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Tisková zpráva akce "Radslavská přilba 2017"
V sobotu 1. a v neděli 2. dubna 2017 se uskutečnil již 16. ročník mezinárodní noční soutěže hasičské
všestrannosti „Radslavská přilba“. Na slavnostním nástupu soutěžící pozdravil zástupce spoluorganizátora –
ředitel ÚO HZS Přerov plk. ing. Miroslav Čoček i starosta obce Radslavice pan Josef Hrdlička. Starosta
místního sboru přivítal všechna soutěžící družstva z blízkého i vzdáleného okolí. Poděkoval také za podporu
všem sponzorům a partnerům soutěže, mezi něž se zařadily společnosti Autocentrum Přerov s.r.o., Bison
Sportswear, Červinka – Czech Republic, s.r.o., DEVA F-M s.r.o., EUROLAMP s.r.o., Holík International,
s.r.o., Holomý s.r.o., Pramacom Prague spol. s r.o., RCS Brno – radiostanice, a.s., Somati systém s.r.o.,
Velebný & Fam s.r.o. a ZAHAS, s.r.o.
Již tradičně se soutěže účastnila slovenská družstva obcí Zlaté a Sveržov. Účasti jediného letos přihlášeného
polského týmu z Komprachczic z Opolského vojvodství zabránil ostrý výjezd jednotky k dopravní nehodě
před jejich odjezdem do Radslavic. Členové soutěžních týmů však o polštinu ochuzení nebyli, neboť stejně
jako v loňském ročníku jednu z disciplín noční části jako rozhodčí řídili naši polští partneři z OSP Chrzelice.
Všechna moravská družstva si tak na vlastní kůži vyzkoušela jazykový hendikep, s kterým se zejména
polské týmy musí při účasti v soutěži vypořádávat.
Na start odpolední štafety se po několika odhlášeních v tomto ročníku postavilo 14 šestičlenných družstev.
Celý průběh soutěže provázelo krásné jarní počasí, s nejteplejším aprílem za posledních 20 let. Stejně jako
v předchozích dvou ročnících byly zachovány dvě paralelní dráhy nabízející 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 B/65, provedli 40 úderů
na hamerboxu či přenesli dva 25-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 - „Honzo vstávej“ - při němž jde družstvo doslova z postele do
plné zbroje a testy. Zatímco disciplína „Honzo vstávej“ měla 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 s sebou a svými znalostmi, poprvé na čas. 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. V průběhu odpolední části na soutěž zavítal Wings
Team společnosti Red Bull, který všem soutěžícím předal plechovku jedinečného nápoje této firmy a dodal
křídla jejich výkonům v soutěži.
Noční část startovala po předchozí velmi věcné a přátelské poradě velitelů družstev ve 20,15 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. Pro nasazení členů družstva na jednotlivé úkoly disciplín bylo opětovně využito losování.
Týmy se tedy v průběhu noci musely 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. Tradiční podobu si zachovalo
stanoviště pod názvem „Zachraň se kdo můžeš“na stanici HZS v Přerově s vodorovným traverzem a
slaněním z cvičné věže.
Na radslavském závodišti byl poprvé v historii soutěže start i cíl na jediném místě. Běh „Cestou necestou“
byl ztížen nesením přiměřeně těžké figuríny na nosítkách.
Zcela novou náplň opět dostala disciplína v prostorách střediska MZ a.s. Prosenice. Po loňském přesunu do
objektu kravína 175 byla tentokrát využita jeho vybydlená mléčnice, jejíž jímka imitovala výkop, ve kterém
byla zavalena osoba. Bohužel mnoha soutěžícím chyběla potřebná představivost a k pažení přistoupila jen
menší polovina týmů soutěžního pole.
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Po několikaleté přestávce se soutěž zastavila na Veselíčku. Tamní hasiči dali soutěžícím k dispozici svou
letitou pýchu – ruční koňskou stříkačku a na doprovodné dráze dali soutěžícím poznat, že hašení s tímto
strojem chce pořádnou fyzičku.
Návratem k dříve využitým námětům byly disciplíny „Kdo maže ten jede“, „Kluci v akci“ a Rallye
Pavlovice. První soutěžící potrápila určením tlakových lahví a luštěním Kemler kódu, druhá vyžadovala
vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla doplněné rušivými podněty v podobě novorozence v autě
a opilého kolemjdoucího, který svým chováním ztěžoval práci hasičům při plnění disciplíny. 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.
Třetí vyžadovala po soutěžících provedení výměny kola na přívěsném vozíku ZV 6. Právě u této disciplíny
vykonávali funkci rozhodčích naši polští přátelé z Chrzelic.
