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Vážení spoluobčané,

dne 16. prosinec 2020 se zapsal do 
historie Sboru dobrovolných hasičů 
v Braškově velkým zlatým písmem. 
Tento den převzal zástupce naší 
jednotky sboru dobrovolných hasičů 
ocenění za 1. místo v Anketě dobro-
volní hasiči roku 2020. Jednotka se do 
této ankety přihlásila se zásahem při 
požáru bytu v 11. patře panelového 
domu v Kladně v Americké ulici.
Tato událost se nám zdála natolik 
významná, že jsme se rozhodli vás 
s ní seznámit mnohem detailněji 
a zároveň Vám přiblížit fungování 
jednotky za posledních dvacet let. 
Vytvořili jsme celé mimořádné vy-
dání Braškovských novin namísto 
pravidelného jednoho článku, jak 
bylo doposud zvykem. 

Úvodní slovo Slovo starosty sboru 
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych ve světle historického úspě-
chu naší jednotky, o kterém jste byli vyčer-
pávajícím způsobem informováni, vysvětlil, 
proč se domníváme, že se jedná i o úspěch 
Sboru dobrovolných hasičů Braškov.
Jednotka požární ochrany a sbor dobrovol-
ných hasičů byly až do roku 1998 jednou 
organizací nazývanou tehdy Dobrovolný ve-
řejný požární sbor, ale dnes již tomu tak není. 
Podle zákona se jedná o dva subjekty, které 
spolu zdánlivě nesouvisí. Sbor dobrovolných 
hasičů je v současné době spolek právně ne-
závislý na obci. Členem sboru dobrovolných 
hasičů se může stát každý.
Náš sbor je podporován obcí formou dotací 
pro spolkovou činnost. Dále se snažíme získá-
vat prostředky i z jiných zdrojů, např. dotace 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy, dotace Krajského úřadu Středočeského 
kraje, samozřejmě dobrovolné příspěvky 
členů a také různá výdělečná činnost.  
Sbor dobrovolných hasičů Braškov naplňuje 
své poslání i tím, že se podílí na spole-
čenském a kulturním životě obce. Pořádá 
pravidelně hasičský bál, pálení čarodějnic, 
dětský den, Halloween, pomáhá zajišťovat 
akce Valdecké léto, Valdecký háj, zapojuje 
se do aktivit „72 hodin“ – úklidem Braškova 
a podobně. Každoročně se družstvo braš-
kovských žen účastní závodů v požárním 
sportu. V rámci kroužku Mladých hasičů 
sbor aktivně napomáhá při výchově braš-
kovských dětí ke sportovním aktivitám a 
dovednostem, ale také se tímto snaží pod-
porovat mezilidské vztahy i vazbu k obci. 
Děti si při společném setkávání na trénin-
cích i během pobytu na letním soustředění 
prohloubí schopnost spolupráce a dovednost 

kooperace činností, což jsou nezbytné pod-
mínky nejen pro pěstování kolektivního 
sportu, ale také pro běžný život. Máme za 
to, že zejména tato činnost je významná pro 
budoucnost jak sboru, tak i celé obce.
Rozdělením činnosti vedle sboru vznikají 
i jednotky sboru dobrovolných hasičů. 
Jednotky jsou dle zákona zřizovány a pod-
porovány obcí. V jednotce obce (na rozdíl 
od sboru) mohou být členy pouze jedinci, 
kteří jsou plnoletí, splňují zdravotní a fyzické 
předpoklady, ale i odborné znalosti. Dále 
je nezbytné, aby si tyto znalosti prohlubo-
vali na pravidelných školeních a cvičeních 
jednotky, zaměřených dle typu zásahů, ke 
kterému je jednotka předurčena.
Nároky na členy se rok od roku zvyšují a 
držet krok se zvyšujícími se požadavky je čím 
dál tím těžší. Například sehnat řidiče, kteří 
mají oprávnění k řízení nákladních vozidel, 
je opravdu těžké. Bohužel mladší generace 
nejeví mnoho zájmu o členství i vzhledem 
k tomu, že působení v jednotce je časově 
náročné a není to jen o „výjezdu k požáru“.
Toto výše uvedené rozdělení jednotky a 
sboru zákonodárce mínil tak, že jednotky 
mohou obce zřizovat nezávisle na existenci 
či neexistenci dobrovolného sboru, do kterého 
byla jednotka v minulosti začleněna. Bohužel 
se nevěnovala pozornost tomu, když sbor 
i jednotka zůstanou v obci, a že tím sbory 
budou „odstrčeny“ stranou. To vedlo v mnoha 
případech k tomu, že sbory, ale často i jednot-
ky, začaly zanikat. Bylo to způsobeno z části 
nechutí občanů se sdružovat, rozkoly mezi 
členy jednotek a sborů a z části také z fi nanč-
ních důvodů. Některé obce neměly a nemají 
zájem podporovat své zřízené jednotky (byť 
jim to zákon přímo nařizuje), natož dobrovol-

