
 
OKRESNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ VE VLAŠIMI 4. a 5. 6. 2011 

Sestava muži: Jakub Kudlík, Lukáš Jelínek, Ondra Šimánek, František Tichý, Milan Bébr, 
Pavel Kahoun, Vít Bartoš, Saša Jermolajev, Miroslav Kratochvíl 
 
Sestava ženy: Petra Kožíšková, Jana Burdová, Iveta Kučerová, Ivana Fialková, Lenka Tichá, 
Lucie Kahounová, Monika Jelínková 
 

4. 6. se konala okresní soutěž mužů ve Vlašimi, na které byl i náš tým. Této soutěže se 
zúčastnilo 17 družstev. 

Muži 

 
Jako každý rok se začalo nástupem a poté následovaly závody ve „stovkách“. Této disciplíny 
se zúčastnilo 108 jednotlivců, každý měl 2 pokusy. Zde se trochu projevil nedostatek tréninku 
našich kluků – moc se jim nedařilo a obsadily 12. místo (počítaly se 3 nejlepší časy) 
Za Louňovice běželi: 
- František Tichý  čas – 19.40s  umístění: 14. 
- Milan Bébr   čas – 21.29s  umístění: 42. 
- Saša Jermolajev  čas – 22.03s  umístění: 56. 
- Miroslav Kratochvíl  čas – 23.21s  umístění: 76. 
- Pavel Kahoun  čas – 23.60s  umístění: 82. 
- Jakub Kudlík  čas – 24.46s  umístění: 89. 
 
Štafeta: povedlo se nám složit 2 „štafety“. 

1. František Tichý, Saša Jermolajev, Milan Bébr, Pavel Kahoun 
2. Lukáš Jelínek, Miroslav Kratochvíl, Jakub Kudlík, Ondřej Šimánek 

První štafeta doběhla s časem 71,91s, druhá bohužel skončila s neplatným pokusem. Díky 
tomuto času obsadili 9. místo (1. Jankov s časem 64.13, 2. Sedlec 65.74s a 3. Dalovy 67.40s). 
 
Závěrem soutěže byl požární útok. 
Sestava našeho útoku:  

- koš: Jakub Kudlí, 
- spoj savic: Lukáš Jelínek 
- strojník: Ondřej Šimánek 
- „béčka“: František Tichý 
- rozdělovač: Milan Bébr 
- křídla: Pavel Kahoun a Vít Bartoš 

Útok se klukům povedl – sání bylo rychlé a měli i rychle nastříkáno do terčů. Bohužel se útok 
povedl více týmům, a proto čas 29.60s stačil akorát na 6. místo (1. Jankov 27.60s, 2. Dalovy 
28.49s a 3. Načeradec 28.80s). 
 
Celkově se naši muži umístili na 10. místě. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celkové výsledky muži 

 
 
 
Ženy 
Dne 5. června 2011 se uskutečnilo okresní kolo ve Vlašimi, kterého jsme se i my zúčastnily.  
Na soutěž se přihlásilo 18 týmů žen, ale družstvo z Netvořic nakonec nepřijelo, takže konečný 
počet byl 17. 
 
První měly probíhat běhy na 100m s překážkami dále štafetový běh a na závěr útoky. Ale 
kvůli špatnému počasí předešlé noci, byla dráha rozmáčená tak, že na ní nebylo možné běhat. 
Proto soutěž vyjímečně začala požárním útokem, aby dráha trochu vyschla a lépe se na ní 
běhaly „stovky“. 
 
Požární útok 
Naše sestava:  

- koš: Petra Kožíšková 
- spoj savic: Jana Burdová 
- strojník: Iveta Kučerová 
- „béčka“: Ivana Fialková 
- rozdělovač: Lenka Tichá 
- křídla: Lucie Kahounová a Monika Jelínková 

Útok se nám povedl s časem 35.59s. A po uběhnutí všech útoků jsme byly na krásném 3. 
místě. (1. Bystřice s časem 29.97s a 2. Daměnice 34.46s). 
 
Dráha na běhy mezitím téměř vyschla a tak se mohlo přejít na běh na 100m s překážkami. 
Této disciplíny se zúčastnilo 105 žen. Bohužel se nám nepovedly zaběhnout moc dobré časy, 
a proto po sečtení tří nelepších jsme obsadily 11. místo. 



Naše výsledky:  
- Monika Jelínková  čas - 22.04s  umístění: 12. 
- Lenka Tichá   čas – 23.77s  umístění: 39. 
- Jana Burdová  čas – 25.26s  umístění: 58. 
- Iveta Kučerová  čas – 26.52s  umístění: 82. 
- Petra Kožíšková  čas – 27.99s  umístění: 88. 
- Ivana Fialková  čas – 28.62s  umístění: 90. 
 
Na závěr se běžela štafeta. Z našeho družstva měly běžet dva týmy, ale z důvodu nevyschnutí 
celé běžecké dráhy (dalo se běžet pouze v jedné dráze), byl povolen pouze jeden běh 
z každého družstva. Za nás běžela Monika Jelínková, Jana Burdová, Lenka Tichá a Lucie 
Kahounová. V této disciplíně se u nás projevila únava a vyčerpání po celém dni – doběhly 
jsme s časem 84.21s, který stačil pouze na 10. místo. (1. Bystřice 76.41s, 2. Všechlapy 77.35s 
a 3. Jankov 78.70s) 
 
Po sečtení všech výsledků jsme se umístily na 7. místě. 
 
Velký dík za zvládnutí této soutěže patří Všechlapům a hlavně Daměnicím, kteří nám během 
celého dne se vším pomáhali místo našich kluků. 
 
 
Celkové výsledky ženy 

 
 
Podrobnější výsledky naleznete na stránkách: http://www.oshbenesov.cz/ 
 

http://www.oshbenesov.cz/�

