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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

Ke společnému mistrovství se 
profesionální a  dobrovolní hasiči 
vrátili znovu po třech letech, ten-
tokrát byl místem konání Městský 
atletický stadion Hvězda v Pardu-
bicích. Dobrovolné hasiče zastu-
povalo celkem 17 družstev mužů 
a 17 družstev žen. Kromě zástup-
ců Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska usilovali o nejlepší vý-
sledky i členové z České hasičské 
jednoty a Moravské hasičské jed-
noty. Z  řad hasičského záchran-
ného sboru se na start postavilo 
14 družstev, která zastupovala 
jednotlivé kraje a  jedno soutěžní 
družstvo HZS podniku. 

Mistrovství ČR v požárním sportu 
odstartovalo už v pátek 26. srpna 
závodem profesionálních hasičů 
ve výstupu na cvičnou věž. Skvě-
lou formu potvrdil Daniel Klvaňa 
z  HZS Moravskoslezského kraje, 
který ovládl finálový běh s časem 
13,70 s a získal zlatou medaili. 

Na druhé místo vystoupal Milan 
Netrval z  HZS Plzeňského kra-
je s časem 14,30 s a  třetí příčku 
obsadil David Dopirák z  HZS Pl-
zeňského kraje s časem 15,02 s. 
V sobotu 27. srpna se pokračova-
lo disciplínou běh na 100 m s pře-
kážkami. Do výsledného hodno-
cení se počítalo šest nejlepších 
časů z celkových osmi. 

Jako první se na start postavili 
muži SDH. Nejlépe si vedlo druž-

stvo z Ústeckého kraje SDH Lhe-
nice, druhé skončilo družstvo 
mužů z SDH Mistřín (Jihomorav-
ský kraj), třetí příčku obsadil tým 
SDH Zbožnov z  Pardubického 
kraje. O  hodinu později odstar-
tovaly své soutěžní pokusy ženy 
SDH. Prvenství získaly soutěžící 
z SDH Bystřice nad Úhlavou z Pl-
zeňského kraje, druhé místo ob-
sadily hasičky z SDH Letohrad–
Kunčice z  Pardubického kraje 
a třetí skončily ženy z SDH Dolní 
Měcholupy (Hlavní město Pra-
ha). Absolutním mistrem v kate-
gorii HZS (pozn. v této kategorii 
se oceňovali i  jednotlivci) se 
nakonec stal Richard Svačina, 
který si po bezchybném výkonu 
doběhl pro zlatou medaili v čase 
16,79 s. Na druhém a třetím mís-
tě skončili jeho reprezentační 
kolegové z  HZS Moravskoslez-
ského kraje Daniel Klvaňa a Jan 
Vyvial. 

Výsledky běhu na 100  m a  vý-
stupu na cvičnou věž po sečtení 
určily vítěze dvojboje v  kategorii 
jednotlivců HZS. Nejlépe si vedl 

Daniel Klvaňa (29,76 s), stříbro 
získal Jan Vyvial (30,25 s) a bronz 
vybojoval Pavel Krpec (30,82  s), 
rovněž z  Moravskoslezského 
kraje. Poslední disciplínou sou-
těžního dne byly štafety. Opět 
se dařilo hasičkám z  SDH Byst-
řice nad Úhlavou (Plzeňský kraj) 
které zaběhly čas 64,15 s, druhé 
skončily SDH Dolní Měcholupy 
(Hlavní město Praha) s  časem 
65,36 s a třetí místo obsadily s ča-
sem 65,49  s  závodnice z  SDH 
Dolní Bukovsko (Jihočeský kraj) 
s  časem 65,49  s. Mezi dobro-
volnými hasiči byli nejlepší SDH 
Zbožnov (Pardubický kraj) s  ča-
sem 57,63  s, druhý skončil SDH 
Lhenice (Ústecký kraj) s  časem 
58,64 s a třetí místo obsadil SDH 
Líchovy (Středočeský kraj) s  ča-
sem 59,43 s. Mezi profesionální-
mi hasiči byli nejúspěšnější spor-
tovci z  HZS Moravskoslezského 
kraje s časem 54,06 s, druhé mís-
to obsadili závodníci z HZS Krá-
lovehradeckého kraje s  časem 
55,37 s a  třetici uzavřeli profesi-
onální hasiči z  HZS Plzeňského 
kraje s časem 56,57 s. 

Mistrovství ČR v  požárním spor-
tu vyvrcholilo v  neděli 28. srpna 
disciplínou požární útok. Z  dob-
rovolných hasičů se nejlépe dařilo 
týmu SDH Mistřín (Jihomoravský 
kraj) s časem 26,33 s, druhý skon-
čil SDH Bochov (Karlovarský kraj), 
čas 26,52 s  a  třetí skončil SDH 
Bludov (Olomoucký kraj) s  ča-
sem 26,56 s. Mezi dobrovolnými 
hasičkami byly nejlepší závodni-
ce z SDH Žernovník (Jihomorav-
ský kraj) s časem 25,10 s, druhé 
skončily sportovkyně SDH Ostra-
va-Nová Ves (Moravskoslezský 
kraj), 25,67 s, třetí se umístily zá-
vodnice z SDH Letohrad-Kunčice 
(Pardubický kraj), čas 25,73  s. 
Mezi profesionálními hasiči zvítě-
zili zástupci HZS Kraje Vysočina 
s časem 23,16 s. 

