
Charakteristika SDH Zličín 

 

 Zličín se nachází úplně na západě Prahy. Jsme rozsáhlý kolektiv, který loni oslavil 110 

výročí založení sboru. Naše práce s dětmi má také již mnoholetou tradici. Pracujeme s mladšími, 

staršími, ale i s kategorií dorosteneckou. Naše dospělá část kolektivu nicméně provozuje požární 

sport spíše za rekreačním účelem. Právě proto je naše družstvo na MČR složeno převážně z 

dorosteneckých závodníků. 

 S Mistrovstvím ČR v požárním sportu již máme poměrně mnoho zkušeností. Výsledky jsme 

nikdy neoslnili, můžete si je snadno dohledat, nicméně dobrý kolektiv byl vždy zárukou skvělé 

nálady a zážitků. Letos nás postup na MČR poměrně zaskočil, poněvadž na městské kolo jsme 

nejeli s postupovými ambicemi. Někteří naši závodníci z městského kola se zúčastni MČR také, 

nicméně pracovně. Při dohledávání zbylých členů vznikl krásný nápad. Vezmeme dorostenecké 

družstvo a pojedeme na republiku mužů na zkušenou. 

 Základ našeho družstva byli 4 dorostenečtí závodníci z našeho SDH, kteří příští rok ještě v 

dorostenecké kategorii zůstanou. Jedná se o Patrika Holuba, Karla Vršeckého, Jana Válka, a 

Jaroslava Žaluda. Ty doplní jediný člen družstva z mužské kategorie a tudíž nejzkušenější člen  

Vojtěch Jiráček. Dále jsme pod svá křídla přijali dorostence z okolních spřátelených sborů. Jedná se 

o Petra Buřila a Davida Orla, mladí členové z SDH Stodůlky. Filipa Trachtu z SDH Písnice, který se 

letos na MČR dorostu ve Zlíně zaskvěl třetím místem v dvojboji v kategorii starší dorost. Filipa 

Bureše z SDH Cholupice, který patří ke zkušenějším držákům družstva. Neposledně Ondru Vojtu z 

SDH Dolní Měcholupy, který má rozsáhlé zkušenosti s MČR ze závodnického i štábního hlediska. 

 Jak jsem již zmínil, nejedeme letos mistrovství vyhrát, což jsme ani nikdy nejeli. Nicméně 

závodit proti mohykánům, kteří běhají na světové úrovni je vždy velká zkušenost a doufáme, že tyto 

zkušenosti využijeme do příštího roku, ať dopadneme jakkoli. Mnozí z nás se znají velmi dobře, 

takže o zážitky a zábavu jistě nouze nebude. I přes jistou nervozitu se všichni na mistrovství těšíme 

a doufáme v co nejlepší výkony a umístění. A když se nezadaří, tak víme, že zítra je taky den a 

příští rok je další mistrovství, ne které budeme třeba zase o něco lépe připraveni. 


