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PŘÍPR AVA 
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE

Zásadním tématem říjnového zase-
dání komise mezinárodních soutě-
ží CTIF v rakouském Linzi byl aktuální 
stav připravenosti příští „olympiá-
dy“ ve slovinském Celje (červenec 
2022). Vedle organizačních jednání 

se v  Linzi také uskutečnilo školení 
rozhodčích, kteří budou na meziná-
rodní soutěži rozhodovat. Za SH ČMS 
se jednání komise zúčastnil její člen 
Tomáš Lefner a  školení rozhodčích 
absolvovali Martina Crháková, Lud-
mila Vlášková a Petr Polášek. 

SETK ÁNÍ MEZINÁRODNÍ 
SPORTOVNÍ FEDER ACE

Mezinárodní sportovní federace ha-
sičů a  záchranářů  (MSFHZ) se usku-
tečnila v letošním roce v termínu od 
12.  do 16. listopadu v  Uzbekistánu 
v  Taškentu. Jednalo se již o  22.  roč-
ník této konference. Českou stranu 
zastupovali náměstek starostky Zde-
něk Nytra, doprovodila ho tlumoč-
nice Světlana Donskich. Hlavními 

tématy bylo vyhodnocení roku 2021, 
zpráva antidopingové komise, zprá-
va sportovně-technického výboru 
a  příprava Mistrovství světa v  požár-
ním sportu 2022.

R ADA SDRUŽENÍ PŘIJALA 
DALŠÍ ČLENSKÝ SVAZ 

Ve středu 15. září 2021 se uskutečnilo 
letos druhé zasedání Rady Sdružení 
sportovních svazů České republiky. 
Kromě standardního programu se 
na zasedání přišli představit zástupci 
České asociace esportu (ČAeS), kteří 
Radě Sdružení předložili žádost o  při-
jetí za přidruženého člena. Rada Sdru-
žení, po předchozí diskusi, této žádosti 
vyhověla a  ČAeS se tak stala novým 
přidruženým členem Sdružení spor-
tovních svazů České republiky. Elek-
tronický sport, neboli esport, je sou-
časný celosvětový fenomén, který po 
celém světě sleduje téměř 500 milio-
nů diváků. ČAeS byla založena v roce 
2017  s  cílem zastupovat zájmy české-

ho esportu vůči veřejným institucím, 
médiím, sportovním organizacím 
a  mezinárodním asociacím. Dále pak 
aktivně provádí osvětovou činnost 
v oblasti esportu, zajišťuje jeho propa-
gaci, profesionalizuje a nastavuje stan-
dardy v českém esportu a v neposled-
ní řadě také organizuje a  řídí domácí 
soutěže. V současnosti registruje ČAeS 
v 11 klubech více než 1650 hráčů.

Mistrovství světa v  požárním 
sportu se letos konalo ve vý-
chodní části Kazachstánu ve 
městě Karaganda od 1. do 5. září. 
Startovali zde závodníci z České 
republiky, Běloruska, Slovenska, 
Polska, Rakouska, Kazachstánu, 
Uzbekistánu, Mongolska a  Rus-
ka. Síly změřili v celkem čtyřech 
disciplínách – individuálních 
(výstup na cvičnou věž a běh na 
100  metrů s  překážkami) a  tý-
mových (štafeta 4 × 100  metrů 
a  požární útok). Umístění v  jed-
notlivých disciplínách na konci 
mistrovství rozhodlo o  celko-
vých vítězích. 

První disciplína, ve které se sou-
těžilo, byl výstup na cvičnou 
věž. Tradičně nepatří tato disci-
plína mezi ty nejsilnější českého 
týmu. Obě družstva se umístila na 
4. místě, nejlepší česká závodnice 
byla současná dvojnásobná mist-
ryně ČR  Kamila Bartošková  (čas 
7,63  s), z  mužů byl nejúspěšnější 
Dan Klvaňa časem 14,02 s. 

Druhý den ale přinesl dvojná-
sobný zlatý úspěch!  Po čtyřech 
letech máme opět vítěznou dvo-
jici mistrů světa v běhu na 100 m 
s  překážkami. Po Danu Klvaňovi 
a  Šárce Jiroušové, kteří získali zla-
té medaile v Izmiru v roce 2017, se 
to letos podařilo Pavlu Krpcovi 
a  Karolině Vyvialové. Karolina 
finálový běh zvládla s  jistotou 
v  čase 16,11  s a  stala se tak no-
vou světovou šampionkou. Mezi 
muži byla konkurence vysoká ale 

kapitán týmu Pavel Krpec  je zku-
šený závodník, na mistrovství svě-
ta nestartoval poprvé, titul mistra 
světa z  individuální disciplíny mu 
dosud ale stále chyběl. Výsledným 
časem 14,90  s potvrdil titul abso-
lutního vítěze a  i  on se stal no-
vým mistrem světa. 

Ve štafetách se týmům příliš dobře 
nevedlo, první štafetě žen se ne-
podařilo zahasit hořící káď, druhá 
štafeta ve složení Kateřina Boro-
vičková, Marcela Vrtalová, Dana 
Butulová a  Karolina Vyvialová 
skončila časem 65,20 s na čtvrtém 
místě. V  parném odpoledni na-
stoupili v  první štafetě A  muži ve 
složení  Jiří Škodný, Patrik Kligl, 
Martin Lidmila  a  Jan Vyvial. Je-
jich výsledný čas byl 60,91 s. Ná-
sledujícím týmům z  jiných repre-
zentačních družstev se ne vždy 
podařilo uhasit oheň na čtvrtém 
úseku, a  to vinou technické záva-
dy na hasicích přístrojích. Oba své 

pokusy tak opakoval například 
tým Polska. Stejný problém potkal 
i  naší rekordně rozběhnutou B 
štafetu ve složení  Daniel Klvaňa, 
Dominik Soukup, Vojtěch Klen-
ka  a  Pavel Krpec.  Dokázali se 
však zkoncentrovat na opakovaný 
pokus, který zvládli v čase 59,26 s 
a získali tak bronzovou medaili.

Požární útok byl v  historii mis-
trovství pro české reprezentan-
ty vždy silnou disciplínou. Bylo 
tomu i  letos v  Kazachstánu, kde 
se zadařilo oběma týmům. V této 
královské disciplíně vybojovaly 
ženy první místo (26,35 s). Sesta-
va nastoupila ve složení: Apolena 
Kasalová, Karolina Vyvialová, 
Kamila Bartošková, Klára Hulín-
ská, Lenka Šestáková, Dana Bu-
tulová a Lucie Tůmová.

V  celkovém hodnocení se ženy 
staly druhými vicemistryněmi 
světa, druhé místo obsadily Rus-
ky a  první místo Bělorusky. „S  cel-

kovým umístěním jsme spokojeni, 
velkým úspěchem je pro nás vítěz-
ství v  požárním útoku, ale největší 
radost máme z  naší nové mistryně 
světa Karoliny Vyvialové. Průběh 
mistrovství byl v  pořádku, dle na-
šeho očekávání, připravenost zá-
vodnic byla dobrá. Naší sestavu sice 
před začátkem mistrovství ovlivnilo 
zranění, ale dokázali jsme se s  tím 
vypořádat“, komentoval výko-
ny svých svěřenek trenér  Libor 
Mrozowski.

Muži v  požárním útoku odstar-
tovali jako první ve své kategorii 
a  svým prvním pokusem zapsali 
čas 27,96 s . Na start nastoupili ve 
složení Pavel Krpec, Jan Vyvial, 
Martin Lidmila, Vojtěch Klen-
ka, Dominik Soukup, Jiří Škod-
ný a Dan Klvaňa.

Ve velké konkurenci všech muž-
ských týmů se kromě umístění 
v  požárním útoku hrálo i  o  cel-
kové pořadí družstev. Druhým 

pokusem naši reprezentanti svůj 
čas zlepšili na konečnou hodno-
tu 26,85  s. Před ně už se dostal 
jen domácí tým Kazachů časem 
25,55  s, třetí místo vybojovali Ra-
kušané časem 27,14  s. V  celko-
vém hodnocení se český tým 
mužů dostal s 11 body na druhé 
místo. Mistry světa se stali Běloru-
sové se ziskem 9 bodů, třetí skon-
čili Rusové se 14 body. „Lépe to pro 
nás dopadnout nemohlo, druhé 
místo je spravedlivé, Bělorusové 
byli lepší než my. Jsme rádi, že jsme 
tam jeli s tím, že během lockdownu 
jsme se závodníky nemohli dosta-
tečně trénovat individuální disciplí-
ny a  v  trénincích jsme se věnovali 
spíše těm kolektivním. Na štafetách 
i na útoku jsme získali stříbro, takže 
jsme prodali to, co jsme natrénovali. 
Máme radost za Pavla Krpce, který 
si svojí pílí a  usilovným tréninkem 
první místo ve stovkách zasloužil. 
Ze všech našich reprezentantům vě-
noval přípravě nejvíc času“, zhod-
notil výkon svého týmu trenér Ra-
dim Juřena. 

Celá delegace se vracela domů 
zpět z  Karagandy slovenským 
vládním speciálem přes Bratislavu 
a  Brno. Z  jihočeské metropole už 
se všichni závodníci rozjeli do růz-
ných směrů a svých domovů.

MISTŘI SVĚTA

NOVINKY

JE TO TAM! KAROLINA VYVIALOVÁ A PAVEL KRPEC JSOU 
NOVÝMI MISTRY SVĚTA V BĚHU NA 100 M S PŘEKÁŽKAMI

ZPRAVODAJ
HASIČSKÉHO SPORTU

Vrcholem letošní sportovní sezó-
ny závodníků hasičského sportu 
byla Mezinárodní hasičská sou-
těž ve slovinském Celje, která 
se tu uskutečnila v  druhém čer-
vencovém týdnu, od 17. do 24. 
července. Českou republiku re-
prezentovalo téměř 200 sportov-
ců ve 20 týmech – 13 družstev 
dospělých  – klasické disciplíny 
CTIF, 3 týmy CTIF mládež a 4 týmy 
požárního sportu. Do města Celje 
se sjely téměř tři tisíce sportov-
ců z 26 zemí světa. Slovinští or-
ganizátoři vše skvěle připravili 
a pomohli k perfektnímu průběhu 
akce. Česká výprava se stala vý-
sledkově nejúspěšnější.

