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ZMENA A NADEJE

Nový hasičský rekord: spojili Dolní Loučky s Devíti skalami
Celou trasu podél 
obrovského hada 
sestaveného 
z 3371 hadic projel 
i reportér Sedmičky.
Jiří Bárta
Žďársko

V jeden velký hasičský mej-
dan se proměnila akce Devět 
skal 2010. Téměř 2600 dobro-
volných hasičů z celé republiky 
a jeden sbor ze Slovenska pro-
pojilo úspěšně Dolní Loučky 
a Devět skal. Tedy nejnižší a nej-
vyšší místo žďárského hasičské-
ho okresu. Nakonec si poradili 
se všemi komplikacemi, včetně 
zapadlé cisterny, prasklých ha-
dic a výměny stříkaček. 

„Rekord v přepravě vody 
na dálku z roku 2001 byl v so-
botu 8. května překonán, a to 
o 16,3 kilometru. Celá akce 
trvala šest hodin padesát pět 
minut a bude zapsána do čes-
ké databáze rekordů,“ potvrdil 
ve skalách komisař pelhřimov-
ské Agentury Dobrý den Vilém 
Doležal.

Takhle vypadala celodenní 
cesta za rekordem.

10:35, Dolní Loučky
Šéf organizátorů Jiří Sáblík 

konečně dává do vysílačky po-
kyn ke startu. S více než půl-
hodinovým zpožděním. „Akce 
Devět skal 2010, start!“ zave-
lel velitel hasičů ze Seninky 
na Vsetínsku Petr Švirák. První 

Inzerce

RekoRd padl. Více jak dvěma a půl tisícům dobrovolných hasičů se podařilo společnými silami 
přepravit vodu z Dolních Louček na Devět skal.   Foto 7/ Jiří Bárta

Žďársko | Na začátku akce 
Devět skal 2010 byl bláznivý 
nápad Jiřího Sáblíka. O tři roky 
později přijímal šéf dobrovol-
ných hasičů z Nových Dvorů 
jako náčelník štábu gratulace 
za úspěšný pokus o překoná-
ní rekordu v dálkové dopravě 
vody. 

Ze svého úseku těsně za Ka-
dovem celou sobotu řešil přes 
telefon a vysílačku komplika-
ce na 63,46 kilometru dlouhé 
trase.

„V sobotu v šest ráno jsem 
si byl jistý, že to klapne, v po-
ledne jsem byl na pochybách, 
ve čtyři už jsem tomu nevěřil, 

no a v půl šesté se to povedlo,“ 
usmíval se Jiří Sáblík.

Památný okamžik z Devíti 
skal ale uvidí jen na fotkách 
a na videu. „Chtěl jsem aspoň 
na chvíli být úplně nahoře, ale 
museli jsme jet řešit problémy 
na druhém úseku, kde bylo po-
řád málo vody,“ vysvětloval.

O to víc si večer užil ha-
sičský mejdan. A že pánové 
a dámy v modrých mundúrech 
umějí pařit ve velkém stylu, to 
předvedli i v základním táboře 
na Šiklově mlýně. „Všude samý 
hasič, měli jsme i ohňostroj. 
Navíc v deset všechna auta 
pustila houkačky a majáky, to 

Velitel Sáblík v poledne pochyboval. A ve čtyři už nevěřil 

Velitel akce Devět skal 2010 
Jiří Sáblík.   Foto 7

Nový český rekord:•	        
2592 dobrovolných 
hasičů z 288 sborů 
přepravilo vodu 
na vzdálenost 63,46 km 
(Dolní Loučky - Devět 
skal) s převýšením 
541 metrů. Použili 
při tom 3371 hadic B, 
234 čerpadel a 291 
radiostanic.
V době rekordu bylo •	
v hadicích 300 kubíků 
vody, přepravili celkem 
580 kubíků. V době 
čerpání protékalo 
hadicemi 36 kubíků vody 
za hodinu.
Trasa vedla•	  celkem 
přes 18 obcí, většinou 
po silnicích nižších tříd: 
Dolní Loučky, Újezd, 
Tišnovská Nová Ves, 
Žďárec, Vratislávka, 
Radňoves, Nová Ves, 
Dolní Libochová, 
Jemnice, Strážek, Dolní 
Rozsíčka, Blažkov, Zvole, 
Horní Rožínka, Rozsochy, 
Vojtěchov, Kuklík, Kadov, 
Devět skal.

