
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

Mimořádná Řeháčkova příloha 
 

Cvičení integrovaných záchranných složek na Řehačce 
 

V pátek 23. května 2008 proběhlo v naší osadě taktické cvičení 
integrovaného záchranné systému, které mělo prověřit jeho připravenost 
na koordinaci záchranných prací při silné povodni.  

Kousek po deváté hodině ráno se začaly před hospodu sjíždět 
policejní složky a sbory profesionálních i dobrovolných hasičů 
z Byšiček, Lysé nad Labem, Nymburka a Staré Lysé. Rovněž dorazili 
záchranáři z Milovic s polní nemocnicí a potápěčem. Na všechny zde 
již čekali početní novináři z  TV Prima, regionální středočeské televize, 
dále Nymburský deník, MF Dnes a nechyběl ani Řeháček ☺. Akci 
rovněž sledovali vrchní velitelé, starosta Lysé Jiří Havelka a 
místostarostka Marcela Chloupková, náměstek hejtmana Středočeského 
kraje Vilém Žák a ministr zemědělství Petr Gandalovič, který si sem 
odskočil z Lysé, kde v tu dobu probíhala výstava Natura Viva. 

O všech plánovaných akcích nás pravidelně informoval velitel 
zásahu pan Roman Zima. Hasiči nejprve nasadili do záchranných akcí 
několik motorových člunů, pomocí níž se dostali do odříznutých oblastí 
a zahájili nezbytnou evakuaci. Mezi ohroženými osobami bylo také 
několik zraněných, včetně těžkých poranění. Figuranty hráli studenti 
obchodní akademie v Lysé. Záchranáři mezitím “nafoukli“ polní 
nemocnici, kam zraněné přenášeli. V rámci cvičení byla také 
simulována situace s utonulou osobou pod vodou, kterou bylo třeba 
nalézt. Tonoucí osoba byla nalezena po 12 minutách po potopení. 
Viditelnost byla pouze 5cm. Posléze byla přepravena na břeh a předána 
zdravotníkům, kteří předvedli přítomným novinářům resuscitaci včetně 
použití automatického defibrilátoru. Po úspěšném oživení se všichni 
přesunuli na mostek. Za chvíli jsme se dočkali perličky dnešního dne.  
Z Prahy přiletěl osvědčený vrtulník Bell 412 s policejní posádkou 
doplněný o letecké záchranáře. Ti se postupně spustili ze stroje na 
hladinu, odkud zachránili tonoucí. Po cvičení následoval nástup všech 
zúčastněných složek a poděkování záchranářům od organizátorů akce.  
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Během června se prokoušeme množstvím pořízených fotografií 

z akce a na webu uděláme fotogalerii. 
Nyní pár informací o počasí a nové lávce v Čelákovicích.  

Po teplotně rekordním víkendu, kdy někteří otužilci okusili chladné 
proudy Labe, se do našeho pásma dostala smršť. Prvního června se 
teploty pohupovaly na tropické třicítce. Přibližně v 16h dopadla na 
vyprahlou půdu našich zahrádek první dešťová kapka. „Sláva, že 
prší, budeme mít zalito“, radovali se zahrádkáři. Pak se opravdu 
rozpršelo. Proudy vody doprovázely kroupy lentilkové velikosti, 
oslnivé blesky rozjasňovaly oblohu a slyšet byly všudypřítomné 
hromy. Na polích se vytvořilo velké jezero, které se po čase vsáklo 
do půdy. Naštěstí se voda nedostala do sklepů tak, jak tomu bylo 
například v nedalekých Benátkách nad Jizerou a na plácku se poprvé 
prověřila účinnost navezeného štěrku.  

V červnovém zpravodaji města Čelákovic se můžete dočíst více 
informací o připravované stavbě lávky mezi Čelákovicemi a osadou 
Grádo. Nová lávka bude umístěna cca 410 m nad zdymadly a bude 
sloužit pěším a cyklistům. Je navržena tak, aby umožnila i případný 
přejezd vozidel integrovaného záchranného systému. Délka mostu 
bude 250 metrů, celková šířka 4,93 m, šířka chodníku na lávce bude 
3 m s asfaltovým povrchem. Lávku budou držet nad vodou dva 
pylony ve tvaru písmene A o velikosti 36 metrů. Na stavbu již bylo 
vydáno územní rozhodnutí, je zpracována dokumentace ke 
stavebnímu povolení a nyní probíhá jednání, neboť se jedná o 
nákladnou stavbu (asi 36 milionů). Termín realizace zatím nebyl 
stanoven. 

 
 