Celá soutěž měla tři části: klasic-
kou, mládežnickou a  sportovní. 
V  mládežnické kategorii se re-
prezentanti představili v  požár-
ním útoku CTIF a štafetě CTIF, ve 
stejných disciplínách se soutěžilo 
i  v  kategorii dospělých. Ve spor-

tovní části soutěžili závodníci 
celkem ve 4 disciplínách: běhu 
na 100 m s překážkami, výstupu 
na cvičnou věž, štafetě 4 x 100 m 
a požárním útoku. Hned první den 
patřil požárnímu sportu a disciplí-
ně výstup na cvičnou věž, vítězem 
se stali dva čeští závodníci Kami-
la Bartošková (7,39 s) a Milan Ne-
trval (14,31 s).

Dívky z  Pískové Lhoty získaly 
znovu zlatou medaili
Ve čtvrtek ráno nastoupily na 
stadionu Kladivar ke svému po-
kusu v  požárním útoku CTIF dív-
ky z  SDH Písková Lhota. Jejich 
snahou bylo vrátit se na nejvyšší 
příčku a získat znovu zlatou me-
daili, tak, jak se jim to už povedlo 
v  roce 2017 v  rakouském Villa-
chu a v roce 2015 v polské Opoli. 
A  opravdu se tak stalo! Po stří-
brné medaili z olympiády ve švý-
carském Martigny v roce 2019 si 
letos z Celje znovu odvezly zlato. 
Dobře se dařilo i  třetímu repre-
zentačnímu týmu dětí, chlapcům 
z SDH Bludov, kteří si po skvělém 
výkonu v  požárním útoku a  ve 

štafetě odvezli z  Celje medaili 
stříbrnou. Ve štafetách 4 x 100 m, 
které se běžely na stejném stadio-
nu ve čvtrtek odpoledne, získali 
Češi třikrát první místo (kategorie 
profesionální a  dobrovolní hasiči 
a  ženy A) a  jednou místo druhé 
v kategorii ženy B.

Dvě stříbrné medaile CTIF pro 
družstva žen z  Pískové Lhoty  I   
a HZS Královéhradeckého kraje
Páteční dopoledne patřilo na sta-
dionu Kladivar opět požárnímu 
sportu a disciplíně běh na 100 m 
s  překážkami. Češi znovu před-
vedli skvělou formu a  vybojovali 
zlaté medaile ve všech kategori-
ích. Mezi profesionálními hasiči 
zvítězil Lukáš Kroupa, za dobro-
volné hasiče na stupeň nejvyšší 
vystoupal Petr Loukota a kov nej-
cennější si z  Celje si v  kategorii 
žen odvezla Veronika Krpcová.

Po skončení tohoto závodu se 
začaly tribuny obratem plnit divá-
ky těšícími se na další disciplínu 
a bylo zřejmé, že závodníci v kla-
sických disciplínách CTIF budou 
ten den své výkony předvádět za 
mohutného povzbuzování obrov-
ského mezinárodního publika. 
Celé páteční odpoledne patřilo 
kategorii muži A. Nejlepším čes-
kým týmem byl SDH Michálkovi-
ce, který obsadil 28. místo. 

Sobotní dopoledne pak už patřilo 
všem ostatním kategoriím CTIF: 
ženy A, profesionální hasiči, muži 
B a ženy B. V kategorii ženy A se 
týmu SDH Písková Lhota I povedl 
historický úspěch, když děvčata 
získala v  nabité konkurenci pří-

tomných družstev stříbrnou me-
daili! „Chtěly jsme dát pokus bez 
trestných bodů, což se nám po-
vedlo, čas ve štafetě se nám také 
vydařil. Hodně týmů za námi mělo 
trestné body, což nás posunulo až 
na druhé místo. Atmosféra byla 
skvělá, všichni naši přátelé a  fa-
noušci tam byli s námi,“ sdělila po 
soutěži vedoucí družstva Jana 
Štoková. Stříbrnou medaili si kro-
mě žen z  Pískové Lhoty odvezlo 
také družstvo profesionálních 
hasičů z HZS Královéhradeckého 
kraje.

Sobotní odpoledne pak zakonči-
la poslední disciplína požárního 
sportu a  tou byl požární útok. 

Předpokládalo se, že česká repre-
zentace bude patřit k těm nejlep-
ším, což se také potvrdilo. V  ka-
tegorii profesionálních hasičů si 
první místo odvezl tým mužů A, 
třetí místo získal v kategorii dob-
rovolných hasičů tým mužů B. 
Tým žen A si odvezl první místo 
a tým žen B místo druhé.

Slavnostní zakončení proběhlo 
v  sobotu večer opět na stadio-
nu Z’dežele, kde byla oceněna 
všechna vítězná družstva a štafe-
ta pořádání mezinárodní hasič-
ské soutěže byla předána italské-
mu Trentinu, které přivítá XVIII. 
Mezinárodní soutěž mládeže 
v roce 2024.

