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 Velitelem jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů obce Jihlava ( JSDHO) 
je Jiří Bláha, který zároveň působí 
jako trenér vybraných družstev dob-
rovolných hasičů z celé republiky, 
kteří reprezentují republiku na mezi-
národních soutěžích. Povídali jsme si 
s ním o jeho práci, ale také například 
o pomoci jihlavských hasičů při ne-
dávných povodních. Je hasičem od 
roku 1970. 

 Kolik v Jihlavě působí JSDHO?
 Celkem 4, a to jedna v Jihlavě a 

v příměstských částech tři (Pístov, 
Heroltice a Zborná). Jihlavská jed-
notka má 24 členů a je zařazena do 
vyšší kategorie s označením JPO 
III. To znamená, že tato jednotka 
vyjíždí k událostem i mimo katastr 
obce podle plošného pokrytí vypra-
covaného Hasičským záchranným 
sborem kraje Vysočina. 
 K tomu, abychom splnili vyšší kri-

téria, jsme museli absolvovat i ško-
lení pro vyšší způsobilost v řadě 
specializovaných profesí. V součas-
né době má jednotka dvě vozidla, 
cisternu na podvozku LIAZ a do-
pravní automobil na podvozku Avia 
30 pro osm osob.

 Veřejnosti je známo, že se pro-
vádí v současnosti rekonstruk-
ce zbrojnice na Bedřichově. Kde 
máte tato vozidla nyní?
 Nyní jsou tato vozidla v areálu 

podniku Prádelny a čistírny města 
Jihlavy. To nám dělá velké problé-
my, protože máme techniku na dru-
hém konci Jihlavy, a pochopitelně 
nějakou dobu trvá, než se tam do-
staneme. Máme normu deseti mi-
nut na výjezd od nahlášení události 
a to je v tomto případě hodně tvrdá 
norma.

 V našich novinách zazněla ještě 
před poslední uzávěrkou zpráva, 
že zasahujete při povodních. Kde 
jste byli a kde pro vaše nasazení 
vznikl impuls?
 Při povodních jsme s kolegy ve 

sboru vyhodnotili události, které se 
udály na severní Moravě, a rozhod-
li jsme se, že požádáme primátora 
města o vyslání do postižených ob-
lastí. Primátor Ing. Jaroslav Vymazal 
svolil, a tak celkem osm hasičů vy-
jelo na pomoc. Byli jsme nasazeni v 
Novém Jičíně, kde jsme v příměstské 
části Žilina pomáhali lidem. 

 O co konkrétně šlo?
Naše pomoc spočívala například v 

čerpání vody ze sklepů, čerpání zne-
čištěných studní, uklízení nepořád-
ků a následků povodní. K tomu jsme 
použili prostředky, kterými nás vy-
bavilo město (dezinfekce, pracovní 
nářadí, obuv, rukavice atd.).

 Hovořili jsme o tom, že máte v 
SDH i členy mladší patnácti let. 
Co ti dělají, protože předpoklá-
dám, že nemohou být nasazováni 
k událostem? 
 V jednotce mohou být zařazeni až 

ti, kteří dosáhnou 18 let. To však ne-
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znamená, že si mládež nemůžeme 
pro další činnost ve sboru vychová-
vat. Máme proškolené vedoucí mlá-
deže, kteří se starají o celoroční čin-
nost nejen na úseku požární ochrany, 
ale pořádáme také například letní a 
zimní tábory, děti soutěží v celoroč-
ní soutěži hry PLAMEN a snažíme 
se je pestrou formou činnosti připra-
vit pro vstoupení do JSDHO. 

 Napadá mne, který SDH je starší. 
Jihlavský, nebo Bedřichovský?
 Jihlavský je o několik let starší, pro-

tože byl původně německý. Myslím, 
že letos slaví devadesát let založe-
ní. Dlouhou dobu působil přímo 
na náměstí v prostorách dnešního 
magistrátu, pak střídali další místa 
– dřívější Uhelné sklady, pak na uli-
ci Vrchlického atd. V roce 1953 byl 
založen profesionální hasičský sbor, 
nynější předchůdce hasičského sbo-
ru kraje Vysočina.
 SDH Bedřichov byl založen v roce 

1935, takže letos máme čtyřiasedm-
desátileté výročí založení.

