetlakovou ven-
tilaci, aby zakouřený dům odvětrali. Už nic 
nehoří, přetlaková ventilace vyhání posled-
ní zbytky kouře. Dům je z velké části zniče-
ný. Jsme venku. 

Informace, že měl být uvnitř majitel a je-
ho dvě dospělé dcery se naštěstí nepotvr-
dily. To, co se po čase potvrdí, je, že požár, 
který jste se ze všech sil snažili uhasit, po-
žár, kde jste měli štěstí a máte jen trochu 
opařenou ruku, byl založen úmyslně maji-
telem. Ve spisu je to vedeno jako pojistný 
podvod. 

Jste rád, že vám tam tehdy majitel nene-
chal návdavkem i nějakou tlakovou lahev 
plnou propan-butanu.

ROMAN KUTÁLEK
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„Horko má nesnesitelnou intenzitu a i proto se 
dá pohybovat jen u země. Kdybychom si stoupli, 
první, co se nám uvaří, budou naše oči, ale to 
je v podstatě jedno, protože v další vteřině by-
chom byli stejně mrtví. Zdá se nám, že jsme 
ušli snad padesát metrů, ale ve skutečnosti 
máme za sebou možná prvních pět. Vnímání 
času i vzdálenosti je hrozně zkreslené. Nevidíme 
nic. Nevidíme ani svou ruku, i když si ji dáme 
těsně před zorník masky. Jediné, co vnímáme, 
je šílený žár a silný rytmicky se opakující zvuk 
vlastního dechu. Uvědomujeme si každý nádech, 
každý výdech…“ 

Co se děje v hlavě hasiče 
při zásahu i mimo něj? 

Kniha plná reálných situací i emocí.
Osobní příběh profesionálního hasiče 

a táty jednoho bezva kluka.
Příběhy na základě skutečných 

událostí z let 2001–2018.

ROMAN KUTÁLEK 
 HASICIˇ

powerprint_Hasiči_OBÁLKA_02052019.indd   13 16.05.2019   12:43:22

Kapitolka pochází z knihy HASIČI, 
kterou s ilustracemi našeho spolupra-
covníka Michala Fanty autor zprvu vy-
dal sám a později také nakladatelství 
Mladá fronta.

Roman Kutálek působí jako technik, 
zdravotník, lezec a člen posttrauma-
tického týmu HZS Pardubického kraje 
v Ústí nad Orlicí.
Lze mu napsat prostřednictvím elek-
tronické adresy r.kut@email.cz.
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Na novou návštěvnickou sezónu se pil-
ně připravuje naše ústřední a největší 

hasičské muzeum, které od roku 1980, te-
dy právě 40 let, sídlí v Přibyslavi. Za prvních 
šest týdnů letošního roku v expozici přibyly 
hned dvě historické stříkačky, první daro-
val sbor dobrovolných hasičů obce Velati-
ce v okrese Brno-venkov, druhou v pátek 
14. února do Přibyslavi dovezli dobrovolní 
hasiči jihočeské obce Pluhův Žďár.

Sbor usoudil, že jeho 80 let staré dvou-
kolové stříkačce DS 16 od nejslavnější čes-
ké firmy R. A. Smekal Slatiňany bude nej-
lépe v přibyslavském muzeu. Stříkačku vě-
novali navzdory tomu, že za její kompletní 
rekonstrukci, kterou před pěti lety dokon-
čili, zaplatili 111 235 korun, nepočítaje prá-
ci dobrovolníků. O karosářské práce se po-
staral Kamil Nevřela z Velkých Heraltic-Sád-
ku v okrese Opava.

Koupena z honebného
Stříkačka byla původně zelená. Obec ji za-
koupila v roce 1940 z honebného, kterého 

se občané po dobu čtyř let ve prospěch ha-
sičů zřekli.

Čerpadlo se osvědčilo při několika po-
žárech i povodních, ale pomáhalo také ze-
mědělcům zavlažovat brambory. Když mu 
„odešel“ motor a byla poškozena ojniční 
ložiska, hasiči měli za povinnost nefunkční 
mašinu odevzdat do šrotu. Tehdejším náro-
dohospodářským tlakům a „hladovým“ hu-
tím odolali, předepsané množství starého 

SDH Pluhův Žďár obohatil hasičské muzeum

Z okolí Jindřichova Hradce
do zámku Zachariáše z Hradce

Zleva Jaroslav Kotraba, zástupce velitele, Jiří Picka, velitel, Václav Sedláček, náměstek sta-
rosty, Pavel Hrzák, starosta

železa odevzdali jinak a Smekalovu stříkač-
ku před dotěrnými úřady schovali. V úkrytu 
počkala čtvrt století na vzkříšení z mrtvých.