Trenérské kurzy III. třídy
Fakulta tělesné výchovy a  sportu ve 
spolupráci se Sdružením sportovních 
svazů České republiky a  SH ČMS na 

podzimní období plánují online kurzy 
pro zájemce trenérského kurzu III. tří-
dy. Po absolvování kurzu získá účast-
ník osvědčení na základě úspěšného 

absolvování testu z  teoretické části. 
Přednášky budou obsahovat různá té-
mata, jako je, jak správně trénink řídit, 
jaké jsou tréninkové cykly, základy ana-
tomie, psychologie, pedagogika, právo 
a sport. Garantem za SH ČMS je Lucie 
Pohanková a  Jakub Paulíček. Obsah 
praktické části bude vznikat ve spo-
lupráci s FTVS a SH ČMS, tak aby v ní 
byly obsaženy všechny prvky podstat-
né nejen pro hasičský sport.

Můj klub 2022 – 2. kolo
Národní sportovní agentura spustila 
příjem žádostí v 2. kole výzvy Můj klub 
2022. Příjem žádostí bude ukončen 
12. 9. 2022 v  12:00 hod. „Druhé kolo 
Výzvy Můj klub 2022 umožňuje podat 

žádost všem klubům, které nepodaly 
žádost ve Výzvě Můj klub 2022, pokusi-
ly se podat žádost, avšak pro nesplnění 
základních náležitostí se mělo za to, že 
žádost nebyla podána (NSA je o tom vy-
rozuměla), jejich žádost byla usnesením 
zastavena pro opožděné podání nebo 
proto, že na žádosti chyběl podpis,“ vy-
světluje předseda Národní sportovní 

agentury Filip Neusser. K 1. 8. 2022 bylo 
vydáno 3 307 rozhodnutí z  celkového 
počtu 6 905 žádostí.
 

Jaroslav Salivar zvolen čle-
nem Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace
Ing. Jaroslav Salivar, náměstek sta-
rostky SH ČMS a mimo jiné také mís-
topředseda Sdružení sportovních sva-
zů České republiky, byl s  účinností od 
17. srpna 2022 jmenován členem Rady 
vlády pro nestátní neziskové organiza-
ce (RVNNO). Vláda na návrh předsedy 
vlády a  předsedy RVNNO Petra Fialy 
a  zmocněnkyně vlády pro lidská prá-
va a  místopředsedkyně RVNNO Kláry 
Šimáčkové Laurenčíkové jmenovala 

celkem 13 členů RVNNO, z toho 9 členů 
bylo zvoleno nově do prvního funkčního 
období a 4 členy jmenovala do druhé-
ho funkčního období. Jaroslav Salivar, 
kromě výše zmíněného, je také členem 
správní rady CEVRO Institut, z.ú. a  od 
roku 2011 zde působí také jako ředi-
tel Centra bezpečnostních studií. Od-
borná specializace Jaroslava Salivara 
spočívá v komunikaci se státní a veřej-
nou správou, financování a  sportovní 
činnosti, zaměřuje se také na oblast 
vnitřní bezpečnosti, azylové a migrační 
politiky a bezpečnostních sborů. Jaro-
slav Salivar uspěl mezi 36 přihlášenými 
kandidáty a nahradil v RVNNO předse-
du Sdružení JUDr. Ing. Zdeňka Ertla. 
V  současné chvíli má RVNNO celkem 
36 členů, z nichž je 17 expertů z řad ne-
státních neziskových organizací.

Z Mezinárodní hasičské soutěže si Češi 
odváží cenné medaile
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HASIČSKÁ OLYMPIÁDA



Mistrovství republiky ve sportov-
ních disciplínách mladých hasičů 
se konalo v termínu od 25. do 26. 
června na stadionu HZS Králové-
hradeckého kraje. V  šesti disci-
plínách tu závodilo 150 mladých 
hasičů a bylo na co se dívat.

Sportovní klání odstartovala v so-
botu štafeta 4 x 60 metrů. V této 
disciplíně závodníci překonávají 
kladinu, podle kategorie bariéru 
nebo příčné břevno, přenášejí ha-
sicí přístroj a v posledním úseku 

zapojují hadice do rozdělovače. 
Nejlépe tuto disciplínu zvlád-
lo družstvo SDH Písková Lhota 
(38,11 s) před Bludovem (39,20 s) 
a Horním Lánovem (39,67 s). 

Odpoledne se závodníci přemístili 
do okolí Stříbrného rybníka na zá-
vod požárnické všestrannosti. Na 

trati dlouhé téměř tři kilometry plni-
ly pětičlenné hlídky úkoly na celkem 
šesti stanovištích – střelba, uzlo-
vání, topografie, požární ochrana, 
první pomoc, přesun po laně.  Za 
chybné plnění jednotlivých úkolů 
obdržely hlídky trestné body, resp. 
minuty, které se přičetly k jejich bě-
žeckému času. Vítězem tohoto zá-
vodu se stala znovu Písková Lhota 
před Lukavicí a Žákavou.

