Mistryně bude trénovat výstup na věž
Krkonošský deník 15.9.2015
Poniklá - Z mistrovství světa v požárním sportu v Petrohradu se vrátila úspěšná česká
výprava.
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Ke zlaté medaili ve štafetě na 4x100 metrů pomohla rozhodným způsobem Šárka Jiroušová z SDH
Poniklá. V srpnu přivezla rovněž zlatou medaili a to z mistrovství světa juniorů v Grodnu.
Jak jste prožívaly štafetu a v jakém složení jste běžely?
Štafeta měla být náš triumf, už na tréninku jsme měly skvělé časy. A Češi štafety umí. Naše vítězná
běžela druhá v pořadí. První pokus se ale příliš nepovedl, na čtvrtém úseku se stala chyba
u přenášení a zaktivování hasicího přístroje. Oheň se na stanovišti rozhořel a hašení trvalo podstatně
déle. To pro naši druhou štafetu znamenalo běžet na jistotu. Déšť, mokrá dráha a překážky nám
moc nepřidaly. Před startem jsme si zakřičely bojový pokřik a po doběhnutí se opakoval, díky
skvělému času a zároveň světovému rekordu. Běžely jsme v pořadí stanoveném trenérem české
reprezentace Petra Chovancová na domečku, Bára Šubrtová na překážce, Markéta Marková krásně
zajistila rozdělovač a poslední úsek pak byl v mých rukou. Ze všech sil jsem se snažila rozhodnout

o osudu štafety, protože hašení vždy rozhodne. Povedlo se. Naše štafeta ztrácela na třetím úseku
vteřinu na Rusky a díky poslednímu úseku se podařilo čas stáhnout a tak zvítězit a to o pouhé
3 setiny sekundy.
Jaké byly vteřiny po dokončení vítězné štafety?
Běžely jsem vítězné kolečko s vlajkou , česká výprava mužů a žen jásala. Byl to skvělý a
nepopsatelný pocit. Kolektivní disciplíny jsou vždy cennější, jsou to úspěchy, kdy se mísí radost a
hrdost na českou zemi a svůj hasičský sbor.
Co vás čeká nyní?
Mistrovství světa v Petrohradě byl můj vrchol a zároveň závod ukončil mou sezonu. Letos mě
nečekají už žádné závody. Teď jen relax a odpočinek, konečně se dostanu i na zaslouženou
dovolenou. Trénink na nějakou dobu vypustím, ale neznamená to, že nebudu dělat vůbec nic. Budu
jezdit na kole, zajdu se proběhnout. Studium ve škole začíná v říjnu, mezitím budu trénovat výstup
na věž.
Změní se nějak váš život, když jste dvojnásobná mistryně?
Určitě ne, závodila jsem pro svůj sbor, okres a také pro Českou republiku. Jsem ráda, že mě nikdo
s výjimkou známých nepoznává, což mě vyhovuje. Něco jsem sice dokázala, ale závodníci byli a
jsou… Chci dosáhnout na dobré výsledky v požárním sportu, studovat, podporovat kamarády na
soutěžích.
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