
STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ HRANIC 
 
Wieloletnia współpraca z jednostek OSP Istebna-Centrum i  SDH Mosty u Jabłonkowa zaowocowała 
realizacją projektu STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ HRANIC, w ramach którego odbyło się w dniach 27 i 
28 lipca 2017 roku szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów lasu. Projekt uzyskał 
współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 
Slezsko i budżetu państwa. 
W czwartek 27 lipca odbyło się szkolenie sztabowe w remizie OSP Istebna-Centrum. W ramach tego 
szkolenia przedstawiciel OSP Istebna-Centrum przedstawił prelekcję na temat projektu oraz Gminy Istebna. 
Kolejna prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela Nadleśnictwa Wisła dotyczyła lasów w nadleśnictwie 
wisła, zabezpieczeń przeciwpożarowych, dróg przeciwpożarowych i stanu drzewostanu. Kolejne prelekcje 
przedstawione przez przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie dotyczyły aspektów prawnych 
ochrony przeciwpożarowej lasów oraz taktyki działań i postępowania przy gaszeniu pożarów lasu. Kolejne 
prelekcje były głoszone przez przedstawicieli straży pożarnej z Czech i Słowacji, a dotyczyły organizacji 
systemu ochrony przeciwpożarowej i podejmowaniu współpracy w czasie akcji międzynarodowych. W tym 
dniu odbyły się również pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego przedstawiciela firmy Steo, dystrybutora 
sprzętu firmy Rosenbauer w Polsce oraz pokaz systemu wspomagającego dowodzenie akcją ratowniczą wraz 
z przedstawieniem aspektów prawnych wykorzystania w działaniach ratowniczych dronów – pokaz wykonała 
firma Abakus Systemy Teleinformatyczne. 
Piątek 28 lipca 2017 to były ćwiczenia z zakresu gaszenia pożarów lasu „Las 2017”. Miejsce działań to było 
leśnictwo Olza należące do Nadleśnictwa Wisła w Gminie Istebna, nie daleko zbiornika przeciwpożarowego 
w przysiółku Tokarzonka. W działaniach ratowniczych udział brało 37 zastępów straży pożarnej, ponad 200 
ratowników. Były trzy zastępy z Czech oraz jeden zastęp ze Słowacji. Łączność wspomagał samochód 
dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Założenia taktyczne były takie, że 
początkowo do działań ruszyły zastępy z Gminy Istebna oraz Czech i Słowacji. Pożar na skutek silnego wiatru 
nadal się rozrastał i były dysponowane kolejne jednostki z KSR-G powiatu cieszyńskiego oraz Kompania 
gaśnicza nr 3 „Cieszyn 830-11”. Maksymalny teren objęty działaniami ratowniczymi to było 10 ha. Kierujący 
Działaniami Ratowniczymi był mł. bryg. Ryszard Kukuczka. W trakcie ćwiczeń testowano sprzęt ratowniczy 
firmy Rosenbauer oraz ekologiczne środki gaśnicze oraz w praktyce korzystano ze sprzętu wspomagającego 
kierowanie działaniami ratowniczymi – drona. Kierujemy serdeczne podziękowania do Nadleśnictwa Wisła – 
zespołu pod kierownictwem Nadleśniczego mgr inż. Andrzeja Kudełki, zespołowi strażaków z Komendy 
Powiatowej PSP w Cieszynie pod dowództwem bryg. Damiana Legierskiego, zespołowi z Komendy 
Wojewódzkiej PSP w Katowicach pod dowództwem bryg. Krzysztofa Grzesiczaka, HZS MSK s velitelem 
stanice Třinec npor. Bc. Bohdan Sikora MSc, velitelowi DHZ Svrcinovec Antonovi Tomascin, Gminie Istebna – 
wójtowi mgr Henrykowi Gazurkowi. Dziękujemy za obecność na ćwiczeniach Panu Maciejowi Molak – 
kierownikowi JS Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu programu Interreg V-A CZ-PL, staroście Obec Mosty u 
Jablunkova Josefowi Szotkowskiemu, staroście Obec Hrcava Petrowi Stano, staroście Obec Svrcinovec 
Renácie Majchrákovej, staroście Obec Cierne Pavlowi Gomola. 

 
 

  Kohut Tomáš       Stanisław Kędzior 
SDH Mosty u Jabłonkowa            OSP Istebna - Centrum  

 
 
Projekt „STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ HRANIC” jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika 

Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – 

Těšínské Slezsko i budżetu państwa. 