Druhý den  patřilo mistrovství dal-
ším čtyřem disciplínám. Sportov-
ní klání začalo požárním útokem 
CTIF, pokračovalo se štafetou 
CTIF, následovala štafeta dvojic 
a  celou soutěž zakončil divác-

ky velmi atraktivní požární útok. 
V požárním útoku CTIF si nejlépe 
vedly týmy připravující se na Me-
zinárodní hasičskou soutěž, kde 
se soutěžilo právě v  disciplínách 
CTIF – 1. Bludov (39,25 s), 2. Pís-
ková Lhota (40,58 s), 3. Lukavice 
(44,73 s). Ve štafetě CTIF devět 
závodníků postupně plnilo úkoly 

na svých úsecích, např. překoná-
ní žebříkové stěny, lehkoatletické 
překážky, přenášení hadice v  no-
siči nebo hasicího přístroje. Nej-
lepším týmem byl SDH Písková 
Lhota (67,35 s), druhý SDH Blu-
dov s časem 67,65 s a třetí skon-
čil SDH Žákava s časem 69,67 s.  
Ve štafetě dvojic zvítězil SDH Mi-
střín v čase 46,87 s před druhým 
SDH Bludovem (47,53 s) a třetím 
SDH Mniší (50,13 s).  Mistrovství 
ukončil všemi velmi oblíbený po-
žární útok. Nejrychlejší útok před-
vedl SDH Markvartice (21,43 s) 
před druhým SDH Písková Lho-
ta (23,47 s) a  třetím SDH Mniší 
(23,56 s). 

Letošní mistrovský titul obhajo-
val SDH Bludov (Olomoucký kraj), 
v celkovém hodnocení dosáhl ale 
na druhé místo. Třetí místo obsa-
dil SDH Žákava (Plzeňský kraj), 
který startoval na mistrovství re-
publiky vůbec poprvé a  z  medai-
lového úspěchu měl obrovskou 
radost. Nejlepším týmem pro 
letošní rok se stal SDH Písková 
Lhota ze Středočeského kraje, 
který se na příčku nejvyšší vrátil 
po 15 letech. 

Na vrcholné sportovní akci jsme 
si také připomněli letošní 50. vý-
ročí vzniku Hry Plamen. „Ačkoli 
prošla postupně několika zásad-
ními vývojovými etapami, má 
hra stále stejná dvě poslání, ve 
volném čase rozvíjet všestranné 
dětské znalosti, dovednosti a pro-
střednictvím sportovní činnosti 
podporovat zdravý životní styl,“ 
připomíná starostka SH ČMS Mo-
nika Němečková.

Na MČR dorostu závodníci 
z Bludova obhájili  
mistrovský titul 
Začátek letních prázdnin byl pro mladé 
závodníky ve znamení Mistrovství ČR 
dorostu v požárním sportu, které pro-
bíhalo celé tři dny od pátku 1. do nedě-
le 3. července na Městském stadionu 
v Ústí nad Labem. 
Sportovního klání se účastnily nejlepší 
týmy dorostenců a  dorostenek z  jed-
notlivých krajů. Během prvních dvou 
dnů se týmy představily v disciplínách: 
běh na 100 metrů s překážkami, štafe-

ta 4 x 100 metrů a  v  požárním útoku. 
Součástí byl i test vědomostí z požární 
ochrany. 

V  konečném pořadí zlatou medaili 
získaly závodnice z  SDH Úněšov, stří-
bro náleželo zástupkyním z  Vysočiny 
z  SDH Budíkovice a  bronz si odvezly 
členky SDH Nová Ves. 

U dorostenců už během prvních rozbě-
hů ve štafetě 4 x 100 m s překážkami 
bylo jasné, že letos se na mistrovství 
sjela družstva ve skvělé formě a výkony 
budou velmi vyrovnané. Nejlépe si ve 
štafetě vedl SDH Skuteč. Tato disciplí-
na ukázala, že největší souboj o celkové 

umístění se svede mezi Skutčí a Bludo-
vem, vzhledem k průběžnému pořadí, ve 
kterém se tato dvě družstva dělila o prv-
ní místo. Rozhodující a nejočekávanější 
disciplínou se tudíž stal požární útok.

V  konečném součtu první místo v  ka-
tegorii dorostenců obsadil SDH Bludov 
a  obhájil mistrovský titul z  loňského 
roku. Na druhém místě skončilo druž-
stvo dorostenců z  SDH Skuteč a  na 
třetím místě je doplnili závodníci z SDH 
Borová. Člen bludovského týmu Vilém 
Tomášek běžel letos poprvé jako člen 
družstva, loni startoval mezi jednotlivci. 
„Je to mnohem lepší sdílet společnou 

radost, hlavně když se to povede. Klu-
ci předvedli skvělé výkony a chtěli titul 
obhájit, já jsem jim v tom chtěl pomoci. 
Největší radost mám z domečku (pozn. 
překážka ve štafetě), ze kterého jsem 

měl velký strach a který se mi povedl.“ 

Neděle pak patřila jednotlivcům, nej-
lepším dorostencům a  dorostenkám 
ve věkových kategoriích 13 – 18 let, 
a  to v disciplínách: běh na 100 metrů 
s překážkami, test vědomostí z požár-
ní ochrany a  dvojboj. Mezi nejúspěš-
nější závodníky se zařadili Pavel Bílek 
z SDH Uhlířské Janovice a Barbora No-
votná z SDH Brod nad Tichou (mladší 
dorost), Šimon Šuba z  SDH Milotice 
nad Bečvou a Anna Bendová z SDH Ko-
márov (střední dorost), Tomáš Novot-
ný z SDH Jílovice a Adéla Šplíchalová 
z SDH Svatý Jiří (starší dorost). 