Z okolí vodního zámku
Obec Pluhův Žďár leží poblíž Jindřichova 
Hradce a má tyto místní části: Jižná, Klenov, 
Mostečný, Pohoří, Plsná, Samosoly, Červe-
ná Lhota.

Posledně jmenovaná Červená Lhota je dí-
ky svému 600 let starému bizarnímu vodní-
mu zámku nejznámější částí Pluhova Žďáru.

Je poněkud příznačné, že stříkačka od 
Jindřichova Hradce bude trvale vystavena 
v zámku, který v Přibyslavi v roce 1560 za-
ložil Zachariáš z Hradce.

Aby hasiči z Pluhova Žďáru stříkačku do 
Přibyslavi dopravili, ujeli po silnici 92 km.

 Text a fotofejeton: Ivo Havlík



p ZAMETAČ V PLAMENI. Čtyři jednotky hasičů 13. března likvi-
dovaly požár zametacího vozu v Horních Datyních (součást města 
Vratimov v okrese Frýdek-Místek). Plameny napáchaly škodu za 
100 tisíc korun. Operační středisko k události vyslalo profesionál-
ní hasiče ze stanice HZS MSK Ostrava-Jih a Havířov a dobrovolné 
jednotky z Horních Datyň a Vratimova. Hasiči nasadili dva vysoko-
tlaké proudy vody, silnice byla po dobu hasebních prací uzavřena. 
Při požáru došlo k úniku odpadní vody a oleje z poškozeného au-
tomobilu, hasiči únik přehradili, zasypali sorbentem a zamezili dal-
šímu znečištění životního prostředí. Foto: Tomáš Lach

t  NEOPATRNOST ZPůSOBILA 
POŽÁR PRAŽCů 

 Šest jednotek hasičů zasahovalo v nedě-
li 29. března odpoledne až do večera u po-
žáru dvou tři metry vysokých hromad sta-
rých a použitých železničních pražců. Po-
žár se obešel bez zranění i škody, příčinou 
jeho vzniku bylo používání otevřeného oh-
ně. K nákladovému nádraží v Moravské 
Ostravě vyjely čtyři jednotky HZS Morav-
skoslezského kraje ze stanic Přívoz, Fifejdy, 
Jih a Slezská Ostrava, společně s nimi jed-
notka dobrovolných hasičů Nová Ves a jed-
notka drážních hasičů ze Správa železnic 
Ostrava. Na pomoc přijel také Záchranný 
útvar HZS ČR Hlučín. Foto: Tomáš Lach

p I HASIČ IGRÁČEK DOSTAL ROUšKU
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Podle údajů polského ústředního stati-
stického úřadu bylo v Polsku v roce 

2018 zaznamenáno až o 84 procent více 
požárů v místech skladování odpadů.

Hlavní statistický úřad takových požárů 
napočítal přesně 243, což je v průměru 
20 požárů měsíčně. Zatímco v roce 2017 
těchto požárů bylo „jen“ 132.

Údaje byly publikovány v kapitole Ochra-
na životního prostředí 2019: „V poslední 
době se zvýšil počet požárů skládek. Panu-
je obava, že jejich příčinou je úmyslné zapá-
lení s cílem se těchto odpadů zbavit. V dů-
sledku toho se do ovzduší dostaly životu ne-
bezpečné látky,“ uvádí zpráva.

Proč v Polsku hoří skládky? – „Nemáme 
dostatek provozoven pro třídění odpadů 
a firmy, které odpadky svážejí, je nemají 
kam umístit. Nejednoduším řešením je pro-
najmout si velkou halu, naplnit ji až po 
strop a počkat na samovznícení nebo ve vj-
odné chvíli škrtnout sirkou. A problém je 
vyřešen,“ říká dr. Maciej Gliniak z Rolnické 
univerzity v Krakově.

Když se někdo cílevědomě dopustí žhář-
ství, je obtížné mu to dokázat. Není totiž 
snadné rozlišit úmyslné zapálení od samo-
vznícení, když máme co činit s komunální-

Proč v Polsku hoří skládky?
Měsíčně jich vzplane dvacet!

