
22.9.2013 – PREVENTIVNÍ AKCE S DOPRAVNÍM PODNIKEM 
 

 
Součástí plánu práce celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů SDH Praha 
Satalice bylo uskutečnění akce pro kolektivy mladých hasičů, které působí ve 
Sborech dobrovolných hasičů nejen v Praze, ale i po celé České republice. Na 
autobusové garáži Dopravního podniku hlavního města Prahy jsme se sešli, 
abychom přivítali malé i velké návštěvníky nejen z těchto řad. 
 

 
Akce proběhla za podpory Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, 
DP hl. m. Prahy a vedení provozovny DP-A Klíčov.  
 

 

 
Hasiči Praha Satalice zde ve spolupráci se Sbory 
dobrovolných hasičů Praha Ďáblice, Praha Let-
ňany a kolegy z Hasičského záchranného sboru 
Dopravního podniku uspořádali preventivní akci 
pro děti z kolektivů mladých hasičů. Pozvání 
přijali i rodiče naší hasičské mládeže, přátelé a 
další návštěvníci z řad složek IZS a zaměstnanců 
DP hl. m. Prahy.  
 
 

Sbory, které se s námi na akci podílely, přispěly svým podílem k vytvoření statické ukázky hasičské 
techniky. Ta se na Klíčově sešla v nemalém počtu. Pořádající Sbor dobrovolných hasičů Praha Satalice  
poskytl celou svou vozovou flotilu čítající DA Tranzit, CAS 20 Man a CAS 32 Tatra 815, jimiž byly  zajiš-
ťovány zážitkové jízdy po areálu autobusových garáží. Hasičský záchranný sbor DP se zde prezentoval 
technickým vozem Tatrou 815 včetně posádky, která byla hlášena ve výjezdu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sbor dobrovolných hasičů z Letňan se do programu zapojil s AZ 30 žebříkovou IFOU, která byla využi-
ta k předvedení ukázek výstupu do 30 metrů ve volném prostoru. Sbor dobrovolných hasičů Ďáblice 
poskytl CAS 32 Tatru 148 a K 24 Liaz, kterými zajišťoval zdroj vody pro plnění soutěžních disciplín. 
Všechny zúčastněné sbory akci navíc podpořily dostatečným množstvím hasičů ze svých řad, kteří na 
místo odpočinku před pracovním týdnem přidali ruku k dílu, za což jim patří náš upřímný dík.  
 



Akce proběhla podle předem připraveného programu a z řad účastníků vzešly jen kladné ohlasy. 
Z pohledu organizátorů i návštěvníků nedošlo k žádnému problému nebo omezení či ohrožení pro-
vozu.  

 
 
Pro návštěvníky byla přichystána tzv. „stezka hasiče“, jejíž součástí byly čtyři soutěžní disciplíny. Jed-
nalo se o překážkovou dráhu, jejíž cílem bylo proběhnout osmi pneumatikami, překonat bariéru a 
úkol zakončit nastříkáním vody na hasičský terč za pomoci džberové stříkačky. Druhou disciplínou 
bylo pospojovat hasičské hadice a vytvořit vedení dvou proudů. Disciplínou číslo tři bylo uhasit po-
myslný plamen v nástřikovém domečku a na závěr u posledního stanoviště vyplnit hasičský kviz, kte-
rý vypověděl o teoretických znalostech naší mládeže. Po absolvování všech úkolů bylo možné získat 
zajímavé věcné ceny. Ti nejmenší si měli navíc možnost vymalovat hasičské omalovánky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nejmenší návštěvníci s radostí přivítali možnost svezení v hasičském voze, které s nimi prakticky po 
celou dobu konání akce pendlovaly po areálu autobusových garáží. Při jízdě nechyběly zapnuté svě-
telné majáky a vzhledem k bezpečnému způsobu jízdy bylo možné usednout i na místo velitele vozu. 

 
 
V závěru akce jsme se nechali společně zvěč-
nit u Letňanské žebříkové Ify a po řádném 
předání prostor garáže jsme poděkovali všem 
zúčastněným hasičům za účast i pomoc s or-
ganizací a s přáním pěkného zbytku nedělní-
ho dne jsme se rozloučili a odebrali 
k domovům.  


