
MÁME MISTRA SVĚTA! 

První větší poznatky o požárním sportu přivezl do naší republiky bývalý náčelník Hlavní 

správy požární ochrany ČR ing. Pavel Stoklásek v roce 1967 ze své cesty do bývalého 

Sovětského svazu, kde tento sport hasiči prováděli již od roku 1937. Ing Pavel Stoklásek se 

stal jedním ze zakladatelů a velkých propagátorů požárního sportu u nás. Cílem požárního 

sportu je zejména zvyšování obratnosti, rychlosti a fyzické zdatnosti hasičů, potřebné pro 

výkon jejich činnosti při zásahu v místě mimořádné události. 

Závodí se v těchto disciplínách: 

 běh na 100m s překážkami 

 výstup do 4. podlaží cvičné věže 

 štafeta 4x 100m s překážkami 

 požární útok 

Další fotografie 

I v naší malé obci se rodí šikovní chlapci, kteří se dokáží prosadit v silné konkurenci. Jedním 

z nich je Vojta Klenka, který oslavil koncem července šestnácté narozeniny. Ještě na Základní 

škole v Přelouči navštěvoval oddíl gymnastiky a zahrál si i florbal. Během těchto sportovních 

aktivit si zvyšoval svoji sílu a obratnost. Kamarád ho přivedl do dětského družstva pro 

hasičský sport do obce Břehy. Během zimy jezdili trénovat do Pardubic, kde v atletickém 

tunelu pilovali běh na 100m. Břežský trenér mu doporučil, aby se zúčastnil výběrů v krajském 

městě. Vojta úspěšně absolvoval okresní kolo a postoupil do kola krajského. Na republiku to 

tentokrát ještě nestačilo, protože postupoval pouze první závodník. Poté zaběhl výborně tři 

závody na 100m s překážkami. V září se probojoval do výběru reprezentace. Celý rok 

probíhalo soustředění, jehož výsledkem bylo, že se Vojta dostal do úzkého výběru MS. 

VI. Mistrovství světa se uskutečnilo od 2. – 9. 8. 2015 ve městě Grodno v Bělorusku. Tohoto 

mistrovství se účastnilo 12 států. 

Vojta soutěžil ve věkové kategorii 15 -16 let. Při podpoře českého publika se k nejlepšímu 

štafetovému výkonu vyburcovali čeští dorostenci ve složení Karel Flídr, Vojtěch Klenka, 

Daniel Klvaňa a Jan Gášek, kteří výkonem 55,16s posunuli světový rekord o více jak vteřinu. 

Vojta běžel 2. úsek „bariéru“. 

V disciplíně Požární útok padl také světový rekord. Tento závod běželo šest závodníků. 

Poslední zlatou medaili získal Vojta za celkového vítěze v této věkové kategorii. 

Vojta neusnul na vavřínech a nadále dokazuje, že ho tento sport baví, a proto v něm vyniká. 

Jeho nejbližším cílem je se probojovat za starší dorostence na MS, které se bude konat 

v ruském městě Solněčnogorsku. Vojta ale není v naší obci sám, výbornými výsledky se pyšní 

i Jirka Volejník ml. Oběma přejeme hodně dalších skvělých úspěchů. 

                                                                     Vojtu zpovídala E. Urbanová 

http://prolumi.rajce.idnes.cz/Vojtech_Klenka_-_mistr_sveta_v_pozarnim_sportu_2015/