ný spolek. Toto, jak jste se již dočetli, hrozilo 
našemu sboru i jednotce, ale naštěstí k tomu 
nedošlo i díky dlouhodobé podpoře naší obce 
a hrstce statečných, kteří se tenkrát postavili 
za zachování obou uskupení.
Tato „dvojkolejnost“ ale navenek směrem 
k veřejnosti není, alespoň u nás v Braškově, 
patrná.  Fyzicky jsou členové sboru z velké 
části i členy jednotky.  Pro lepší pochopení 
je to tak, že například ti, kteří vychovávají 
naše nástupce – čili mladé hasiče, zároveň 
uvidíte i v jednotce, jak hasí požáry, udržují 
techniku ve vlastnictví obce nebo se zapojují 
do činnosti nově vzniklé jednotky, která je 
předurčena na ochranu obyvatel před živel-
nými pohromami. Každý z členů zapojený 
do činnosti sboru i jednotky investuje svůj 
volný čas do úspěšného realizování zmiňova-
ných aktivit a vkládá do činnosti své osobní 
i profesní zkušenosti.
Jak jste si přečetli, výčet aktivit je nepře-
berný, je to někdy opravdu práce na „plný 
úvazek“ a rozhodně nejde jen o utrácení 
obecních peněz za nějaké oslavy či jiné po-
dobné nesmysly. Se svěřenými fi nancemi se 
snažíme řádně hospodařit, a i díky tomu se 
nám jako sboru podařilo přispět obci na fi -
nancování nového dopravního vozidla MAN. 
Vozidlo bude sloužit nově vzniklé jednotce, 
ale i potřebám sboru. 
Dovolím si proto tento výjimečný úspěch 
jednotky v Anketě dobrovolný hasič roku 
2020 považovat i za úspěch celého Sboru 
dobrovolných hasičů Braškov.
Chtěl bych všem členům sboru poděkovat 
za jejich práci a vyzdvihnout, že vítězství 
v anketě je hlavně úspěch všech členů a 
obrovské ohodnocení jejich práce jak pro 
sbor, tak i pro obec.

klečící zleva: Monika Burgrová, Pavel Burger, Hugo Laitner, Karel Brůček, Jaroslav Šíma, Vladimír Chalupa, Šárka Koňaříková
prostřední řada zleva: Jana Ondráčková, Milena Horníková, Markéta Chalupová, Marie Kocálová, Petra Laitnerová
zadní řada zleva: Jakub Koňařík, Lukáš Skalický, Tomáš Votava, Michal Ondráček, Dan Kamenický, Vladimír Kamenický, Radek Fuit, Jan Skopový, Pavel Horník



Historie do roku 2014
Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1903. Z kronik se dá zjistit, že tedy naši 
předchůdci hasili požáry již za Rakouska-Uherska i za první republiky. V té době to byly 
především požáry stodol a zemědělských objektů nejen na Braškově, ale i v sousedních 
obcích. Během II. světové války není známo, že by se naši hasiči zúčastnili nějakého 
výjezdu. Jelikož se jednalo o spolek, byla jeho činnost německými orgány utlumena.
Po válce se činnost obnovila a zejména za “suchého” roku 1947 je v kronice zapsána 
spousta požárů, kdy naši hasiči zasahovali až v Bělči, nebo Novém Strašecí. O zásaho-
vé činnosti v letech šedesátých až osmdesátých toho moc nevíme. Určitě však velkou 
událostí byla výstavba požární zbrojnice v roce 1974 na místě, kde stojí i ta současná. 
Začátkem devadesátých let došlo k velkému odlivu členů a chvíli to vypadalo, že sbor 
jako takový zanikne, dokonce i z popudu zbylých členů.
Zlom nastal v roce 1993, kdy se vedení sboru ujala „mladá krev“. Byli to Hugo Laitner, 
Tomáš Votava a Jiří Sochna. Začátky rozhodně nebyly jednoduché. V letech 1994–1995 
sbor fungoval jen velice omezeně. Stále přetrvávaly snahy některých funkcionářů OÚ 
o jeho zrušení. Na podnět HZS Kladno se uvažovalo o vystoupení sboru ze Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska a ponechání jen zásahové jednotky fungující samostatně 
pod obecním úřadem. Činnost se omezila jen na nejnutnější údržbu techniky a požární 
zbrojnice.
Roku 1996 došlo ke změnám ve vedení sboru. Starostou a velitelem se stal Hugo Lait-
ner, Jiří Sochna jeho náměstkem a zástupcem velitele, hospodářem byl zvolen Michal 
Zábranský, strojníkem a členem výboru Tomáš Votava a členem výboru Petr Vrtík. 
V tomto roce se také datuje první “novodobý” výjezd k požáru, kdy hořela tráva na poli 
pod Horkou a oheň zasahoval do lesa, naše jednotka vyjela a byla určena k doplňování 
vody do cisteren z Braškovského rybníka. U tohoto požáru zasahovaly sbory z Kladna, 
Unhoště, Žiliny a Hřebče. Do sboru se v tomto roce přihlásilo 8 nových členů. Podařilo se 
zajistit pravidelné schůzky členů požární 
jednotky ve zbrojnici. Proběhla kontrola 
hydrantů a byla natřena vrata požární 
zbrojnice a vrata dvora obecního úřadu.
V roce 1997 jsme přikročili ke generální 
opravě našeho zásahového vozu Tatra 
805. Prováděla se výměna motoru. Nový 
motor se nám podařilo sehnat na šrotišti 
vojenské techniky u Hradce Králové za 
5 000 Kč, které uhradil obecní úřad. Ná-
klady spojené s dopravou motoru jsme 
hradili sami. Sbor měl v tomto roce 28 
členů, z toho 4 ženy a dva členy mladší 
18. let.
Dalším významným milníkem v historii 
naší jednotky byl nákup první cisternové 
stříkačky v roce 1999. Jednalo se o CAS 
25 Š-706. Cisternu jsme měli vyhlédnu-
tou v Plzni, auto mělo nabouraný bok 
nástavby a bylo v provedení CAS 16. Auto 
odpovídalo svým technickým stavem ma-
ximální možné ceně 50000 Kč, kterou bylo 
možno uvolnit z obecního rozpočtu. Další 