Po třinácti letech se soutěž vrátila do objektu bývalé sušárny chmele v Sobíškách. Tehdy se tento
několikapodlažní objekt procházel po několika typech žebříků a z nejvyššího patra opouštěl po betonovém
schodišti. Letošní zadání bylo podstatně prostší, z odborného pohledu však zajímavější. Úkolem soutěžících
při této disciplíně nazvané „Vzhůru do věží“ bylo vytvořit dopravní a útočné vedení po schodišti podle ML
16 P Bojového řádu s následnou signalizací dosažení cíle. Velitel jednotky tedy musel stejně jako u reálného
zásahu vyhodnotit situaci na místě události a správně a úplně provést kroky k vyřešení problému.
Z disciplíny „Moravské Gabčíkovo“ zbyl jen její název. Obsahem byl návrat k již dříve zařazeným
činnostem stavění povodňových hrází, tentokrát přímo v korytě odvodňovacího příkopu nad Tučínskou
nádrží.
Svou premiéru na Radslavské přilbě měla také disciplína „Šišemský krtičák“. Teoretickou výhodu při ní
měla družstva, které se stejnojmenné soutěže účastní v polovině srpna. Nyní byla převedena do noční
podoby a doplněna losováním soutěžních úseků: na jedničce se vyprošťovala proudnice přivázaná na laně
z nastavovacího žebříku, na dvojce bylo nutno zatlouci hřebík, na trojce přeřezat pilkou železný T profil, na
čtyřce přitáhnout na laně pneumatiku, na pětce a šestce pak rozvinout a svinout hadici C mezi dva
rozdělovače.
Některá soutěžní družstva však dokázaly potrápit i vzpomínané tradiční disciplíny s názvy „Vzhůru k
výškám“, „Hastrmanovo překvapení“, či „Pevnost Boyard“. Ani při plavbě po Rýnském rybníku při
disciplíně „Piráti Karibiku“ všechny čtyřčlenné posádky nesměřovaly přímo k cíli, ale spíš to jely jako obří
slalom. Suchozemská dvojice členů týmu pak prezentovala své znalosti z oblasti zdravotní přípravy, někteří
se možná poprvé potkali s vakuovou dlahou.
První dubnový víkend tak nebyl jen ve znamení aprílových žertíků, ale 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, Přerova, 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.
Vzhledem k počtu týmů a hladkému průběhu soutěže proběhlo vyhodnocení ještě za tmy a vládla při něm
výborná nálada. Že o paradoxy není na Radslavské přilbě nouze se potvrdilo i při sečtení výsledků.
Stejného, nejnižšího, bodového zisku dosáhly poprvé v historii soutěže dva týmy, domácí Radslavice a
slovenský Sveržov. Na pořad tedy muselo přijít pomocné kritérium, větší počet lepších umístění na
disciplínách. První místo, Radslavskou přilbu a celý soubor věcných cen si tedy vybojoval tým ze Sveržova,
který tuto soutěž dokázal vyhrát již v letech 2008 a 2015. Stříbrná příčka tak zbyla na domácí a bronz si
vybojovali hasiči z Oseku nad Bečvou. Vítězem však byl zcela jistě každý z účastníků soutěže, neboť
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všechny týmy dorazily do cíle a zdárně se vypořádaly se všemi nástrahami připravené trati.
Poděkování pořadatelů patří všem spoluorganizátorům, kteří pomohli zabezpečit kontrolní stanoviště,
poskytli materiální či osobní rozhodcovskou pomoc a firmám Autocentrum Přerov s.r.o., Bison Sportswear
Otnice, Červinka – Czech Republic, s.r.o. Praha, DEVA F-M s.r.o. Frýdek Místek, EUROLAMP s.r.o.
Brno, Holík International, s.r.o. Zlín, Holomý s.r.o. Valašské Meziříčí, Pramacom Prague spol. s r.o. Praha,
RCS Brno – radiostanice, a.s. Brno, Somati systém s.r.o. Troubsko, Velebný & Fam s.r.o. Ústí nad Orlicí, a
ZAHAS, s.r.o. Lipník nad Bečvou, 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, Věří, že do soutěžního pole přivede zpět tradiční
účastníky soutěže a bude inspirací pro další zájemce, s nimiž se těšíme na setkání při 17. ročníku v roce 125.
výročí založení radslavského sboru 2018.
Více informací najdete na www.radslavice.cz/hasici.
Stanislav Jemelík, starosta sboru
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