Hra Plamen slaví 50. let. Vítězem MČR se  
po 15 letech znovu stala Písková Lhota
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Tři závody Českého poháru během léta
Během nabité letní sezóny se někteří 
závodníci měli možnost potkávat na 
dalších závodech Českého poháru – 
v  Bludově, Kamenci u  Poličky a  letos 
nově i  v  Moravském Berouně. Závod 
v  Moravském Berouně proběhl pro 
závodníky i  organizátory bez větších 
komplikací. Letošní ročník Bludovské 
stovky překvapil hned ráno závodní-
ky deštivým počasím. I  přes tyto ne-
příznivé podmínky jsme však na trati 
mohli vidět velmi kvalitní výkony. Ani 
v sobotu 6. 8., kdy proběhl v Kamenci 
u Poličky další ročník závodu “Večerní 
stovka”, jehož základní kolo je sou-
částí Českého poháru, nepřálo závod-
níkům počasí. Tak, jak je v  Kamenci 
ale zvykem, tradičně se večer konalo 

finále za umělého osvětlení. Poslední 
závod Českého poháru se poběží v so-
botu 3.  září v  Ostravě, kde proběhne 

konečné vyhlášení celého seriálu. Do 
něj se budou započítávat i  výsledky 
z  předchozích kol, které se běžely už 
na jaře – v Praze a v Třebíči.

Reprezentace Ústeckého kraje na TFA
Mistrovství ČR v  TFA dobrovolných 
hasičů se koná jednou za 2 roky, ale 
protože v  roce 2021 se konal odlože-
ný ročník z covidového roku 2020, tak 
se letos koná MČR znovu. Minulý rok 
se poprvé představily na mistrovství 
ženy a reprezentantka Ústeckého kraje 
Eliška Vrbová (SDH Cítoliby) přivezla 
úžasné 2. místo. Letos se MČR usku-
teční ve Štramberku 1. října a  znovu 
je na něj možné vyslat maximálně 5 
mužů (z  nichž minimálně jeden musí 
být starší 35 let) a  2 ženy z  jednoho 
kraje. Vzhledem k tomu, že na plánová-
ní a provedení soutěží bylo více času,  
byly vypsány čtyři kvalifikační závody, 
které byly součástí série TFA ligy SE-
VERU. Z nich pak vzešli reprezentanti 
Ústeckého kraje pro MČR. Jsou to 
Lukáš Borl, Daniel Vrba, Jiří Brabenec, 
Eliška Vrbová (Cítoliby), Matěj Prošek 
a Petr Loukota (oba Klapý). 

Liga CTIF
Sezóna „klasiků“, kteří závodí v  kla-
sických disciplínách CTIF, se nesla ve 
znamení příprav na červencovou Me-
zinárodní hasičskou soutěž. Přípravě 
napomáhaly i  závody Ligy CTIF, které 
se v  roce konání této velké akce vždy 
přesunou na jarní a  letní měsíce. Ne-
jinak tomu bylo i  letos. Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a  Slezska zakoupilo 
sportovní materiál totožný s tím, který 
byl připraven slovinskými organizátory 
pro vrchol sezóny. Všechny týmy měly 

možnost si jej zapůjčit, trénovat s ním 
a  pak na něm závodit. Nedílnou sou-
částí přípravy je také „naposlouchání“ 
startovního povelu, který vždy zazní 
v jazyce pořádající země, v tomto přípa-
dě tedy ve slovinštině. Týmy se tedy se-
šly v dubnu ve Vlčnově (9 týmů, včetně 
dvou slovenských), v květnu ve Velkém 
Meziříčí (10 týmů plus 2 slovenské) 
a  v  červnu v  Praze (6 týmů). Klasici 
zakončí svoji sezónu na mistrovském 
závodu ve Dvoře Králové nad Labem.

UDÁLOSTI  



Poslední červencovou neděli 
31.  července se znovu po roce 
konalo v areálu společnosti Flídr 
v Širokém Dole (Pardubický kraj) 
Otevřené mistrovství ve výstu-
pu na cvičnou věž. Na start se 
postavilo celkem 61 závodníků. 
Soutěžilo se v  kategoriích mlad-
šího, středního a staršího dorostu 
a v kategorii žen a mužů. 

