
Na hasičskou pouť do Křtin se sjelo 44 sborů. Lidé viděli, jak krotí plameny 

Křtiny /REPORTÁŽ/ – Jméno Florián ve světském kalendáři sice nefiguruje, ale každý hasič 

ví, že jeho svátek připadá na čtvrtého května. Svatý Florián je totiž jejich patronem. Vždy 

poslední neděli v dubnu jej uctí při hasičské pouti ve Křtinách. Letos už popatnácté, i když 

chladné počasí tentokrát připomínalo spíš únor. 

Do areálu křtinského koupaliště se v neděli dopoledne sjíždí kolem čtyř set padesáti hasičů 

z čtyřiačtyřiceti sborů. Vyráží odtud do průvodu městysem. 

Do čela se řadí mažoretky Hvězdičky z Rosic. Oblečené v krásných, ale tenkých šatech se 

chvějí zimou, přesto jim na tvářích září úsměvy. „Mně vůbec není zima," prohlašuje statečně 

jedna z nich. Tempo udává Sivická kapela. Podél silnice stojí diváci, další sedí před domy 

nebo mávají z oken. 

Je na co se dívat. Tři páry koní táhnou historické hasičské stříkačky. Následují praporečníci se 

zástavami jednotlivých sborů. „Náš prapor pochází z roku 1895, je jeden z nejstarších na 

Moravě," chlubí se Zdeněk Peša z olešnického sboru. SDH Hostěnice, Přízřenice, Jedovnice, 

Senetářov, Březina, Lipovec, Rudice, Kovalovice, Kotvrdovice a řada dalších. Každá 

skupinka nese hrdě název svého sboru. 

Stříkačka z roku 1892 

Nechybí samozřejmě zástupci hlavních pořadatelů z Křtin a Kanic. Kaničtí hasiči do průvodu 

vyrazili s koněspřežní stříkačkou z roku 1892. „Máme půjčené dva tažné koně, stříkačka, 

která v roce 1924 dostala motor, totiž váží kolem dvou tun. Pořád je funkční. Hasičská pouť je 

pro nás svátkem a příjemným setkáním," říká velitel zásahové jednotky v Kanicích Lukáš 

Láník. 

Členka křtinského sboru Kateřina Bradáčová veze v průvodu kočárek s dcerkou. „Náš sbor si 

letos připomíná sto třicet let od založení, o to větší je to pro nás událost. U hasičů mě to baví. 

Určitě k tomu povedeme i dceru," usmívá se mladá žena v uniformě. 

Největší na jižní Moravě? 

Podle starosty Křtin Františka Novotného je tamní hasičská pouť největší na jižní Moravě. 

„Účastní se sbory z okolí, ale i z Vysočiny a spřátelený sbor z Dolního Rakouska," komentuje 

účast. Do budoucna by ze slavnosti rádi měli celokrajskou pouť. „Letos nás navštívila i nová 

starostka krajských hasičů, tak se zkusíme domluvit," dodává Novotný. 

Důležitost akce dokresluje slavnostní mše svatá v barokním chrámu Jména Panny Marie. Pod 

kazatelnou na všechny shlíží socha svatého Floriána a celebrant Pavel Rostislav Novotný mši 

zakončuje žehnáním novému praporu Moravské hasičské jednoty. 

 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91059&idc=4366015&ids=1066&idp=87444&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F96335_CZ.htm
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90861&idc=4366015&ids=837&idp=87331&url=http%3A%2F%2Fwww.fakro.cz%2Fvyrobky%2Fvsechny-vyrobky%2Fokna-do-plochych-strech%2F%20
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90886&idc=4366015&ids=11442&idp=87354&url=http%3A%2F%2Fwww.funbaby.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90995&idc=4366015&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=4366015&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F


S myšlenkou hasičských poutí přišel v roce 2002 děkan Tomáš Prnka, dlouholetý křtinský 

farář. Zdeněk Farlík, majitel jedné z křtinských hospod, byl u toho. „Pana děkana jsem 

vozíval autem na delší cesty. Při jedné se mě ptal, co si myslím o tom, že by se ve Křtinách 

konaly hasičské poutě. Přišlo mi to jako výborný nápad. Tak jsme uspořádali schůzi, zapojili 

hasiče z Kanic, kteří dnes patří k hlavním organizátorům, a tradice byla na světě," usmívá se 

Farlík. 

Polní kuchyně z Bukoviny i požár 

Návštěvníci poutě se v neděli neohřívali čajem nebo polévkou jen v jeho hostinci. Na dračku 

šel třeba hovězí guláš z více než půl století staré polní kuchyně hasičů z Bukoviny. „Guláš 

jsme začali vařit ve dvě hodiny ráno. Máme toho asi sto litrů," usmívá se při rozlévání voňavé 

dobroty bukovinský hasič Luděk Fiala. 

Při správné pouti nechybí stánky. V jednom prodávají různé předměty s hasičskou tematikou. 

Osmiletému Dominiku Zralému z Blanska jeho otec kupuje odznak s dráčkem Soptíkem. 

„Syn má hasiče moc rád, takže tip na nedělní výlet byl jasný," vysvětluje Dušan Zralý. 

Chlapci se nejvíc líbila moderní hasičská auta v průvodu. „Jednou bych chtěl takové řídit. 

Hasiči jsou totiž nejlepší. Hasí požáry a zachraňují kočky," má jasno Dominik. 

Jak umí krotit plameny, to hasiči vzápětí předvádějí s historickou technikou při 

naaranžovaném požáru hořícího domku. Sice chvíli trvá, než vodní proud při ručním čerpání 

vytryskne, ale nakonec vše dobře dopadne. Atraktivní ukázkou je rovněž vyprošťování osob 

z havarovaného auta babickými hasiči a miništafeta v podání nejmenších hasičů z Kanic a 

Přízřenic. 
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