nutné úpravy jako montáž lafety, nový kompresor, kropící lištu, výměnu čerpadla a 
tím modernizaci na CAS 25 provedl prodejce za cca 15 000 Kč. Opravu boku nástavby 
jsme provedli svépomocí. Na opravách vozu bylo členy SDH odpracováno mnoho hodin 
a z vlastních prostředků SDH bylo na další úpravy přispěno částkou 10 000 Kč. Velice 
nám pomohla fi nanční pomoc sponzorů - fi rmy Autodrát, Kartex a Česlog. Začátkem 
léta došlo v katastru obce ke dvěma menším požárům suchého porostu, při kterých 
naše jednotka zasahovala. Naše obec v roce 1999 slavila výročí 750 let své existence. 
Na oslavách jsme se podíleli ukázkou techniky, ukázkou zásahu a pořadatelskou služ-
bou. Začátkem září došlo v krátké době po sobě ke dvěma požárům v lese u Kožovy 
hory. U obou těchto požárů jsme zasahovali při doplňování vody i samotném hašení.
Po přelomu tisíciletí pak rozvoj jednotky pokračoval. V roce 2002 celý týden zasahovala 
jednotka na záplavách v obcích Hýskov a Lety u Dobřichovic. 2. srpna 2006 jsme přišli 
o naši hasičárnu… byla zbourána. Ale jen proto, abychom již 30. listopadu měli hotovou 
a zkolaudovanou hasičárnu novou. Byla to tehdy velká sláva a hlavně obrovská změna 
v kvalitě zázemí našich hasičů.
Do roku 2007 jednotka zasahoval pouze u tzv. požárů venkovních, ale v tento rok si 
její členové poprvé vyzkoušeli, jaké to je hasit rodinný dům – bohužel to bylo přímo 
v naší obci a jednalo se o novostavbu, kde naštěstí ještě nebydleli lidé. V roce 2008 
nám přibyla další cisterna – tentokrát na podvozku Tatra T-138. Tento rok jsme si také 
odbyli premiéru jako záloha stanice HZS Kladno, kam jsme vyjeli s oběma cisternami 
a více než hodinu čekali, zda vyjedeme k události. Také jsme si poprvé vyzkoušeli, 
jaké to je plnit bambivak zavěšený pod vrtulníkem na hašení lesních požárů. V roce 
2009 jsme si díky nové technice v podobě CAS 25 LIAZ 101 vyzkoušeli zásah pěnou. 
LIAZ byla zakoupena díky dotaci středočeského kraje. Součástí výbavy byly i 4 kusy 
dýchacích přístrojů SATURN S7, školení a první výcvik s nimi jsme si odbyli o rok poz-

ději. Rok 2013 nám přinesl bohužel další 
velké povodně a s nimi i zatím nejdelší 
zásah v historii jednotky, který trval 9 dní. 
Velký černý mrak zahalil dopoledne 31. 1. 
2014 oblohu na okraji Kladna nad areá-
lem pekáren La Lorraine a členové naší 
jednotky vyrazili na zásah, který trval 73 
hodin. Byly při něm zachráněny 2 osoby, 
osm zraněných osob ošetřili zdravotníci. 
Zásahu se zúčastnilo 36 jednotek požární 
ochrany, 297 hasičů, 103 vozů požární 
techniky, vrtulník letecké služby Policie 
ČR s termovizí, Policie ČR, Městská policie 
Kladno, Krajská hygienická stanice, statik. 
Nasazeno bylo 11 vodních proudů na ploše 
3 000 m2. Celková spotřeba hasiv byla 
vyčíslena na 868 400 litrů vody a 4 tuny 
pěnidla. Podařilo uchránit hodnoty za 1,5 
miliardy korun. Tolik stručný pohled do 
historie braškovských hasičů. Rok 2015 
už začal psát historii novodobou…

