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Tisková zpráva akce "Radslavská přilba 2015"
V sobotu 28. a v neděli 29.března 2015 se uskutečnil již 14.ročník noční soutěže hasičské
všestrannosti „Radslavská přilba“. Svou záštitu nad ním převzal hejtman Olomouckého kraje
Ing.Jiří Rozbořil a Ol.kraj také na pořádání akce poskytl finanční příspěvek. Na slavnostním
nástupu soutěžící osobně pozdravil zástupce spoluorganizátora - ředitel ÚO HZS plk.ing.Miroslav
Čoček. Starosta místního sboru přivítal všechna soutěžící družstva z blízkého i vzdáleného okolí.
Již tradičně se soutěže účastnila slovenská družstva obcí Raslavice a Sveržov a dva polské týmy ze
Zieliny a Komprachczic z Opolského vojvodství. Poděkoval také za podporu všem sponzorům a
partnerům soutěže. Na start odpolední štafety se v tomto ročníku postavilo 24 šestičlenných
družstev. Bohužel chladné počasí odradilo většinu tradičních diváků ze sledování dění na nově
upravené dráze. Pro urychlení průběhu a atraktivitu diváků byly tentokrát postaveny dvě paralelní
dráhy, které nabídly přímý souboj dvou soutěžních družstev. Každý ze soutěžících musel překonat
1,5m vysokou bariéru, překážky přeskoč – podlez – přeskoč a sestavu pneumatik. Vždy dva
závodníci v týmu pak motali 20-ti metrovou hadici C/52, provedli 30 úderů na hamerboxu či
přenesli dva 20-ti litrové kanystry. Polovina týmu pak svůj soutěžní pokus začínala skluzem z
lešeňové věže, druhá jej naopak výstupem na ni po provazovém žebříku končila.
Tradiční byly i další dvě odpolední disciplíny - „Požární poplach“ - při němž jde družstvo doslova
z postele do plné zbroje a testy. Zatímco Požární poplach měl v teple garáže hasičské zbrojnice jako
vždy širokou diváckou kulisu - zejména v případě startu smíšených družstev, u testů bojoval v tichu
místnosti jen každý sám ze sebou a svými znalostmi. Pro řidiče to byl za dohledu provozovatele
autoškoly Ing.Dana Ležáka test z ověření vědomostí z pravidel silničního provozu, pro členy
jednotek pak test z otázek základních řádů a taktických předpisů.
Noční část startovala po předchozí velmi věcné a přátelské poradě velitelů družstev ve 20 hod.
hvězdicově na všech 14-ti stanovištích současně. Jako v předchozích ročnících obsahovala některé
zcela nové disciplíny, u těch tradičních pokračovala snaha o jejich inovace a opětovně byly
zařazeny některé z prvotních ročníků.
Soutěžící se tedy v průběhu noci museli vyrovnat s požárním útokem do kopce z podzemního
zdroje i s úklidem všeho vybavení, průchodem zemědělským objektem s dvěma hadicemi B75/20
zakončeným vytvořením útočného vedení či čerpáním vody pomocí stojatého ejektoru.
Při „Zrychleném přesunu“ po dostihovém závodišti museli členové družstva spolu se svým tělem do
cíle doručit i výzbroj, kterou určili pomocí grafických značek věcných prostředků. Po třinácti letech
„odpočinku“ při této disciplíně došlo poprvé i na strojníky hasičských vozidel, kteří dosud jen
převezli auta od startu do cíle. Letos k času svého týmu přidal svůj za 40 dřepů na cílově čáře.
Tradiční stanoviště vodorovný traverz a slanění z cvičné věže při „Práci z lanem“ byla rošířena o
třetí s úkolem vytvořit kotevní bod a provést zajištění hasiče při práci na žebříku.
Osvědčená „Dolínkovská štafeta“, pojmenovaná na počest jednoho z původců a místa inspirace pro
vznik naší soutěže, tvořená lanovkou nad vodním tokem, vodorovným lanovým žebříkem, lávkou
přes potok a tunelem byla doplněna tentokrát již stabilním vodorovným žebřem.
Zcela novou náplň dostal prostor v teletníku střediska MZ a.s. Prosenice. Dlouholeté "Vyklizení
sklepa" a posledních letech realizované "Katakomby" nahradila disciplína „Tajemství staré půdy“.
Na té museli soutěžící vyhledat zraněnou osobu a následně ji ve stísněných prostorách dopravit na
určené místo. Po loňském luštění osmisměrky, ne zcela ideální pro zahraniční týmy, byl i do noční
části zařazen test hasičských znalostí.
Některá soutěžní družstva dokálaly potrápit i další tradiční disciplíny s názvy První pomoc, Bytový
požár, Povodeň či Moravské Gabčíkovo. Ani při plavbě po Rýnském rybníku všechny posádky
nesměřovaly přímo k cíli, ale spíš to jely jako obří slalom.
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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, okolních sborů z Pavlovic u Přerova, Šišmy, Tučína, Buku, Radvanic, 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 časně ranním vyhodnocení vládla výborná nálada. Radslavskou přilbu, přilbu Dräger HPS 7000
PRO H1 i další ceny si na východ Slovenska odvezl vítězný tým SDZ Sveržov. Druhé místo
obsadili hasiči z Dřevohostic a bednu se třech bramborových medailích konečně urvali hasiči
z Hradčan. Vítězem však byl zcela jistě každý z účastníků soutěže, neboť všechny týmy dorazily do
cíle a zdárně se vypořádaly s všemi nástrahami připravené trati.
Poděkování pořadatelů patří všem spoluorganizátorům, kteří pomohli zabezpečit kontrolní
stanoviště, poskytli materiální či osobní rozhodcovskou pomoc a firmám Alerion s.r.o., Bison
Sportswear, DEVA F-M s.r.o., Drager Safety s.r.o., EUROLAMP s.r.o., Holík International, s.r.o.,
Holomý s.r.o., Lanex a.s., Mikov s.r.o., Milan Pisarovský, Prabos plus, SEAL navijáky s.r.o., Vítex
CZ a.s., Velebný & Fam s.r.o., a ZAHAS, s.r.o., které finančně či věcně konání soutěže a ocenění
neúspěšnějších týmů podpořily.
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice, jako pořadatel doufá, že Radslavská přilba jako speciální
soutěž přinesla všem účastníkům něco pozitivního a nového, patřičně je prověřila i pobavila a
pomohla jim v přípravě na jejich každodenní službu spoluobčanům, Věříme, že může být inspirací
pro další zájemce, s nimiž se těšíme na setkání při polojubilejním 15.ročníku v roce 2016.
Více informací najdete na www.radslavice.cz/hasici.
Stanislav Jemelík, starosta sboru
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