
Závěrečné kolo VCP v Soběsukách  

 

V sobotu 20. září byl letošní ročník Velké ceny Prostějovska v požárním útoku zakončen soutěží v Soběsukách. 

Přestože předpověď počastí nebyla zrovna příznivá, nakonec téměř celá soutěž proběhla za slunečného počasí, a tak 

mělo 19 týmů mužů a 7 týmů žen dobré podmínky k tomu, aby uzavřely celou sérii závodů s co nejlepšími výsledky.  

Kategorii mužů zahájilo družstvo z Loučan a nasadilo laťku časem 17,81 s. Dalo se předpokládat, že na mírně svažité 

trati budou sedmnáctkové časy následovat. Dalším týmem, kterému se to mohlo podařit, byl Ludéřov. Výsledný čas 

v hodnotě 18,17 by znamenal umístění až ve 2. polovině výsledkové listiny, došlo však na přeměřování hadic  

a Ludéřov byl nakonec diskvalifikován pro příliš krátkou hadici. Jako třetí se na start postavily domácí Soběsuky. 

Místní borci sice na vítězství nepomýšleli, ale jistě by se rádi blýskli před domácím publikem. To se však bohužel 

nepodařilo a po chybě na rozdělovači, který vykrátil pravého proudaře, nebyl tento útok dokončen. Ptení už 

několikrát vsadilo na vypůjčený stroj z Vícova, ale po zaváhání na béčkách nemohli proudaři dotáhnout hadice až 

k terčům, a tak ani tento pokus nebyl úspěšný. Tým z Bukové se svým časem 20,28 nebyl zřejmě příliš spokojen. 

K levému proudu šla voda z rozdělovače pomaleji a to znamenalo více než vteřinový rozdíl mezi oběma sestřelenými 

terči. Pak přišel na řadu průběžně druhý tým VC Prostějovska – Cholina – a napětí se dalo krájet. Bodový rozdíl mezi 

průběžně vedoucími Domamyslicemi a Cholinou byl totiž pouhých šest bodů. Po téměř vteřinovém prostřiku na 

pravém proudu však bylo už téměř jasné, že Cholina letos ve Velké ceně Prostějovska nezvítězí. Následující Kelčice 

předvedly vyrovnaný sestřik na obou terčích a jejich čas se zastavil na hodnotě 19,67. Útok kluků z Olešnic byl 

rozběhnutý dobře, ale ukázalo se, že sestřelení pravého terče nebude v Soběsukách jednoduché. Výsledný čas 18,18 

znamenal nakonec umístění uprostřed výsledkové listiny. Poté se na start postavil host z Blanenska - Jabloňany. 

Přestože ve Velké ceně Blanenska kluci letos příliš nezazářili, v Soběsukách předvedli ukázkový útok a čas 17,37 je 

rázem vynesl do čela průběžného pořadí závodu. Nic na tom nezměnila ani Lipová, u níž se časomíra zastavila na 

hodnotě 17,84. Čelechovice na Hané už na začátku zdržely problémy na koši a výsledný čas 19,00, který znamenal 

umístění v polovině výsledkové listiny, jistě nebyl pro kluky uspokojivý. Útok se nezadařil ani týmu z Myslejovic, 

jejichž strojníkovi se nepodařilo spojit hadice, a tak se voda ani nedostala dopředu. Výsledkem byl třetí neplatný 

pokus v Soběsukách. O mnoho lépe si s posledním závodem poradilo dětkovické družstvo A. Čas na levém terči 

naznačoval výborné umístění, ale rozhodující byl pravý terč, jehož sražení zastavilo časomíru na hodnotě 17,80. Ta 

nakonec Dětkovicím A vynesla 4. místo na těchto závodech. Pak už ale na start nastoupily Oranžády z Bílovic a začalo 

se míchat s průběžným pořadím. Jejich útok v hodnotě 17,62 je posunul na druhé místo a na základně se začal 

chystat vedoucí tým Velké ceny Prostějovska – Domamyslice. Ty v posledních třech závodech doslova vstaly 

z mrtvých, a ačkoliv ještě v Nivě to tak zdaleka nevypadalo, měly velmi dobře našlápnuto k celkovému vítězství.  A to 

se také potvrdilo: Pravému proudaři se podařilo pokořit magickou sedmnáctku a srazit terč v nejrychlejším čase 

soutěže 16,81. Výsledný čas byl sice téměř o vteřinu horší, protože dosahoval hodnoty 17,65 a na závodě vynesl 

Domamyslicím až třetí místo, bylo však jasné, že v celkovém bodování stačí tento čas na vítězství. V tomto okamžiku 

už všichni věděli, že Domamyslice jsou historicky prvním týmem, jemuž se v jedné sezóně podařilo zvítězit ve dvou 

ligách, a to v Hanácké extralize a ve Velké ceně Prostějovska. Útok týmu z Okrouhlé poznamenaly problémy na 

rozdělovači a následný uzel na béčku. Problémy dovršil prostřik na pravém proudu, a tak se časomíra zastavila až na 

hodnotě 19,17. Problémy s pravým terčem se nevyhnuly ani Vícovu, jehož proudař si zkomplikoval sestřik 

uklouznutím. Výsledkem byl téměř vteřinový prostřik a čas 19,03. Předposledním týmem soutěže byly Dětkovice B. 