První hasiči, 1903

Požárníci Braškov, 1978

Založení JSDH, 1997 CAS 25 ŠKODA RTHP, rok výroby 1967

DA Tatra 805, rok výroby 1957

CAS 32 Tatra 138, rok výroby 1968

DA VW T4, rok výroby 1994



Novodobá historie
V roce 2015 proběhla dosud největší změna pro jednotku v rámci její působnosti a činnos-
ti. Na přelomu jara a léta byla jednotka přeřazena z kategorie 5 (místní) do 3 (územní), 
tím došlo k značnému nárůstu počtu zásahů. Ten rok patřil k nejsušším za poslední 
období a odrazilo se to i na počtu požáru obzvláště v přírodním prostředí. V srpnu byla 
jednotka vyslána k požáru do Chrášťan u Rakovníka k likvidaci požáru pole a lesa. 
Znamenalo to pro nás 15 hodin tvrdé práce, ale především se projevily slabiny našeho 
staršího vozového parku (a nejen našeho) a tím započaly práce na jeho obnově. Návrat 
od zásahu byl ve znamení poruch na obou cisternách, na malé (1988) odešlo čerpadlo 
a na velké (1968) převodovka. Čerpadlo jsme vyřešili svépomocí a převodovku naštěstí 
v servisu. Ovšem potíže sehnat náhradní díly poukázaly na problémy v budoucnu.
Díky změně kategorie jsme se mohli ucházet o dotaci na novou cisternu z peněz Evropské 
unie. Díky vstřícnosti obce jsme okamžitě započali s administrativním procesem, který 
se projevil až v roce 2017. Zároveň bylo na druhém bitevním poli požádáno o dotaci 
od Středočeského kraje na rekonstrukci části malé cisterny, která nám byla přidělena 
v roce 2016 (500 000 Kč dotace + 100 000 Kč obec), a ihned proběhla její realizace, tím 
byla nejhorší část vozidla vyřešena, zbytek snad příště. 
Nebylo to jen o technice, ale i o vybavení. I hasiči musejí jít s dobou, a tak i u nás bylo 
potřeba obnovovat a doplňovat podle stávajících trendů, samozřejmě opět s přispěním 
dotací nebo i vlastní výdělečné činnosti. Mezi tyto věci patří termokamera, pěnící za-
řízení, ventilátor na odvod kouře, dýchací přístroje, ochranné obleky a mnoho dalších 
prostředků. S větším počtem zásahů přibyly především požáry uvnitř budov, které 
patří mezi nejsložitější a vyžadují intenzivnější přípravu, čemuž jsme se museli rovněž 
přizpůsobit, a přidali jsme tak především v praktickém výcviku.
Rok 2017 byl dlouho očekávaný především kvůli pořízení první nové cisterny v historii 
sboru (od 1903) i jednotky. Konečně vozidlo, na které bude spolehnutí, a nebudeme 
mít strach z toho, co se nám zase kde rozbije a kolik času strávíme na jeho opravě po 
návratu od zásahu. Na podzim konečně přišel den, kdy jsme si vozidlo převzali a díky 
podpoře obce a dotaci z EU (800 000 Kč obec + 7 000 000 Kč EU), jsme se mohli těšit 
z nového vozu. Doufáme, že bude dlouho sloužit pro nás i naše nástupce.
Ze zásahů v tomto roce asi nejvíce utkvěl v paměti orkán Herwart, který nám přinesl 
nemálo práce, a dále pak požár rodinného domu v Horním Bezděkově a požár ve fi rmě 
Rumpold v Kamenných Žehrovicích. 
Rok 2018 nás zatím zásahově vytížil nejvíce, přinesl nám přes 70 zásahů. Opět nás 
zaměstnal silný vítr, tentokrát jménem Fabienne. Co se týká požárů, tak to byla zimní 
zahrada u rodinného domu ve Velké Dobré a několik požárů budov na Kladně, mezi 
kterými vynikal požár skládky pneumatik, kde si pro vysoké letní teploty mnoho ze 
zasahujících sáhlo na dno svých sil. 
Fungování jednotky jede v zaběhnutých kolejích tak, jak jsme si to kolektivně nastavili, 
a nebylo třeba nic zásadně upravovat. Členská základna je stabilní, sem tam někdo 
přijde a zase odejde, na to už jsme si zvykli. Opět se řešila obnova vybavení, především 
ochranných obleků, protože pro fi nanční náročnost může dojít během roku na obnovu 
u maximálně čtyř hasičů. 
V roce 2019 byla jednotka vybrána díky své širší členské základně pro předurčenost 
na ochranu obyvatel (OOB), tzn. zajištění nouzového zázemí na místě události většího 
rozsahu jak pro postižené obyvatele, tak i pro zasahující hasiče. Na tuto činnost byl 
vyčleněn jeden z našich dopravních automobilů a byla podána žádost o dotaci na vy-
bavení k této činnosti. Pro zajištění této činnosti se do jednotky také přidali (záložní) 
členové z řad žen, které se dosud věnovaly především práci s dětmi a kulturní činnosti. 
Předpoklad pro zajištění požadované činnosti ale byl a zatím se to osvědčilo. Díky zásahu 
úředního šimla a rozhodnutí z vyšších míst jsme museli provést naštěstí pro nás jen 
administrativní úpravy, a to rozdělení na dvě jednotky – klasickou kategorii 3 jako dosud 
a kategorii 5 pro danou předurčenost pro OOB. Tím se nám otevřely i dveře k získání 
dotace na obnovu dopravního automobilu, kterou jsme využili a úspěšně realizovali. 
Takže od té doby máme jednotky dvě. Složení je téměř stejné, jen by se dalo říct, že 
jedna je na hašení požárů a druhá se stará o ty, co hasí nebo jsou ohněm postiženi.
Ze zásahů nám utkvěl v paměti požár ubytovny v Rozdělově, v návaznosti na něj za-
sahovala i jednotka na OOB při budování zázemí pro postižené v tělocvičně základní 
školy, dále požár v domově důchodců v Unhošti a požár rodinného domu v Doksech.
Rok 2020 přinesl něco, co nikdo nečekal a nechtěl. Omezení téměř ve všech směrech. 
I nás, jako ostatně spousty sborů a jednotek, potkalo mnoho změn. 
V lednu a v únoru jsme zasahovali u třech větších požárů – v Červeném Újezdu u po-
žáru rodinného domu a pár dní na to u požáru bytu na Kladně, což byl zatím jeden 

