Historie hasičského pětiboje v Telči
Vše začalo v roce 2001, když se telčský hasič Martin Kodys dočetl v odborném
časopise, že v České republice existuje závod, ve kterém disciplíny napodobují reálný zásah
hasičů. Tato informace ho natolik zaujala, že navštívil jeden ročník závodu Fenzy Cup v
podniku Aero Vodochody, tehdy ještě jako divák. Jeho nadšení se ještě umocnilo a začal s
přípravou na první závod v prostorách bývalé hasičské stanice na telčském náměstí. Svůj
první závod absolvoval v městě Břidličná na Bruntálsku, kde obsadil druhé místo. Svoje
nadšení přenesl i na vedení HZS Jihlava, zejména ředitele Ing. Jana Všetečku a velitele
stanice Josefa Muranského. Díky tomu mohl vzniknout první ročník Hasičského pětiboje
2002, který byl odstartován v nově otevřené stanici v Luční ulici. Společně s Martinem
Kodysem, který první dva ročníky vyhrál (dále 2 x 2. místo, 1 x 3. místo), se soutěže začali
účastnit i Josef Volfšic (2 x 3. místo, 2 x 2. místo), Roman Neuwirt a Petr Maslák.
Následovali kolegové Aleš Němeček - také dvě vítězství, Miroslav Poledna (4 x 3. místo) a
Milan Pařil, který soutěži kraloval dlouhých osm let. Ostatní kolegové ze stanice se přidávali
v průběhu let. Byl mezi nimi Pavel Šebesta, Pavel Stuchlík, Jiří Pařil (1 x 3. místo a 1 x 2.
místo) a Daniel Fiala. Několika ročníků se také zúčastnil tehdy dačický hasič Jiří Fišara, který
je současným velitelem stanice.
Jak plynul čas, vyvíjel se i Hasičský pětiboj. Postupně se do této fyzicky náročné
soutěže přidávaly disciplíny z TFA (The Toughest Firefighter Alive), avšak časem jsme
zjistili, že dodržet disciplíny TFA v podmínkách naší stanice již nadále nebude možné. Prostě
to chtělo změnu. Ta se letos dostavila s účastí závodníků naší stanice Martina Kodyse (opět :)) a Milana Pařila na soutěži FCC (Firefighter Combat Challenge) v Polsku, kde proběhlo i
Mistrovství Evropy. Tento závod se jim natolik líbil, že jsme ihned zahájili přípravy nové
soutěže, opět s plnou podporou vedení HZS Kraje Vysočina a ředitele územního odboru
Jihlava. Závod FCC je přesně to pravé co naše soutěž potřebovala k oživení. Navíc bude tato
soutěž pocházející z USA prvním závodem tohoto typu v České republice. Závodit přijede i
absolutní Mistr světa v TFA Lukáš Novák a Mistr světa v TFA v kategorii do 30 let Jaroslav
Poukar. Účast přislíbil i veterán silových soutěží Jaroslav Barcuch. Jediným rozdílem proti
závodům ve světě je, že závodit se bude pouze v jedné dráze. Bohužel nemáme podmínky pro
vytvoření dvou drah. Snad příště.

