Radslavská přilba 2012
V sobotu 31.března a neděli 1.dubna 2012 se uskutečnil již 11.ročník noční soutěže hasičské všestrannosti
„Radslavská přilba“. Svou záštitu nad ním převzal náměstek hejtmana Ol.kraje Mgr.Radovan Rašťák a
Ol.kraj na pořádání akce poskytl finanční příspěvek.
Zcela netradičně se soutěž neuskutečnila v termínu změny zimního času na letní a počasí to všem
zúčastněným 27 týmům dalo řádně na vědomí. Všichni při dešťových přeháňkách s drobnými kroupami
s nostalgií vzpomínali na uplynulý teplý a slunečný víkend. Nicméně hasiči jsou „tvrdí chlapi (a holky)“ a
vše zvládli bez zranění i remcání, takže dopad se projevil jen ve slabé divácké účasti na odpolední štafetě.
Soutěž odstartoval slavnostní nástup, při němž všem, za odhodlání soutěžní formou realizovat část
stanovené odborné přípravy, poděkoval ředitel ÚO HZS plk.ing.Miroslav Čoček. Přivítána byla polská
družstva z Chrzelic, Rzymkovic a Zieliny z Opolského vojvodství i slovenský tým obce Zlaté,
poděkování za podporu bylo směrováno všem sponzorům. Dráha odpolední štafety, při níž se šestičlenná
soutěžní družstva postupně snaží co nejlépe vypořádat s kombinovanými prvky pětiboje a požárního
sportu, nedoznala žádných změn. Na zhruba 90-ti metrovém okruhu tak soutěžícím stály v cestě 1,5m
vysoká bariéra, trubní tunel, kladina, hasící přístroj, bariéra s oknem, překážky přeskoč – podlez přeskoč, přesun závaží úderem palicí po kolejnici, přesun figuríny, sestava pneumatik, ale zejména
lešeňová věž, z níž skluzem dolů svůj úkol začínali a výstupem na ni po provazovém žebříku končili.
Tradiční byly i další dvě odpolední disciplíny - „Požární poplach“ - při němž jde družstvo doslova
z postele do plné zbroje a testy. Pro řidiče je to za dohledu provozovatele autoškoly Ing.Dana Ležáka
ověření vědomostí z pravidel silničního provozu, pro členy jednotek pak test z otázek pro zkoušku
odbornosti Hasič I.-III.stupně.
Noční část startovala po předchozí poradě velitelů družstev ve 20.10 hod. hvězdicově na všech 15-ti
stanovištích současně. Jako v předchozích ročnících obsahovala některé zcela nové disciplíny, ale i u těch
tradičních byla snaha o jejich inovace, směřující zejména ke zvýšení nároků na odborné znalosti na úkor
prosté síly a rychlosti – vše s hlediskem přijatelné bezpečnosti soutěžících. „Zrychlený přesun“ po
dostihovém závodišti byl tedy o něco zkrácen, ale členové družstva museli spolu se svým tělem do cíle
doručit i výzbroj potřebnou pro provedení požárního útoku do poschodí. „Bytový požár“ byl doplněn o
určování věcných prostředků a „Útěk z Alcatrazu“ o soustavu šroubů a matic, zapůjčenou strážáky ze
Zieliny. Zcela novou disciplínou byla např. „Dolínkovská štafeta“, tvořená lanovkou nad vodním tokem,
vodorovným lanovým žebříkem, lávkou a tunelem, pojmenovaná na počest jednoho z původců a místa
inspirace pro vznik naší soutěže.
Dalšími nočními disciplínami byly vyklizení sklepa od dřeva a uhlí, požární útok do kopce z podzemního
zdroje i s úklidem všeho vybavení, průchod zemědělským objektem s rozměrným břemenem, vodorovný
traverz, slanění z cvičné věže, čerpání vody turbínovým čerpadlem fy Zahas, výměna uzavíracího ventilu
trubního vedení, plnění povodňových pytlů a stavba povodňové hráze.