DEVĚT SKAL 2010

stříkačka se rozbíhá a nabírá 
vodu z řeky Loučky. „Že jsme 
nabrali zpoždění? To víte, moc 
lidí, moc materiálu, to se nedá 
nic dělat,“ říká Švirák. 

V té době už měli hasiči 
na celé trase hadice z větší čás-
ti zatopené vodou z cisteren 
a vodních zdrojů okolo. Pak vše 
odpojili. Postupně zapínali dal-
ší a další stříkačky. Přemohli 
i komplikace po ranní průtrži 
mračen, kdy déšť rozbahnil 
polní cesty. Jedna z cisteren 
dokonce sjela do příkopu, mu-
seli ji vypustit a vytáhnout. To 
celé ranní manévry při přesu-
nu ze základny v Šiklově mlýně 
zpozdilo. 

12:45, Rozsochy
Tady musí hadice jedinkrát 

na trase podlézt železniční trať 
Žďár – Bystřice. U odbočky 
k nádraží se utábořili členové 
SDH Hněvkovice. 

„To je na Humpolecku, 
na akci jsme se přihlásili loni 
v září,“ říkají hasiči.  

Podle zpráv z vysílaček už 
ví, že se útok na vrchol zpozdí. 
„Na jednom místě pod námi 
dokonce ráno chyběly hadice. 
Podle nás se to tak o dvě hodi-

ny prodlouží. Ale nelitujeme, 
chceme být u toho.“

13:30, Vojtěchov
Ve Vojtěchově hadice opouš-

tí asfaltku a míří přes kopec 
na polní cestu. U statku hlídají 
hasiči z Víru. Tady se řeší jiné 
než technické problémy. „Který 
debil postavil tu slivovici na slu-
níčko?“ láteří jeden z nich a hle-
dá viníka. Sousední stříkačku 
má na starosti sbor ze Sulkovce, 
obce nad Vírskou přehradou. 
Tamní gurmáni s sebou vzali 
na celodenní piknik i zahradní 
gril a připravují si steaky.

15:05, Kadov
Poslední obec před hvoz-

dem ukrývajícím nejvyšší vr-
chol Žďárských vrchů. Jen těs-
ně za Kadovem na louce sídlí 
ti, kteří celou akci vymysleli 
– SDH Nové Dvory ze Žďárska 
v čele s Jiřím Sáblíkem. Pěta-
třicetiletý velitel akce co chvíli 
zvedá telefon. Na Devět skal, 
které odtud leží asi sedm kilo-
metrů, už se během dne dostal. 

„Ale museli jsme zpátky, 
naše vysílačka tam měla pro-
blémy, musíme být k dispozici,“ 
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je až na pár víkendů téměř furt,“ 
zdůrazňuje.  

Na místě jsou už i cyklisté, 
kteří celou trasu projeli na ko-
lech, a dvoučlenná redakční 
posádka serveru novedvory.eu, 
která vyždímala starou červe-
nou „čezetu se sajdou“ úplně 
do dna.   

17:30, Devět skal – 
836 m n.m.

Nekonečné čekaní. Nervózní 
jsou hasiči i novináři. Zvědavců 
z řad turistů už ubývá, nechtějí 
tak dlouho čekat. Zpráv o tom, 
že voda dorazí co nevidět, slyšeli 

přítomní tolik, že už jim nevěří. 
Když praská jedna z hadic před 
vrcholem, musí se čekat dal-
ších x minut. Ale už to vypadá 
nadějněji. Parní stříkačka funí 
a posílá vodu na vrchol. „Už je 
to tady,“ zní unisono. Jako první 
si slastný pocit užívá Ladislav 
Ptáček z Herálce. „Přišel jsem 
k tomu jak slepý k houslím,“ 
směje se.   