z nejsložitějších požárů (po požáru v pekárnách v roce 2014). Bližší informace nalez-
nete v samostatném článku. Dále jsme zasahovali u požáru autovraků v kladenském 
kovošrotu, kde se poprvé využily obě naše jednotky současně s veškerou technikou po 
dobu téměř dvanáctihodinového zásahu. Následovala únorová vichřice Sabine, pak už 
jsme až po uši v Covidu-19. 
Změnilo se mnoho věcí, pro někoho možná nepodstatných, ale pro fungování našeho 
systému důležitých. Omezení setkávání samozřejmě zasáhlo veškerou odbornou přípra-
vu jak teoretickou, tak praktickou. To byl pro sehranost jednotky velký zásah. Naštěstí 
můžeme říct, že oproti předpokladům se masivní omezení všeho projevilo i na menším 
počtu větších nebo složitějších zásahů, což je jediný pozitivní přínos. Co se nákladů 
týče i u nás jsme museli neplánovaně investovat do ochranných prostředků, dezinfekce 
jak osobní, tak prostorové a alespoň „na dálku“ se proškolit v navazujících postupech. 
Vytížená byla jednotka na OOB (i když méně, než jsme čekali), která se podílela na 
překládání ochranných prostředků v centrálních skladech a jejich následné distribuci. 
Všichni jsme doufali, že na podzim už bude klid, ale jedeme v tom pořád. Jen ta jarní 
vyplašenost polevila a učíme se s tím fungovat dál.
Během roku nás více zaměstnal jen požár v (druhém) domově důchodců v Unhošti a 
požár lesa u Tuchlovic. Jednotka na OOB se účastnila dvaceti čtyřhodinového cvičení 
na evakuaci většího množství obyvatel po protržení přehradní nádrže, což jí přineslo 
cenné zkušenosti. Na podzim jsme se věnovali získání nového dopravního automobilu 
(dotace 450 000 Kč MV ČR, 300 000 Kč Stč. kraj, 600 000 Kč obec, 200 000 Kč vlastní 
prostředky). Dále jsme připravovali podklady pro anketu Dobrovolní hasiči roku, ve 
které jsme uspěli s lednovým požárem bytu na Kladně. Už jen pozvání na závěrečné 
vyhodnocení s tím, že jsme mezi prvními třemi, nás velice potěšilo, a když se termín 
posunul na 16. prosince, na kdy nám vycházelo i předání nového vozu, tak jsme si 
říkali „to bude zase den“. No co dodat, auto je parádní, umístění v anketě nad naše 
očekávání, takže pro náš kolektiv byl závěr roku celkem příjemnou tečkou vzhledem 
k stávající situaci.
Co nás čeká v roce 2021, nikdo netuší. Zatím můžeme říct, že přelom roku i leden je pro 
nás nad očekávání klidný, ale jak je psáno jinde, člověk nikdy neví, kdy a co se bude dít. 
   