Inovací prošla i práce na vodě, při níž tentokrát nestačilo na člunu objet ostrov Rýnského rybníku. Čtyři
členové družstva si zahráli na skutečné námořníky, či vzhled k přepravě sudu spíš pašeráky, neboť museli
několikrát přistávat a přepravovat břemena ze břehu na břeh, zatímco zbylí dva členové na různých
březích vyhledávali kontrolní body s určením druhu tlakové lahve. Poprvé, spíše symbolicky, byla ve
spolupráci s oblastní organizací SONS Přerov na jednu z disciplín zařazena laserová střelnice, jelikož v
této střelbě celkem úspěšně po úplné poúrazové ztrátě zraku soutěží jeden z členů našeho sboru.
Velmi reálně byla opět pojata disciplína „První pomoc“. I když jen omezená část hasičských jednotek je
předurčena na zásahy u dopravních nehod, pravděpodobnost účasti kohokoliv z nás u takovéto události
v běžném životě se zásluhou stupně motorizace a neukázněnosti, až bezohlednosti některých řidičů
prudce zvyšuje. Je proto jen dobře mít co nejvíce lidí s návyky základních technických a taktických
postupů pro řešení těchto situací. Námětem byla tentokrát nehoda motorkáře, kterou muselo družstvo,
rozptylované hysterickou spolujezdkyní, s dostupnými pomůckami vyřešit zcela samostatně.
Poslední březnový víkend tak opět přinesl rozsáhlou prověrku hasičských jednotek z Přerovska i širokého
okolí, kterou pro účastníky akce pořadatelský sbor hasičů z Radslavic připravil za účinné pomoci Obce
Radslavice, HZS Olomouckého kraje, územního odboru Přerov, ČČK a okolních sborů z Pavlovic u
Přerova, Šišmy, Tučína, Buku, Radvanic, Veselíčka, Oseku nad Bečvou a Sušic.
Bylo snahou zařadit co nejvíce úkolů, které představovaly či imitovaly činnosti, s nimiž se hasičské
jednotky setkávají, či mohou setkat při své zásahové činnosti. V nepravidelném pořadí se střídaly úkoly
fyzicky náročné, technicky orientované s prověrkou profesních znalostí. U všech však byly nutné patřičné

vědomosti, souhra všech členů týmu, rychlost rozhodování a schopnost převést všechny získané
dovednosti do praxe s případnou dávkou improvizace.
Při tentokrát opravdu čistě ranním vyhodnocení do druhé desítky ročníků soutěže symbolicky nejlépe
vstoupili hasiči z Dřevohostic, kteří tím jen potvrdili loňskou statistiku nejúspěšnějšího týmu prvního
desetiletí a jako první tým v soutěži zvítězili potřetí. Druhé místo vybojovalo slovenské družstvo obce
Zlaté, třetí skončili domácí. Vítězem však byl zcela jistě každý z účastníků soutěže, který se dokázal
vypořádat s nástrahami trati a dorazit do cíle.
Poděkování pořadatelů patří všem spoluorganizátorům, kteří pomohli zabezpečit kontrolní stanoviště,
poskytli materiálovou či osobní rozhodcovskou pomoc a firmám BELFOR Czechia s.r.o., EUROLAMP
s.r.o., Bison Sportswear, DEVA F-M s.r.o., Drager Safety s.r.o., Holík International, s.r.o., Knězek s.r.o.,
MIBAG sanace s.r.o., PERSPEKTA s.r.o., Požární bezpečnost s.r.o., SEAL navijáky s.r.o.,
SHOPARAMEDIK, VÍTEX a.s., VOCHOC TRADE s.r.o. a ZAHAS, s.r.o., které finančně či věcně
konání soutěže podpořili.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice, jako pořadatel doufá, že i letošní jedenáctý ročník Radslavské
přilby přinesl všem účastníkům něco pozitivního a nového, patřičně je prověřil i pobavil a pomohl jim
v přípravě na jejich každodenní službu spoluobčanům. Více informací najdete na
www.radslavice.cz/hasici.
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