Vítězkou kategorie mladších do-
rostenek se stala Liliana Kulhajo-
vá z SDH Bludov s časem 8,43 s, 
ve středních dorostenkách na nej-
vyšší příčku dosáhla Vendula Jíl-
ková ze stejného sboru s časem 
7,70 s  a  zlatou medaili si mezi 
staršími dorostenkami odnesla 
Eliška Navrátilová z SDH Kojetice 
s časem 8,86 s. 

O  největší překvapení se posta-
rala závodnice v  kategorii žen 
Kamila Bartošková, která už 
o  týden dříve zaběhla rekord na 
Mezinárodní hasičské soutěži ve 
slovinském Celje s časem 7,35 s. 
V Širokém Dole se jí podařilo zví-

tězit v čase 7,25 s a znovu hrani-
ci národního rekordu posunout. 
„Toto celé je výsledek mojí celoži-
votní práce, není to jenom letošní 
sezóna, že takhle běhám. Letos 
se toho pro mě hodně změnilo, 
i příprava byla trošku jiná, možná 
to bude i  tím. Tento rok na mist-
rovství byly podmínky dobré, až na 
ten protivítr, o to je pro mě národní 
rekord cennější. Jsem ráda, i když 
si pořád myslím, že to nebyl ide-
ální pokus, jsem hodně sebekritic-
ká, vím, že by to šlo i lépe, ale jsem 
šťastná,“ dodává Kamila. K tomu-
to vítězství se jí podařilo vyhrát 
i  letošní seriál závodu Českého 
poháru v běhu na 100 m s překáž-
kami. Kamile se daří i v profesním 
životě. Je absolventkou oboru 
Všeobecné lékařství a v součas-
né době pracuje ve FN v Plzni na 
I. interní klinice. 

Mezi mladšími dorostenci si 
první místo ze Širokého Dolu od-
vezl Pavel Bílek z  SDH Uhlířské 
Janovice, který zaběhl čas 7,91 
s, ve středních dorostencích byl 
nejlepší Vít Vymazal z SDH Mor-
kovice s  časem 7,98 s  a  mezi 

staršími dorostenci zvítězil Lu-
káš Flégr z  SDH Skuteč s  ča-
sem 12,62 s. V  kategorii mužů 
zlatou medaili získal Tomáš Da-
něk z  HZS Hlavního města Pra-
hy s časem 15,03 s, který stejně 
jako Kamila Bartošková startoval 
i  na soutěži v  Celje v  reprezen-
tačním týmu mužů B. „Dnes jsem 
sice nejlepší, ale ten čas mohl být 
lepší. Na tomto mistrovství jsem 
poprvé, i když Široký Důl znám, je 
tu skvělé prostředí i  atmosféra. 
Protivítr sice dnes pokus trochu 
ztížil, ale horší to pro mě bylo psy-
chicky, celkově jsem ale spokoje-
ný,“ říká letošní vítěz Tomáš. Ač-
koli v Širokém Dole obsadil první 
příčku, co se týče výkonu a času, 
lépe se mu dařilo právě v  Celje, 
kdy s  výkonem 14,70  s  skončil 
sedmý. 

O  měsíc později na konci srpna 
startovali oba závodníci Kamila 
i Tomáš na MČR v požárním spor-
tu profesionálních i dobrovolných 
hasičů v Pardubicích. Kamila star-
tovala jako členka týmu SDH Dol-
ní Měcholupy a Tomáš, vzhledem 
k tomu, že pracuje jako profesio-
nální hasič, za tým HZS Hlavního 
města Prahy. Kamila se svým tý-
mem na MČR získala druhé místo 
ve štafetě na 4 x 100 m s časem 
65,36 s  a  třetí místo v  běhu na 
100 m s překážkami. V celkovém 
pořadí její tým obsadil stříbrnou 
pozici. Tomášově týmu se tak ne-
dařilo, ve štafetě skončil jeho tým 
na jedenácté pozici, stejně jako 
v disciplíně požární útok. Celkově 
obsadil tým HZS Hlavního města 
Prahy osmé místo. Tomášovi se 
ale relativně dařilo ve výstupu na 
cvičnou věž, kdy ve velké konku-
renci sportovců z profesionálních 
hasičských sborů obsadil v  cel-
kovém pořadí 9. místo s  časem 
14,77 s. Vítězem se stal Daniel 
Klvaňa s časem 13,66 s. 

Neuvěřitelnou atmosféru si na stadionu 
Kladivar užívala i družstva, která starto-
vala na mezinárodní hasičské soutěži 
vůbec poprvé. V kategorii ženy B to bylo 
například družstvo žen z SDH Kolešovi-
ce. „Věnujeme se klasickým disciplínám 
teprve dva roky a tady v Celje jsme do-
sáhly svého nejlepšího soutěžního času, 
i když nám přibyly nějaké trestné body,“ 

říká vedoucí družstva Jarka Čečrdlová. 
„Ale to už nás tolik netrápilo, protože 
jsme si splnily to, co jsme chtěly. Moc 
jsme si užily atmosféru, přestože nervo-
zita už během tréninků fungovala, oba-
vu z  naplněných tribun jsme měly, ale 
nakonec jsme zjistily, že to byl skvělý 
zážitek.“ 