 Jakým způsobem udržujete po-
hotovost?
 Do služby je dán každý, kdo pro-

šel odbornou způsobilostí. Schází-
me se na požární zbrojnici dvakrát 
týdně a vždy na začátku měsíce si 
členové řeknou, kdo má jak směny, 
kdo volno, a na toto uděláme rozpis 
služeb. Všichni členové mají mobil-
ní telefony a jejich čísla jsou známá 
na operačním středisku HZS kraje 
Vysočina. Toto operační středisko 
v případě nahlášené události rozešle 
našim členům SMS i hlasové zprá-
vy. Je jasné, že si ten, kdo je zařazen 
v hotovosti, nemůže dát pivo či další 

alkohol a musí plnit časovou normu 
deseti minut. Proto členové využíva-
jí vlastních dopravních prostředků, 
aby časový limit na výjezd jednotky 
splnili.

 Kolik lidí takto udržuje pohoto-
vost?
  Družstvo o sníženém stavu má 

složení 1 plus 3. Je nás v jednotce 
24 členů, a proto dokážeme kdyko-
liv toto potřebné nasazení pokrýt. 
Ostatní se sejdou na požární zbroj-
nici a připravují zázemí pro nasazené 
družstvo.

 Jak často vyjíždíte k zásahům?
 Od 1. ledna jsme byli přeřazeni do 

vyšší kategorie JPO III a do dneš-
ního dne (17. června) jsme vyjeli 
patnáctkrát. Většinou šlo o technic-
ké zásahy, jako je čerpání vody. Do-
konce jsme jednou museli čerpat vo-
du ze stavby nové požární zbrojnice 
na Bedřichově, protože silná průtrž 
mračen zatopila základy a voda zača-
la téct sousedům do sklepních pro-
stor. Několik zásahů jsme měli kvůli 
rojům včel nebo vos... (K tomu se 
vracíme na jiném místě NJR - pozn. 
redakce). U požárů jsme zasahovali 
celkem 5x.

 Má veřejnost zájem pracovat ve 
vašem SDH?
 Přes léto to není tak aktuální, ale 

pořádáme také akce, při kterých se 
veřejnosti představujeme, jako je 
například ukázka činnosti na jih-
lavském Masarykově náměstí nebo 
soutěže (19. září to bude soutěž pro 
mladé hasiče na Masarykově náměs-
tí), a to se najdou vždy zájemci, kteří 
se poptávají, jak by se mohli stát čle-
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ny JSDHO.

 Vy sám se budete v červenci 
účastnit jedné zajímavé akce. Při-
bližte čtenářům, o co půjde.
 Jde o XIV. Mezinárodní hasičskou 

soutěž CTIF. CTIF je mezinárodní 
organizace hasičstva, která sdružuje 
47 zemí. Přeloženo do češtiny jde o 
komitét pro prevenci a hašení požá-
rů, který  se každé čtyři roky schází 
na jednání, a při této příležitosti je 
pořádána mezinárodní hasičská sou-
těž – olympiáda. 
 Letos připadla pořadatelská ro-

le českým hasičům a tato soutěž se 
uskuteční ve dnech 19. - 26. 7. 2009 
v Ostravě. Česká delegace čítá 258 
účastníků, v požárním sportu nás 
bude reprezentovat sedm družstev 
a 13 družstev na klasické disciplíny 
CTIF... Mně připadá milá povinnost 
dělat trenéra oněm třinácti klasic-
kým družstvům. Připravujeme se na 
tuto soutěž již od loňského října, kdy 
jsme začali soutěží o Svatováclav-
ský  pohár  ve Dvoře Králové, kde si 
družstva vybojovala postup na tuto 
hasičskou olympiádu. 

 Takže jste vlastně reprezentač-
ním trenérem hasičských družstev 
České republiky v klasických dis-
ciplínách CTIF?
 Ano, byl jsem do této funkce vy-

brán Českým národním komité-
tem CTIF, na návrh Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a Slezska, které je 
řádným členem tohoto orgánu. Je 
to moje již třetí olympiáda. Na těch 
prvních dvou (2001 ve Finsku a 
2005 v Chorvatsku) jsem působil ja-
ko mezinárodní rozhodčí. 
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