CO PLÁNUJEME

Z hlediska techniky chceme během zimy svépomocí sestavit vestavbu do nového 
nákladního přívěsu, kde bude uloženo a přepravováno vybavení na ochranu obyvatel 
tak, aby bylo možno přívěs využít i samostatně, a zároveň, aby nám zbytečně nic 
nezabíralo prostor v autě. Během roku je v plánu dokončit rekonstrukci malé cis-
terny, protože stav původní kabiny z roku 1988 již znatelně poznamenal zub času a 
na technické kontrole už na nás mají spadeno. Bohužel není vypsán žádný dotační 
titul, tak budeme hledat vhodné řešení. Neplánovaně musíme najít náhradu za nosič 
kontejnerů (1989), který jsme pro závadu a špatný technický stav museli odstavit a 
jeho oprava již není rentabilní. 
S ochrannými prostředky a věcným vybavením jsme na tom dobře, potřebujeme doplnit 
jen pár prostředků (lanový zajišťovací systém proti ztrátě orientace, lahve k dýcha-
cím přístrojům, páčidlo). Doufáme, že se budeme moci plně vrátit k systému školení a 
výcviků, protože čert a oheň nikdy nespí a zde dvojnásob platí, že „kdo je připraven, 
není překvapen“. 
Sestava jednotky se zřejmě měnit nebude, ve výhledu jsou sice mladí adepti, ale jejich 
motivace pro tuto činnost zatím nebyla „nainstalována“, a tak musí i ti starší hledat 
další sílu pro činnost v jednotce i za ty mladé.
Věříme, že vše půjde alespoň tak jako dosud a od zásahu se vždy vrátíme všichni, pokud 
možno bez zranění a s minimálními škodami.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za podporu všem, kteří se dosud vystřídali v zastupitelstvu obce Braškov, 
v čele s jejím starostou. Bez této podpory bychom nikdy nebyli na této úrovni. Děku-
jeme i vedení obcí Kyšice a Velká Dobrá, pro které jsme přes deset let místní jednotka 
a s kterými rádi spolupracujeme. Samozřejmě děkujeme i všem fi rmám, podnikům, 
organizacím i jednotlivcům, kteří nás za dobu našeho fungování podpořili a přispěli 
tak k našemu fungování, a doufáme, že veškerá nastavená spolupráce se bude nadále 
jen rozvíjet.

AP 16 AVIA, rok výroby 1988 CAS25 LIAZ, rok výroby 1988





Zásah jednotky u požáru bytu ve výškové budově na Kladně

Dopravní automobil MAN TGE s nákladním přívěsem

Dne 25. ledna 2020 ve 3:26 byl jednotce Braškov vyhlášen poplach na událost: 

„Požár – výškové budovy, Kladno, ulice Americká – hoří 8. patro“.

Jednotka vyjela v počtu 8 členů k místu zásahu za 8 minut od vyhlášení poplachu 
s první cisternou a automobilovou plošinou. Již po cestě bylo podle informací od první 
jednotky na místě (stanice Kladno) zřejmé, že se bude jednat o vážnější událost s větším 
počtem ohrožených osob. Byla aktivována naše druhá cisterna s dvěma členy a dalším 
potřebným vybavením.
Po příjezdu na místo zásahu se byt v 11. patře nacházel v jednom ohni. Velitel zásahu 
nás okamžitě určil na záchranu osob z patra, kde probíhal požár, a z patra nad požárem.
Čtyři členové vybaveni dýchací technikou a maskami pro evakuaci osob neprodleně 
vyrazili vzhůru po schodech do zasaženého patra, kde již zasahovali příslušníci stani-
ce Kladno, kteří ošetřovali jednu popálenou osobu. Došlo k rozdělení na dvě skupiny 
a s pomocí termokamery jsme se v téměř nulové viditelnosti vydali hledat vstupy 
do sedmi bytů, které se nacházely na postiženém patře. Některé byty musely být 
otevřeny násilím, protože se v nich buď nikdo nenacházel, nebo obyvatelé nemohli 

dojít ke dveřím. Po vniknutí do bytu byla osobám nasazena evakuační maska a za 
našeho doprovodu opustily byt do prostoru schodiště, kde si je převzala další skupina 
zasahujících hasičů a odvedla je před budovu na shromaždiště. Toto se to několikrát 
opakovalo, dokud jsme si nebyli jisti, že se v zasažených patrech nikdo nenachází. Na-
vazující činností bylo dohašení požáru (hašení od počátku prováděli příslušníci stanice 
Kladno) a průzkum možných cest šíření požáru do vyšších pater a na střechu. Další 
naši členové se podíleli na evakuaci z pater pod požárem a evidenci evakuovaných a 
jiných potřebných činnostech.
Při požáru došlo k úmrtí jedné osoby, jedna osoba utrpěla těžká zranění a několik osob 
se nadýchalo zplodin hoření. 
Celkem bylo členy jednotky zachráněno 9 osob přímo a několik dalších ve spolupráci 
s jednotkou Kladno a dalšími jednotkami, které se podílely na zásahu, a to dobrovolné 
jednotky ze Hřebče, Brandýsku, Unhoště, Pleteného Újezdu, Stehelčevsi a Vinařic, za 
profesionální pak Slaný a Praha-Petřiny. Všem patří naše poděkování za spolupráci a 
dobře odvedenou činnost. 
Za naši jednotku se účastnilo 10 členů, 3 vozidla. Zásah trval přes čtyři hodiny. Jednalo 
se o jeden z nejsložitějších zásahů za historii jednotky.