Pak se u proudnice vystřídají 
i hasiči z nedalekých Křižánek 
a také z Roztoků u Semil. „Byli 
snad u každého rekordu,“ chlu-
bí se. A dostává se i na Bohumila 
Marka. „Vyfoťte mě někdo, jsem 
na vrcholu z Nových Dvorů jedi-
ný,“ prosí o zvěčnění. Na velite-
le Sáblíka se nedostalo.

Inzerce

Předchozí rekord:             •	
4. – 5. května 2001  
Vzdálenost 47,2 km 
z Máchova jezera 
do vojenského prostoru 
Ralsko překonalo 1202 
hasičů ze 131 sborů 
za 18 hodin a 30 minut, 
použili při tom 2567 
hadic B a 145 hasičských 
vozů, i tehdy u rekordu 
asistovala parní stříkačka 
z Roztok u Jilemnice.
Podle Agentury Dobrý •	
den neexistuje v této 
kategorii oficiální světový 
rekord. Úspěch SDH Nové 
Dvory tak bude zanesen 
"pouze" do české 
databáze rekordů.
O •	 stokilometrové 
metě už uvažují hasiči 
ze Skalice u České Lípy.

DEVĚT SKAL 2010

RekoRd padl. Více jak dvěma a půl tisícům dobrovolných hasičů se podařilo společnými silami 
přepravit vodu z Dolních Louček na Devět skal.   Foto 7/ Jiří Bárta

Velitel Sáblík v poledne pochyboval. A ve čtyři už nevěřil 
byla úžasná atmosféra, i slza 
mi ukápla,“ neskrýval pětatři-
cetiletý velitel.

S myšlenkou pokusit se o re-
kord přišel už před třemi lety. 
„Napadlo mě to, když jsme 
jednomu členovi našeho sbo-
ru napouštěli zahradní jezírko 
a táhli jsme hadice z koupališ-
tě,“ zavzpomínal Sáblík na pr-
votní impulz. 

Když ale oslovil s dotazem 
pelhřimovskou Agenturu Dob-
rý den, hodnota stávajícího re-
kordu (47,2 km) Novodvorské 
vyvedla z míry. „To číslo nám 
vyrazilo dech,“ přiznal Sáblík. 

Jenže ani to hasiče ze Žďár-

ska neodradilo. Postupně shá-
něli další a další hadice a stří-
kačky a chrlili tisíce e-mailu 
se žádostí o pomoc do všech 
koutů republiky. A také pro-
mýšleli ne zrovna jednoduchou 
trasu s velkým převýšením.

Starý rekord vydržel přesně 
devět let a tři dny. A na pře-
konání toho nového už vyhlá-
sili útok Severočeši. „Hasiči 
ze Skalice u České Lípy hned 
prohlásili, že by chtěli překo-
nat vzdálenost sto kilometrů,“ 
prozradil Jiří Sáblík. „Řekl 
jsem jim, že jestli do toho pů-
jdou, můžou s námi počítat,“ 
slibuje na oplátku Sáblík.  /bar/
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vysvětluje. V autě zatím jeden 
z jeho kolegů kouká do note-
booku a hledá data ke konkrét-
nímu úseku, kde zrovna řeší 
trable. 

16.00, Devět skal
Na záchytném parkovišti 

stojí desítky aut. Dál už musí tu-
risté po svých. K vrcholu zbýva-

jí necelé dva kilometry. U chaty 
pod vrcholem stojí naleštěná 
chlouba hasičů z Podkrkonoší. 

„Je to parní stříkačka z roku 
1907, vyrobená přímo pro obec 
Roztoky u Jilemnice,“ chlubí 
se strojník Jaroslav Grosman. 

„Ale na parádu jsme tady my, 
mašina dělá jen to, co má. V po-
sledních letech je v zápřahu jako 
nikdy. Od května do září fungu-