Pád koše na zem znamenal o poznání pomalejší vodu, a tak proudaři u terčů museli čekat. Prostřik na pravém terči 

přinesl Dětkovicím neuspokojivý čas 20,29 a umístění na konci výsledkové listiny. Kategorii mužů završila Niva, jejíž 

útok sliboval velmi dobrý čas. Prokletý pravý terč však opět udělal své a posledním letošním časem v útoku na 3B 

byla hodnota 18,37.  

 

 



Stejně napínavá byla situace také v kategorii žen. Očekával se zejména souboj mezi domácím týmem Soběsuk A  

a Mandarinkami z Bílovic. Oba týmy od sebe dělilo pouhých deset bodů. Jako první se ale na start postavil nováček 

soutěže – Soběsuky C. O nováčka šlo však pouze v bodování Velké ceny Prostějovska, sestavu totiž tvořily zkušené 

závodnice a prvním časem soutěže byla hodnota 22,12. Pak už se na start postavily holky z Bílovic a svým výkonem 

nenechaly nikoho na pochybách, že patří mezi špičku v ženské kategorii. Časomíra se v jejich případě zastavila na 

hodnotě 18,38. Napětí vrcholilo a svým dílem do něj přispěly i ženy z Loučan, které nejrychlejším sestřikem na 

pravém terči v hodnotě 17,59 a výsledným časem 18,61 na levém terči začaly míchat pořadím. Pak už se na základně 

začal chystat průběžně vedoucí tým Velké ceny Prostějovska – Soběsuky A. Všichni věděli, že po tomto útoku bude 

rozhodnuto o celkovém vítězi. Holky se nenechaly vyvést z míry a časomíra dnes už podruhé ukázala hodnotu 18,61 

(stejnou jako v případě předchozího družstva) a o umístění musel rozhodnout lepší první terč. Ten byl v tomto 

případě z Loučan. I tak ale bylo už téměř jasné, že Soběsukám jejich čas přinese dostatečný počet bodů na to, aby si 

své těsné prvenství udržely a zvítězily v letošním ročníku Velké ceny Prostějovska. O nic méně napínavé to však 

nebylo ani na dalších postech. Pěnčín bojoval o celkové třetí místo s Ludéřovem. Holky z Pěnčína měly útok velmi 

dobře rozběhnutý, ale obě proudařky se dlouho nemohly trefit, a tak napětí ještě stouplo, když časomíra ukázala 

hodnotu 18,70. Předposlední útok předvedly domácí Soběsuky B, které svým útokem na jistotu získaly čas 19,96. Pak 

už všichni očekávali, jak provedou svůj pokus poslední účastnice kategorie žen z Ludéřova. Levý terč byl sestřelen 

v krásném čase 17,62, ale pravé proudařce se bohužel nepovedlo zapojit proudnici a její zdržení nakonec rozhodlo  

o výsledném čase 25,72 a celkovém umístění Ludéřova na 4. místě ve Velké ceně.  

Na závěrečném vyhlášení už bylo jasně znát, že veškeré napětí opadlo a vítězové i poražení oprávněně oslavují konec 

náročné sezóny, která letos čítala sérii dvanácti závodů.  

Soutěž pokračovala dodatkovým závodem, jehož se mohli účastnit zájemci z kategorie mužů i žen, kteří nespěchali  

a s trochou recese se postavili na start v pomíchané sestavě a soutěžili se stejným strojem PS 12. Z mužů se přihlásilo 

devět a z žen pět týmů. Motivace byla velká, a to v podobě sudu piva pro muže a krabice cukroví pro ženy. Všichni 

dokázali, že hasičský sport nemusí být jen o těch nejlepších výsledcích, ale jde hlavně o zábavu a týmovou souhru. 

Tak se také stalo, že někteří závodníci dělali některé spoje možná poprvé v životě, ale vyzkoušeli si, že žádný post 

není tak jednoduchý, jak se na první pohled může zdát. Konečné prvenství urvali nakonec muži z Nivy a ženy ze 

Soběsuk A. Pak už veselí neznalo konce a emoce nemohl zchladit ani prudký déšť, který na závěr zkropil všechny 

účastníky do poslední nitky.  

Tím skončily letošní závody na Prostějovsku a týmy se mohou už teď těšit na závěrečné vyhlášení Velké ceny 

Prostějovska 2014, které proběhne 15. listopadu v Dětkovicích.  
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