Pro týmy, pro které to zdaleka nebyla 
první zkušenost na olympiádě, byla sou-
těž podpořena větší motivací zlepšit vý-
sledek z poslední mezinárodní soutěže, 
která proběhla ve Villachu v roce 2017. 
Nejlepším českým týmem v  katego-
rii A byl SDH Michálkovice, který obsadil 
28. místo. „Nedařilo se nám úplně nejlíp, 
na požárním útoku jsme sice dostali mi-
nimální trest 5 s, ale odsunulo nás to ze 
zlata do stříbra (pozn. stříbrný odznak 
za umístění v  celkovém počtu), což je 
pro nás trochu zklamání, chtěli jsme zo-

pakovat úspěch z Villachu z roku 2017. 
Ale na to, s  jakou sestavou jsme tady 
museli běžet, kolik zranění jsme měli, 
tak to hodnotíme pozitivně,“ říká Josef 
Hrbáček, člen týmu. 

Atmosféru, úspěchy a neúspěchy svých 
svěřenců s nimi prožívali i jejich trenéři. 
Pro družstvo z Pískové Lhoty toto pla-
tilo dvojnásobně, protože dívky z jedno-
ho týmu získaly medaili zlatou a chlapci 
obsadili místo páté. „Třetí zlatá medaile, 
upřímně mi to ještě nedošlo,“ říká Tere-
za Pavlová, trenérka družstva a dodává, 
„kluci odvedli naprosto precizní práci, 
my jim nemáme co vytknout. Když holky 
doběhly útok, tak mi spadla brada, čekali 
jsme čas 43 s nebo 44 s, najednou tam 
daly 40 s, pro všechny to bylo obrovské 
překvapení. Jsem na ně hrozně pyšná.“

Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF 
– Dvůr Králové nad Labem, 24. září

Mistrovství ČR v běhu na 60 m s překážkami 
– Benešov, 25. září

Mistrovství ČR v TFA
– Štramberk, 1. října

Český halový pohár 
12. – 13. listopadu III. kolo, Memoriál Marty Habadové, Praha
19. – 20. listopadu IV. kolo,  Ostravsko-beskydské šedesátky, Ostrava

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, FB SH ČMS a Instagramu 
sdruzeni_hasicu. FOTO: archiv SH ČMS.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České re-
publiky sleduje i úspěchy a aktivity kolegů z ostatních svazů spadajících pod Sdružení. 

Česká republika poprvé hostila MS v parašutismu
V termínu 16. – 24. července 2022 se 
poprvé v historii konalo Mistrovství svě-
ta v České republice, a to v jihočeských 
Strakonicích. Soutěžilo se v  přesnosti 
přistání a  individuální akrobacii. Indi-
viduální akrobacie se skáče z 2 200 m 
a  cílem je co nejpřesněji a  nejrychleji 
zatočit předem stanovený komplex 
akrobatických prvků. Mistrem světa se 
stal Weber z Německa. Nejlepším z na-

šich byl Oldřich Šorf, který se umístil na 
smolném 4. místě, se ztrátou pouhých 
26 setin sekundy. Přesnost přistání 
se skáče z 1 000 m a cílem je se trefit 
na elektronický disk. Absolutní nula je 

střed o průměru 2 cm a poté se přičítají 
trestné body po jednom centimetru až 
do maximálních 16 cm. Češi zde obha-
jovali 1. místo z loňského MS a i letos 
naši zvítězili o pouhý centimetr ve vel-
mi obtížných termických podmínkách. 
Jedná se již o  třetí české prvenství 
v řadě. V kombinaci se českým barvám 
velice dařilo – Oldřich Šorf 2., Hynek Tá-
bor 4., Petr Chládek 5. a Jiří Gečnuk 6. 

Díky tomuto pořadí jsme s obrovským 
náskokem vyhráli i v kombinaci týmů. 
Na závěr je nutno podotknout, že dvoji-
té zlato jsme byli schopni vyhrát potřetí 
v řadě, což je historicky velmi ojedinělé.

Tradiční setkání s okinawským velmistrem ve Francii za účasti 
českých zástupců
Poslední týden v měsíci červenci 2022 
se ve francouzském městě Thonon les 
Bains na břehu Ženevského jezera jako 
každoročně již od roku 1978 konala 
mezinárodní stáž WOF Okinawa Shorin-
-ryu Karate a Okinawa Kobudo pod ve-

dením okinawského velmistra hanshi 
Kenyu Chinena (10. dan). Sjeli se sem 
instruktoři a studenti nejen z Evropy, ale 
téměř z celého světa a chybět nemohli 
ani zástupci České federace Okinawa 
Karate a Kobudo, která je od roku 2020 
přidruženým členem Sdružení sportov-
ních svazů České republiky. Tréninky 
karate byly převážně zaměřeny na dojo 
kumite. Tréninky kobudo prvních něko-
lik dní zaměřil hanshi Kenyu Chinen na 
detaily provedení technik se základními 
zbraněmi a poté podle úrovně cvičenců 
na další zbraně.

„Je to výsledek mojí celoživotní 
práce,“ říká o své úspěšné 
sezóně Kamila Bartošková

Ohlasy z Celje
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