
První velký závod hasičů
se uskutečnil v Příbrami

Č
eská závodnická
špička se sjela 29.
února a 1. března do
hasičské stanice v
Příbrami, kde pomě-

řila síly v disciplíně Výstup na
cvičnou věž. Disciplíny, jejíž
cílem je se za pomoci jedno-
hákového žebříku dostat do
vyšších pater, se zúčastnilo
v průběhu víkendu na sto zá-
vodníků a neformálně tak za-
hájili novou sezonu hasičské-
ho sportu.

Zatímco v ženské kategorii v
základní části i v následných
finálových vyřazovacích sou-
bojích přesvědčivě zvítězila
Kamila Bartošková (SDHHor-
ní Cerekev), v kategorii mužů
se o prvenství strhl boj. Právě
muži mají za úkol dostat se až
do třetího podlaží! Základní
část ovládnul Jan Vyvial z HZS
Moravskoslezského kraje,
který vyhrál i následné finá-
lové rozběhy. Ostatní pořadí
se ve finálové části měnila,

druhémísto nakonec obsadil
další ostravský borec, Pavel
Krpec, a bronz si odvezl praž-
ský profesionální hasič Tomáš
Daněk.
První březnový den se na

start postavili dorostenci a
dorostenky. Ti zároveň byli
pod bedlivým dohledem tre-
nérů reprezentačních výběrů,
kteří sledovali souboj poten-
ciálních reprezentantů. V ka-
tegorii mladších (13-14 let) je
promnohé tento závod prv-
ním ostrým startem při stou-
pání do vyššího patra, nejlépe
si vedli Michaela Adamcová a
Vít Vymazal. Střední katego-
rie, tedy patnáctiletí a šest-
náctiletí závodníci již s výstu-
pem většinou zkušenost mají
a projevilo se to i na předve-
dených výkonech. Tereza
Chovancová si vítězství zajis-
tila časem 7,97s aMatěj Kábele
byl coby vítězný dorostenec
ještě o devět desetin sekundy
rychlejší! V kategorii starších
dorostenek (17-18 let) se pře-

kvapení nekonalo, zvítězila
Kateřina Borovičková. Stejně
staří dorostenci semusí dostat
do druhého patra, čímž se zá-
vod stává atraktivnějším.
Nejlépe si vedl Lukáš Bubení-
ček, který se tak stal posled-
ním vítězem soutěžního ví-
kendu. Ondřej Vojta
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