Jsme rádi, že vám můžeme představit nový přírůstek do našeho vozového parku.
Jedná se o dodávkové vozidlo MAN TGE ve specifi kaci dopravní automobil. Vozidlo 
umožňuje přepravu 8 osob, disponuje větším nákladovým prostorem a součástí je 
nákladní přívěs s výklopnými bočnicemi a plachtou.
Vozidlo nahradí VW LT 46, který získala naše jednotka zdarma (tzv. převodem) v roce 
2016 od Policie ČR. Toto vozidlo muselo projít generální opravou, kterou prováděli členo-
vé jednotky, a pak sloužilo především pro mladé hasiče a jednotku na ochranu obyvatel. 
Cesta k novému vozidlu začala v roce 2019 papírovým bojem o žádosti o dotace, bez 
kterých by nebylo v možnostech obce fi nancovat tento projekt. S žádostí jsme uspěli 
u Ministerstva vnitra (450 000 Kč) a u Středočeského kraje (300 000 Kč), zbytek ceny 
hradila obec ze svého rozpočtu. Následovalo sestavení technických podmínek a soutěž 

o dodavatele, kterou vyhrála fi rma z Kuřimi u Brna s cenou cca 1 350 000 Kč s DPH 
za dodání vozidla a nákladního přívěsu. Na dovybavení vozidla dle potřeb jednotky 
přispělo SDH Braškov z vlastních zdrojů částkou 200 000 Kč.
Využití vozidla je všestranné, především jde opět o podporu mladých hasičů a jejich 
cestování po soutěžích a poznávacích výletech a ostatních akcích. Využití v rámci 
jednotky je činnost pro jednotku s předurčeností na ochranu obyvatel, kdy vozidlo je 
určeno k přepravě osob a jejich zavazadel a v přívěsu je uloženo základní vybavení, 
které jednotka potřebuje pro svoji činnost na místě mimořádné události.
Pevně věříme, že nám vozidlo bude dlouho sloužit a že i v dnešní nelehké době bude 
využíváno ku prospěchu nás všech.

fotografi e z požáru 25. 1. 2020, zdroj HZS Stč. kraje



Slovo občana Braškova-Valdeku a Toskánky
Nejen naše obec se v dřívějších dobách mohla pochlubit spolky, které tak nějak pomá-
haly všeobecnému kulturnímu, společenskému, sportovnímu a zejména pracovnímu 
životu naší pěkné vesnice. Ať to byli: Zahrádkáři, ČSSŽ, SČSP, DV NF, SSM, Pionýři, 
Jiskry, Myslivci, Sokolové, Baráčníci, Požárníci a další, které jsem možná opomenul.
Bohužel díky politickým změnám před několika desetiletími jsme o drtivou většinu 
zXtěchto spolků přišli, a to podle mne z důvodů jak politických, tak sociálních. Nakonec 
zůstali jen sportovci a hasiči a buďme rádi za ně, neboť jsou to tyto dva spolky, které ještě 
dokáží pro naše občany připravit nemálo kulturně společenských a sportovních akcí.
A právě druzí jmenovaní – NAŠI HASIČI – zůstávají pro naši obec oporou i v činnosti 
pracovní! Vždyť kolikrát pomáhají například při stěhování školky, úklidu okolí obce, vysa-
zování stromů, přípravě dřeva na Čarodejnice, pořadatelské činnosti, úklidu sběrného dvora, 
stěhování knihovny i obecního úřadu, stavby betléma, kácení stromů, roznášení letáků a 
dalších a dalších, dříve „brigádnických“ (pro později narozené – ZADARMO!) aktivitách?
Při práci s mládeží patří  NAŠI HASIČI nejméně mezi krajskou špičku. Soptíci i Tazmáni 
pravidelně vítězí na různých závodech. A dělají tak naší obci v okolí jen čest.

A v tomto těžkém roce roznášeli roušky a desinfekci  a nabízeli pomoc pro potřebné.
Při tom všem však bezezbytku všichni plní svoje poslání nejsvatější – HASÍ,  a to ve 
svém volném čase a dobrovolně!
Snad díky sv. Floriánu u nás v obci nehoří tak často. Ale výjezdy ke hnízdům bodavého 
hmyzu, nebezpečným nebo spadlým stromům a jiným událostem lze snadno dohledat 
ve statistikách.
A tak často zasahují při povodních, vyprošťují zraněné při nehodách, hledají pohřešova-
né osoby a samozřejmě likvidují oheň i v širokodalekém okolí. Neboť ne všechny sousední 
obce mají svoje hasiče a nebo ne na takové úrovni jako jsou ti NAŠI BRAŠKOVŠTÍ.
Proto když jsem se dozvěděl, že zvítězili v anketě DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 
2020, dlouho jsem s dojetím a hrdostí stál a přemýšlel, co by na to řekli jejich před-
chůdci, kteří sbor v roce 1903 založili.
Jistě nejméně to, co napadlo bezprostředně i mne – DĚKUJEME!!