Nerudovský problém KAM S NÍM? – Nejsnazší je pronajat si halu, napěchovat ji až po 
strop a škrtnout sirkou…

mi odpadky, které se dokážou samy zahřát 
na více než 80 st. Celsia. 

Na skládkách nejsou monitorovací zaří-
zení, pokud popelem lehne celá halda, je 

často nemožné přesvědčivě prokázat, že po-
žár byl od samého začátku skladování v taj-
ném plánu. Dorota Havlíková

Ilustrační foto autorky

Dvanáct hasičských jednotek a v nich desítky hasičů likvidovaly od sobotního poledne 28. března rozsáhlý požár v Litvínově, kde pla-
meny zasáhly drcený odpad v areálu společnosti Celio. Na skládce v minulosti hořelo vícekrát.

V areálu vzplál kolem poledne drcený odpad uskladněný pod střechou. „Hoří na ploše zhruba 20 x 20 metrů. Hasiči zřídili čerpací 
stanoviště, voda je tam dopravována kyvadlově,“ sdělil mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Na skládce hořelo v minulosti několikrát, připomněla ČTK. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem 
loni uložili provozovateli skládky Celio v Litvínově pokutu 100 tisíc korun. Firma nepřekryla nebezpečný azbest a překročila kapacitu 
překladiště.

Desítky hasičů likvidovaly požár odpadu na Mostecku

Premiéra balistických bariér
Balistické bariéry byly poprvé nasazeny při společném zásahu složek IZS v Pra-
ze na Smíchově.

Balistické bariéry jsou zatím pro jednotky požární ochrany dvě. Jedná se 
o prostředek, který byl nedávno vyvinut v rámci výzkumného úkolu a schvá-
len pro použití při zásazích.

Dne 27. března 2020 byly prvně nasazeny v ulici U dívčích hradů. Důvo-
dem jejich byla ochrana okolních obytných budov před účinky výbuchu gra-
nátu, který se nacházel na volném prostranství mezi plechovými garážemi. 

Hasiči postavili balistické bariéry v několika minutách. Tím bylo zabráně-
no případnému rozptylu fragmentů na okolní obytné budovy a současně 
byly vytvořeny zlepšené podmínky pro práci policejního pyrotechnika. 

Policejní pyrotechnik po ohledání zjistil, že provedená opatření mohou 
být zrušena, protože nebezpečí výbuchu nehrozí.

Po nákupu a zařazení více balistických bariér bude u takovýchto zásahů 
možné chránit větší prostor před účinky výbuchů.

Václav Kratochvíl

p OHEň STRÁVIL NAKLADAČ HNOJE
Dvě jednotky hasičů zasahovaly 1. dubna odpoledne ve Svatoňovicích 
(okr. Opava) u požáru čelního nakladače chlévské mrvy New Holland, 
který jel po silnici mezi Svatoňovicemi a Starými Těchanovicemi. Oheň 
uhasili profesionální hasiči ze stanice Vítkov a dobrovolní hasiči z Bu-
dišova nad Budišovkou. Za vzplanutí může technická závada na mo-
toru. Až na kostru ohořelý nakladač nejspíš skončí ve šrotu.
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Kvalita jak vyšitá... Kvalita jak vyšitá...

SDH PRAHA-Kolovraty SDH PŘÍVLAKA, okres Semily

SDH CHOCOMYŠL, okres Domažlice SDH Městec Králové, okres Nymburk

SDH HOMOLE, okres České Budějovice SDH KŘEŠICE, okres Benešov



SDH KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, okr. Ústí n. Orlicí
AS 15 – MAGIRUS
Rok výroby 1940, hmotnost 4500 kg, obsah 4530 ccm, výkon 
čerpadla 1500 l/min., rozměry 6650 x 2200 x 2540 mm, počet 
míst 1+8

JSDH RADONICE, okres Chomutov
CAS 32 – T 148
Rok výroby 1979, repase 1999, hmotnost 18 530 kg, rozměry 
8670 x 2500 x 2750 mm, počet míst 1+3, nádrž na vodu 3 300 l.

SDH PODOMÍ, okres Vyškov
DA – PRAGA RN
Výkon 52 kW, obsah 3500 ccm, hmotnost 5200 kg, rozměry 
6700 x 2220 x 2210 mm.