 



STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ HRANIC 
 
Dlouholetá spolupráce OSP Istebna - Centrum a SDH Mosty u Jablunkova, vyústila v realizaci projektu 
STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ HRANIC. V rámci tohoto projektu se konalo ve dnech 27. a 28.7.2017, 
školení a cvičení v oblasti prevence a boje proti lesním požárům. Projekt získal spolufinancování z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A ČR-Polsko v rámci mikroregionálních fondů 
Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu Polska. 
Ve čtvrtek 27. července probíhalo odborné školení v hasičské zbrojnici OSP Istebna - Centrum. V rámci 
tohoto školení zástupce OSP Istebna – Centrum, seznámil přítomné s cílem společného projektu a Obcí 
Istebna. Zástupce správy lesů z oblasti Wisła, informoval o rozloze, povaze a struktůře lesů v této oblasti, do 
které spadá i Obec Istebna, dále pak informoval o protipožárních opatřeních a stavu lesních cest. Následné 
přednášky měli zástupci okresního velitelství (HZS) PSP z Cieszyna. Zabývaly se otázkami zákona o požární 
ochraně a organizačním i operačním řízení jednotek ve vztahu k požárům lesů. Zástupci hasičských sborů z 
České republiky a Slovenska, přiblížili ve svých projevech organizaci požární ochrany ve svých zemích a to 
zejména ve vztahu k poskytování přeshraniční spolupráce u společných cvičení a zásahové činnosti. Firmy 
Steo a Rosenbauer, nám představily moderní hasičské vybavení a firma Abakus Systemy Teleinformatyczne 
představila různé typy dronů, které mohou být využity pro potřeby požární ochrany. Tato firma ve svém 
příspěvku informovala i o právním rámci používání dronů.  
V pátek 28. července 2017, proběhlo mezinárodní taktické cvičení na lesní požár "Las 2017". Místo události 
se nacházelo v lesnictví Olza, patřící do nadlesnictví Wisła, v Obci Istebna, nedaleko od požární nádrže v 
osadě Tokarzonka. Po vyhlášení poplachu, se cvičení v těžkém lesním terénu, zůčastnilo přes 200 hasičů z 
celkem 37 jednotek požární ochrany. Tři jednotky byly z České republiky a jedna jednotka ze Slovenska. Na 
místě, bylo cvičení řízeno z mobilního operační vozidla, se kterým přijelo krajské velitelství PSP z Katowic. 
Taktické předpoklady cvičení spočívaly v tom, že nejdříve byly k události povolány nejbližší jednotky z Obce 
Istebna, společně s jednotkami z České a Slovenské republiky. Požár se ale vlivem silného větru stále 
rozšiřoval, proto byly povolány další jednotky ze záchranného systému KSR-G okresu Cieszyn a odřad 
jednotek č.3 „Cieszyn 830-11”. Plocha požáru se rozšířila na 10 hektarů lesa na kterém jednotky zasahovaly. 
Velitelem zásahu byl mł. bryg. Ryszard Kukuczka. Během cvičení bylo otestováno vybavení firmy 
Rosenbauer i ekologická hasiva. Byly využity data pořízené z dronu, které pomáhaly s koordinací jednotek a 
mapováním rozsahu požáru.  
Srdečně děkujeme nadlesnictví Wisła - týmu pod vedením Mgr. Ing. Andrzeja Kudełki, týmu hasičů z 
okresního velitelství (HZS) PSP z Cieszyna pod velením bryg. Damiana Legierskiego, týmu hasičů z krajského 
velitelství (HZS) PSP z Katowic pod velením bryg. Krzysztofa Grzesiczaka, veliteli stanice HZS MSK Třinec 
npor. Bc. Bohdanovi Sikorovi MSc, veliteli DHZ Svrčinovec Antonu Tomaščinovi, Obci Istebná - starostovi 
Mgr. Henrykowi Gazurkowi. Děkujeme za účast na cvičení panu Maciejowi Molak – projektovému 
manažerovi společného sekretariátu programu Interreg V-A CZ-PL se sídlem v Olomouci, starostovi obce 
Mosty u Jablunkova Josefu Szotkowskému, strostovi obce Hrčava Ing. Petru Staňovi, starostce obce 
Svrčinovec Mgr. Renatě Majchrákovej a starostovi obce Čierne Ing. Pavlovi Gomolovi.  

 
 
  Kohut Tomáš       Stanisław Kędzior 

SDH Mosty u Jabunkova            OSP Istebna - Centrum  

 
 
Projekt „STRAŻACY BEZ GRANIC - HASIČI BEZ HRANIC" je spolufinancován 

Evropským fondem pro regionální rozvoj Interreg V-A Program Česká republika-Polsko v 

rámci mikroregionálních fondů Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státním 

rozpočtem. 

 