Pavel Stádník

Slovo velitele jednotky Zásahy jednotky
Zdržím se sáhodlouhých projevů a frází. Chtěl bych krátce, ale o to upřímněji poděkovat 
všem členům SDH Braškov, členům výjezdové jednotky, vedoucím hasičské mládeže a 
v neposlední řadě i mladým hasičům, protože věřím, že i z nich jednou vzejdou naši 
plnohodnotní nástupci. Všem zde jmenovaným děkuji za vzornou reprezentaci sboru, za 
práci při údržbě techniky, udržování pořádku ve zbrojnici a dalších činnostech spojených 
s naší dobrovolnou aktivitou.
Dále bych rád poděkoval předešlým i současným zastupitelům obce, starostům a ostat-
ním občanům, kteří nás podporovali a podporují v naší činnosti.

rok počet mimořádný zásah

1997 0
1998 2
1999 5
2000 7
2001 4
2002 9 povodně Hýskov

2003 5
2004 7

rok počet mimořádný zásah

2005 8
2006 6 povodně Hořín

2007 6
2008 7
2009 6
2010 15
2011 17
2012 20

rok počet mimořádný zásah

2013 19 povodně Veltrusy

2014 14 požár pekárny La Loraine

2015 30 požár lesa a pole Chrášťany 

2016 34 výbuch plynu v RD Kladno 

2017 54 vichřice Herwart

2018 71 dopravní nehoda V. Dobrá

2019 53 požár ubytovny Kladno

2020 58 požár bytu Kladno

Anketa dobrovolní hasiči roku 2020
Anketa dobrovolní hasiči roku se již 10 let snaží o zviditelnění a ocenění dob-
rovolných hasičů v rámci celé České republiky za podpory řady sponzorů a 
partnerů. Přihlásit se může kterýkoliv sbor nebo jednotka se svojí činností nebo 
zásahem, pokud splňuje kritéria daná pořadatelem. Finalisty ze všech přihlá-
šených vybírá odborná porota složená z osob znalých hasičské problematiky.
Soutěžící jsou rozděleni dle území, spadají tak do jedné z pěti částí. V našem 
případě jde o území Středočeského, Ústeckého kraje a Hlavního města Prahy. 
Z této oblasti je vybráno 5 fi nalistů a oceněni jsou první tři na základě počtu 
získaných hlasů veřejnosti.
Naše jednotka se do soutěže přihlásila se zásahem, který se odehrál na 
konci ledna minulého roku, a jeho průběh je stručně popsán v samostatném 
článku na této straně. Hlasování veřejnosti probíhalo v průběhu září a my 
děkujeme všem známým, příznivcům, kamarádům, občanům naší obce a 
členům okolních jednotek za jejich odevzdaný hlas, který nám pomohl v tak 
bezvadném umístění. 
Jak je vidět na přiložené fotografi i, díky vašim hlasům jsme se umístili na 
skvělém prvním místě, a aby pro nás to překvapení nebylo jen jedno, tak jsme 
ještě dostali bonus za nejvyšší počet hlasů z přihlášených jednotek. Co vám 
budeme povídat, doufali jsme, ale tohle jsme opravdu nečekali, no a bonus 
navíc tomu dal korunu. 
Tak a teď k tomu hlavnímu, proč jsme se vlastně přihlásili do této soutěže, 
samozřejmě to byla vidina odměn za umístění, protože vybavení jednotky 
je jedna třetina toho, co nás posouvá dál. Za 1. místo jsme získali 80 000 Kč 
na nákup námi vybraného vybavení pro jednotku a několik věcných darů, 
které se hodí pro naši činnost (motorová pila, led světlo, vysílačka), a jako 
bonus za počet hlasů jsme obdrželi automatický externí defi brilátor, vše 
v celkové hodnotě přesahující 200 000 Kč. 
Po pravdě, našli se mezi námi i tací, kteří při vyhlášení výsledků (16. 12. 2020 
v Brně) slzičku uronili, a kdo slzu udržel, minimálně dojat byl. Jsme velice rádi 
za takový úspěch, je to motivace pro další činnost a ta je více než potřeba. 
Na den vyhlášení výsledků bylo naplánováno i převzetí nového dopravního 
automobilu u dodavatele, který je kousek od Brna, takže se dá mluvit o tom, 
že jsme z této jedné cesty toho přivezli opravdu hodně jak materiálně, tak 
zážitkově. Škoda byla jen, že díky platným opatřením se nemohlo účastnit 
předání více členů jednotky, jak je tomu zvykem, a museli se tak spokojit 
pouze s živým přenosem přes internet. Záznam z této události vysílala 
Česká televize 13. 2. 2021

Aktuální informace naleznete na www.braskov.cz nebo na facebookovém profi lu SDH Braškov.
Vytvořil kolektiv autorů: Hugo Laitner, Pavel Horník, Pavel Stádník, Petr Jelínek a Tomáš Votava. Do jazyka českého přeložila Marie Kocálová. Tiskne a sponzoruje KARTEX.