SDH DRAHENICE, okres Příbram
AS 8 – OPEL BLITZ
Rok výroby 1968, výkon 59 kW, obsah 2461 ccm, hmotnost 
4500 kg, výkon čerpadla 800 l/min., počet míst 1+8

STARÉ DÁMY V CESKÝCH ZBROJNICÍCH
v

Rubriku vede Zdeněk Emingr z Kynšperka nad Ohří

JSDH RADOTÍN
AZ 30 – IFA W50L
Rok výroby 1986, obsah 6560 ccm, hmotnost 9800 kg, počet 
míst 1+5, rozměry 8900 x 2500 x 3200 mm

SDH BOHUMÍN-KOPYTOV, okres Karviná
UA – PRAGA V3S
Rok výroby 1983, hmotnost 10 400 kg, výkon 72 kW, obsah 
7415 ccm, rozměry 7150 x 2320 x 3020 mm, počet míst 1+2+8
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JSME V TOM S VÁMI
„Sloužíme těm, kteří chrání životy,

zdraví a majetek druhých.“

Stálá služba denně od 8.00 do 15.00 na telefonu +420 606 934 924
nebo e-mailu info@vyzbrojna.cz, více informací na www.VYZBROJNA.cz .

Z důvodu nařízení vlády jsou sice naše prodejny uzavřeny, ale po telefonické
dohodě vám zajistíme vydání zboží a podáme další informace.

OBCHODNÍ  A SERVISNÍ STŘEDISKA:

Praha 4 - Braník
Pikovická 870/7 
mobil: 725 027 772
tel.: 244 462 015
e-mail: praha@vyzbrojna.cz

Havlíčkův Brod
Lidická 1043
mobil: 607 869 191
tel.: 569 421 101
e-mail: havlbrod@vyzbrojna.cz

Nové Město na Moravě
Školní 448
mobil: 607 788 610
tel.: 566 618 555
e-mail: novemesto@vyzbrojna.cz

Hradec Králové
Zemědělská 909/2
mobil: 724 715 136
tel.: 495 407 431
e-mail: hradec@vyzbrojna.cz

Plzeň 4 - Doubravka
Hřbitovní 1463/31b
areál ELFETEX
mobil: 602 662 279
e-mail: plzen@vyzbrojna.cz

Zlín
Kvítková 2898
mobil: 723 490 890
tel.: 577 105 927
e-mail: zlin@vyzbrojna.cz

Opava
Jaselská 31
mobil: 602 288 457
tel.: 553 732 151
e-mail: opava@vyzbrojna.cz

OSH Třebíč
Drahomíra Ježková
mobil:  721 772 127

OSH Pelhřimov
Václav Kubíska
mobil: 606 609 899

OSH Chrudim
Hana Stará
mobil: 602 771 876

OSH Ústí nad Orlicí
Lenka Břízová
mobil: 792 315 600

Zástupce pro Klatovsko

Jiří Volejník
mobil: 724 094 592
e-mail: j.volejnik@seznam.cz

INFORMAČNÍ  
A DISTRIBUČNÍ STŘEDISKA:

NEJVETŠÍ INTERNETOVÝ
OBCHOD PRO HASIČE
www.VYZBROJNA.cz

Jihlava
Královský vršek 42
mobil: 606 934 924
tel.: 567 304 242
fax: 567 230 350
e-mail: jihlava@vyzbrojna.cz

NEJVĚTŠÍ HASIČSKÁ PRODEJNA  V ČR
CENTRÁLNÍ SKLADY, SERVIS
SÍDLO SPOLEČNOSTI

Požární bezpečnost s.r.o.
 

Praha Hradec
Králové

Nové Město
na MoravěJihlava

Havl. Brod
Plzeň

Klatovy
Zlín

Opava
Plzeň

Klatovy
Zlín

Třebíč

Ústí n. Orlicí

Třebíč

Ústí n. Orlicí

Pelhřimov

České Budějovice

Karlovy Vary

Pelhřimov

České Budějovice

Karlovy Vary

Opava
Praha Hradec

Králové

Nové Město
na MoravěJihlava

Havl. Brod

Vedoucí divize
Jiří Mlateček 
mobil: 607 022 089
mlatecek@vyzbrojna.cz

Obchodní zástupce
Jaroslav Salcer
mobil: 602 144 065
salcer@vyzbrojna.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE:

DIVIZE ROSENBAUER:


