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Policejní crossfit na náplavce 
17.8.2019  

České Budějovice - Námaha, pot, hecování a zdravá rivalita. To všechno patří k závodu Crossfit 

challenge České Budějovice, který uspořádali českobudějovičtí strážníci, aby poměřili síly se 

strážníky z jiných měst a kolegy od policie a z armády. 

Na vltavské náplavce u Dlouhého mostu se sešli v pátek dopoledne muži a ženy od státní 

i městské policie a z armády, aby prověřili svou fyzickou připravenost a poměřili mezi sebou 

své síly. Závod, který připravila českobudějovická městská policie, nese název Crossfit 

challenge České Budějovice. „Máme tu čtrnáct týmů, které jsou z různých částí republiky. 

Účastní se například městští strážníci z Chomutova, ale i policejní zásahové jednotky nebo 

útvar pro ochranu prezidenta i zástupce vojenské policie,“ řekl mluvčí budějovických strážníků 

David Štýfal, který převzal roli moderátora akce. 

Hned od startu první disciplíny bylo jasné, že účast v závodě síly policejních týmů skutečně 

prověří. Začínalo se veslováním a SkiErgem. V první disciplíně se hodnotí, za jak dlouho ujede 

tým 1500 metrů na SkiErgu a kolik spálí kalorií na vesle během osmi minut. A právě veslování 

okomentoval příslušník státní policie Lukáš Pavlík takto: „No, mám pocit, že už končím. Bylo 

to hodně na fyzičku. Teď budou silový, tak na to se těším, ale při první disciplíně, která byla 

vytrvalostní, tak tam umírám.“ 

Druhá a třetí disciplína zahrnovala mrtvý tah, přemístění a nadhoz. Celý závod uzavřela štafeta 

složená z hrazdy, angličáků, shybů a výskoků na bednu. Vítězem se stal tým Policie ČR 

z Jihočeského kraje. 

Autor: Radka Doležalová  
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Policejní crossfit na náplavce  
Námaha, pot, hecování a zdravá rivalita. To všechno patří k závodu Crossfit challenge České 

Budějovice, který uspořádali českobudějovičtí strážníci, aby poměřili síly se strážníky z jiných 

měst a kolegy od policie a z armády. 

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/policejni-crossfit-na-naplavce-20190817.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/policejni-crossfit-na-naplavce-20190817.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/radka-dolezalova-2562.html
https://ceskobudejovicky.denik.cz/autor/radka-dolezalova-2562.html
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České Budějovice – Na vltavské náplavce u Dlouhého mostu se sešli v pátek dopoledne muži a 

ženy od státní i městské policie a z armády, aby prověřili svou fyzickou připravenost a poměřili 

mezi sebou své síly. Závod, který připravila českobudějovická městská policie, nese název 

Crossfit challenge České Budějovice. "Máme tu čtrnáct týmů, které jsou z různých částí 

republiky. Účastní se například městští strážníci z Chomutova, ale i policejní zásahové jednotky 

nebo útvar pro ochranu prezidenta i zástupce vojenské policie," řekl mluvčí budějovických 

strážníků David Štýfal, který převzal roli moderátora akce. 

Hned od startu první disciplíny bylo jasné, že účast v závodě síly policejních týmů skutečně 

prověří. Začínalo se veslováním a SkiErgem. V první disciplíně se hodnotí, za jak dlouho ujede 

tým 1500 metrů na SkiErgu a kolik spálí kalorií na vesle během osmi minut. A právě veslování 

okomentoval příslušník státní policie Lukáš Pavlík takto: "No, mám pocit, že už končím. Bylo 

to hodně na fyzičku. Teď budou silový, tak na to se těším, ale při první disciplíně, která byla 

vytrvalostní, tak tam umírám." Druhá a třetí disciplína zahrnovala mrtvý tah, přemístění a 

nadhoz. Celý závod uzavřela štafeta složená z hrazdy, angličáků, shybů a výskoků na bednu. 

Vítězem se stal tým Policie ČR z Jihočeského kraje. 

  

Sobota, 17. srpna 2019 

Zdroj: Táborský deník, (odkaz) 

Autor: Radka Doležalová 

Policejní crossfit na náplavce 
České Budějovice - Námaha, pot, hecování a zdravá rivalita. To všechno patří k závodu Crossfit 

challenge České Budějovice, který uspořádali českobudějovičtí strážníci, aby poměřili síly se 

strážníky z jiných měst a kolegy od policie a z armády. 

Na vltavské náplavce u Dlouhého mostu se sešli v pátek dopoledne muži a ženy od státní 

i městské policie a z armády, aby prověřili svou fyzickou připravenost a poměřili mezi sebou 

své síly. Závod, který připravila českobudějovická městská policie, nese název Crossfit 

challenge České Budějovice. „Máme tu čtrnáct týmů, které jsou z různých částí republiky. 

Účastní se například městští strážníci z Chomutova, ale i policejní zásahové jednotky nebo 

útvar pro ochranu prezidenta i zástupce vojenské policie,“ řekl mluvčí budějovických strážníků 

David Štýfal, který převzal roli moderátora akce. 

Hned od startu první disciplíny bylo jasné, že účast v závodě síly policejních týmů skutečně 

prověří. Začínalo se veslováním a SkiErgem. V první disciplíně se hodnotí, za jak dlouho ujede 

tým 1500 metrů na SkiErgu a kolik spálí kalorií na vesle během osmi minut. A právě veslování 

okomentoval příslušník státní policie Lukáš Pavlík takto: „No, mám pocit, že už končím. Bylo 

to hodně na fyzičku. Teď budou silový, tak na to se těším, ale při první disciplíně, která byla 

vytrvalostní, tak tam umírám.“ 

https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/policejni-crossfit-na-naplavce-20190817.html
https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/policejni-crossfit-na-naplavce-20190817.html
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Druhá a třetí disciplína zahrnovala mrtvý tah, přemístění a nadhoz. Celý závod uzavřela štafeta 

složená z hrazdy, angličáků, shybů a výskoků na bednu. Vítězem se stal tým Policie ČR 

z Jihočeského kraje. 

 

Úterý, 20. srpna 2019 

Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) 

Autor: Miloš Vrátný 

Strážníci odhalili během pár hodin tři celostátně hledané osoby 
20.8.2019 15:00  

ČESKÉ BUDĚJOVICE – Čtyři hodiny! Za tuto dobu se jedné hlídce českobudějovických 

městských policistů povedl parádní počin. Odhalili hned tři osoby v celostátním pátrání. 

Jednalo se o muže a dvě ženy, všichni byli předvedeni na obvodní oddělení Policie ČR, kde byli 

předáni policistům k dalším úkonům. 

Nejprve si strážníci v sobotu 17. srpna v 18.30 hodin všimli mladé ženy v ulici Žižkova třída. 

„Žena na sebe upoutala pozornost tím, že se po spatření hlídky snažila schovat. Strážníci ji 

vyzvali k prokázání totožnosti a následně vyšlo najevo, že je v hledáčku Policie ČR," upřesnil 

mluvčí českobudějovické městské policie David Štýfal. 

O dvě hodiny později pomohla k odhalení mladého muže dobrá místní znalost. Hlídka 

prováděla běžnou kontrolní činnost na Husově třídě. „Zde strážníci zpozorovali muže na 

autobusové zastávce, o kterém věděli, že je v pátrání. O pár minut později již realizovali jeho 

předvedení na policii," dodal mluvčí. 

Třetí osobou v celostátním pátrání byla teprve šestnáctiletá dívka z Broumova. Strážníci 

prováděli kontrolní činnost v Nádražní ulici, kde spatřili mladou ženu odpovídající popisu 

hledané osoby. Po ověření její totožnosti se jejich podezření potvrdilo. 

 

Úterý, 20. srpna 2019 

Zdroj: budejckadrbna.cz (odkaz) 

Autor: Adéla Cinklová 

VIDEO: Městská policie poměřila své síly s ochrankou prezidenta i 

armádou 
úterý, 20. srpna 2019, 15:09 

Páteční den patřil na náplavce u Dlouhého mostu silákům. Uskutečnil se tam první ročník 

Crossfit challenge městské policie. Českobudějovičtí strážníci vyzvali své kolegy k účasti na 

https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-odhalili-behem-par-hodin-tri-celostatne-hledane-osoby/
https://www.jcted.cz/budejovicko/straznici-odhalili-behem-par-hodin-tri-celostatne-hledane-osoby/
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24716-video-mestska-policie-pomerila-sve-sily-s-ochrankou-prezidenta-i-armadou.html
https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/spolecnost/24716-video-mestska-policie-pomerila-sve-sily-s-ochrankou-prezidenta-i-armadou.html
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největších crossfitových závodech městských policií a složek integrovaného záchranného 

systému v České republice.  

O silnou konkurenci nebyla nouze a padaly i velmi zajímavé výsledky a výkony. „Pozvání přijaly 

týmy z Policie ČR – zásahové jednotky, policisté z hlídkové služby i obvodních oddělení, 

vojenská policie, tým z útvaru pro ochranu prezidenta České republiky, tým 4. brigády rychlého 

nasazení Armády České republiky, Městská policie Chomutov a tým Bcross Gym. 

„Dobrá fyzická připravenost je v této profesi naprosto nezbytná, navíc vzbuzuje respekt. A to 

jak u těch, kteří se jejich pomoci dožadují, tak i u výtržníků. Ti si totiž někdy nevystačí jen s 

verbálním útokem, ale jejich agresivita jde i do fyzického napadení strážníka. Jejich služba 

rozhodně není jednoduchá, proto je třeba, aby byli na vše připraveni,“ uvedl během zahájení 

akce primátor Jiří Svoboda. 

I když si strážníci vedli dobře na výhru to bohužel nestačilo. Pro tříčlenné týmy byly připraveny 

čtyři stage a cílem bylo dosáhnout co možná nejnižšího součtu pořadí v jednotlivých 

disciplínách. 

Celkové pořadí muži: Policie ČR – tým z Jihočeského kraje (celkové skóre 13) Policie ČR – Tým 

z Krajského ředitelství (celkové skóre 17) Tým Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky 

(celkové skóre 25) 

Celkové pořadí ženy: Tým Bcross Gym (celkové skóre 37) Tým 4. brigády rychlého nasazení 

AČR (celkové skóre 44) Složený Tým Městské policie ČB a Policie ČR (celkové skóre 66) 

Mezi disciplínami nechyběl například lyžařský trenažér (Skierg) a veslo. Týmy se statečně 

poprali i s mrtvými tahy, angličáky přes osu nebo cviky s vlastní vahou.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


