
Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory pořádal závod  
dvojic profesionálních i dobrovolných hasičů  

v běhu do Svatohorských schodů s dýchacím přístrojem 
 

Byl to již 8. ročník běhu hasičů do Svatohorských schodů o putovní pohár starosty 
města Příbrami Ing. Jindřicha Vařeky. Konal se pod jeho záštitou a záštitou 
Nadačního fondu Svatohorské schody a zvelebení okolí.  
 

Běh hasičů do Svatohorských schodů je unikátní závod dvojic hasičů v běhu do 
schodů na příbramskou dominantu – Svatou Horu. Vzpomínáme tak na mohutný 
požár areálu z dubna 1978 a na vlastní kůži "v plné polní" zkoušíme, jaké to asi 
mohlo být. Běh hasičů do Svatohorských schodů je perfektním sportovním a 
kulturním zážitkem v jednom. Stejný den totiž ožije Svatá Hora velkolepou 
Příbramskou svatohorskou šalmají. 
 

 

Příbramská svatohorská šalmaj	
 

Závod byl pořádán zejména pro příslušníky a zaměstnance Hasičských záchranných 
sborů ČR a registrované členy sborů dobrovolných hasičů, fyzicky a psychicky 
způsobilých, po podpisu prohlášení o osobní způsobilosti na přihlášce. Cílem je co 
nejrychleji vyběhnout do schodů na příbramskou dominantu – Svatou Horu. 
 

Průběh závodu byl popsán v propozicích běhu: 
• Závodníci vyběhnou z prostoru před spodním vchodem do Svatohorských schodů 
  ve stanoveném vybavení. 
• Po startu uchopí 2x „C“ hadice a 1x „C“ uzavíratelnou proudnici, vše propojí 
  a nerozbalené hadice s proudnicí na kontrolním úseku (vzdáleném 120 m od startu)     
  odloží na vyznačeném místě. 
• S přenášením požárních prostředků si dvojice může jakkoliv pomáhat. Během 
  závodu se od sebe nesmí vzdálit na více než 10 metrů. Vybavenost každého 
  jednotlivého hasiče musí být zachována po celou dobu závodu. 
• Trať vede po levé části schodů, je vyznačena páskou. Pod bazilikou Svaté Hory se 
  závodníci přemístí z levé části schodů do pravé. Východ ze schodů napravo je 
  zúžen (proto je třeba zvýšit pozornost, aby nedošlo k úrazu). Poté se účastníci 
  závodu dostanou na cílovou rovinku. 
• Cíl je cca po 100 metrech od východu ze schodů, na cílové rovince. Započítává se  
  čas druhého z dvojice. 
 
 

Délka trati byla 560 metrů a počet schodů 289 
 



Dle propozic bylo podmínkou účasti v závodě povinné vybavení účastníka závodu 
v kategorii muži. Vlastní stejnokroj PS2 (nebo jiné dvoudílné montérky), obuv určená 
do zásahu a zásahová přilba. Pořadatel pak zajistil dýchací přístroj Dräger bez masky 
a hadic (dýchací přístroj sloužil pouze jako zátěž, proto maska nebyla zapotřebí), dvě 
„C“ hadice (20 metrů) a 1 uzavíratelnou proudnici. 
 

   
                    Nástup dvojic                                      Na startu 

 

 
Slavnostní zahájení                        Michal Krejčí                       Foto ze závodu 

 

Startovné bylo stanoveno na 300 Kč/dvojice a hradilo se při prezentaci, kde každý 
závodník obdržel „startovní balíček“, jehož součástí byla i vstupenka na Příbramskou 
svatohorskou šalmaj a tričko s logem závodu. Část startovného byla věnována Nadaci 
svatohorských schodů. Náš SDH samozřejmě startovné za dvojici uhradil. 
 
Vítěz obdržel putovní pohár starosty města Příbrami a každý závodník z prvních 
třech dvojic pohár a věcnou cenu. Všichni obdrželi diplom se svým jménem a 
dosaženým časem. 
 
Mezi soutěžícími bylo i družstvo z Holandska z města Horn. 
 

  
       Rozhovor se zástupcem holandských hasičů                               Ukázka dejcháku 
 



Již 1. srpna 2016 se do tohoto závodu přihlásili bratři Václav a Michal Krejčí ze SDH 
Mladý Smolivec. Startovali poprvé a tak vůbec netušili, do čeho jdou. Závod se běžel 
ve dvojicích a započítáván byl čas druhého člena dvojice.  
Vylosovali si startovní číslo 44.  
 

Na výsledkové tabuli čteme: SDH Mladý Smolivec, dvojice Michal a Václav Krejčí, 
kategorie muži, čas startu 13:12:14, čas v cíli 13:18:11, tady dosažený čas v závodě  
5:57:38, který jim zajistil 27. místo z 55 závodníků této kategorie, což na poprvé není 
vůbec špatné. 
 

Vedení sboru dobrovolných hasičů Mladého Smolivce děkuje oběma našim 
závodníkům za reprezentaci i dosažený výsledek. 