Požární útoky zamíchaly v někte-
rých kategoriích celkovým hodno-
cením. Mezi dobrovolnými hasiči 
byl nejlepší a titul mistra republiky 
si odvezl SDH Zbožnov (Pardubic-
ký kraj), mistryněmi republiky jsou 
závodnice z  SDH Bystřice nad 
Úhlavou (Plzeňský kraj). Stříbrné 
medaile získal za muže SDH Lhe-
nice (Ústecký kraj) a za ženy SDH 
Dolní Měcholupy (Hlavní město 

Praha). Bronz si z Pardubic odvez-
li závodníci z  SDH Mistřín (Jiho-
moravský kraj). „Obhajovali jsme 
zlatý hattrick z  posledních dvou 
let, ale ten je pro nás trochu zakle-
tý. Říkali jsme si, když to pro nás 
bude placka, tak to bude úspěch 
a  když nebude, tak to bude neú-
spěch. Stovky se povedly, štafeta 
nikoliv, ale po tom všem to hodno-
tíme jako dobrý výsledek.  Od té 
doby, co jezdíme na republiku, a to 
už je deset let, jezdíme v podobné 
sestavě. V tomto složení jsme už 
počtvrté nebo popáté, jenom jsme 
doplili jednoho člověka, ta sestava 
je hodně stálá. Všichni se známe, 
jsme z  Mistřína, na kolektivních 
disciplínách je naše sehranost 
hodně vidět“, říkají Vojta a  Petr 
Maradovi. 

Radost místním organizátorům 
bezpochyby udělaly zástupkyně 
v  kategorii žen SDH Letohrad-
Kunčice (Pardubický kraj), které 
ve své kategorii rovněž získaly 
bronz. Vítězem mezi profesionál-
ními hasiči se stal HZS Morav-
skoslezského kraje, druhé místo 
obsadil tým HZS Plzeňského kra-
je a  třetí skončil tým HZS Kraje 
Vysočina.

Můj klub 2023
Národní sportovní agentura již vyhlá-
sila výzvu pro program Můj klub 2023. 
Pro následující rok je možno žádat 

o podporu sportování dětí a mládeže ve 
sportovních klubech, tělovýchovných 
a  tělocvičných jednotách, které trénují 
dvakrát týdně (podávání žádostí 17. 10. 

– 30. 11. 2022). Dále je také možnost 
žádat o podporu v programu Můj klub 
2023 – pohyb a zdraví. V něm mohou 
žádat sportovní oddíly věnující se spor-
tování dětí jednou týdně (podávání žá-
dostí 16. 11. – 16. 12. 2022).

Rozhodčí požárního sportu
Z důvodu covidových opatření se v mi-
nulých letech nekonaly všechny vzdě-
lávací semináře a  platnost kvalifikace 
rozhodčích mládeže i  sportu byly pro-
dlouženy do konce roku 2022. Teď je 
tedy na čase projít vzdělávacími kurzy, 
získat aktuální informace. A tak 28. říj-
na proběhl kurz obnovy kvalifikace pro 
rozhodčí instruktory v požárním sportu. 
Kurz pro získání kvalifikace rozhodčí in-

struktor požárního sportu se uskutečnil 
18. – 20.  listopadu. Další vzdělávací 
kurz pro tuto kvalifikaci je plánován na 
rok 2023.

Konference POHYB A ZDRAVÍ
Sdružení sportovních svazů České re-
publiky s  Univerzitou Karlovou a  dal-

šími významnými sportovními organi-
zacemi budou ve středu 30. listopadu 
pořádat konferenci s  názvem POHYB 
A  ZDRAVÍ. Konference se bude konat 
od 10:00 ve Vlasteneckém sále Karoli-
na v Praze. Konference přinese setkání 
s  odborníky, kteří se věnují tematice 
pohybu a  zdraví, a  představí součas-
né poznatky z  oblasti vlivu pohybové 
aktivity člověka na jeho zdraví. Úvodní 
slovo při slavnostním zahájení prone-
se rektorka Univerzity Karlovy Milena 
Králíčková, poradce předsedy Vlády ČR 
Jiří Nykodým a předseda Národní spor-
tovní agentury Filip Neusser. Násle-
dovat bude sled přednášek odborníků 
z  různých oborů a  organizací rozděle-
ných do dvou bloků a společná disku-
ze. V  rámci konference vystoupí také 
předsedové spolupořádajících sportov-

ních organizací. Konferenci organizuje 
Univerzita Karlova v  Praze ve spolu-
práci s  Národní sportovní agenturou, 
Sdružením sportovních svazů České 
republiky, Českou unií sportu a Českou 
asociací univerzitního sportu. Program 
konference naleznete například na 
webu Sdružení sportovních svazů Čes-
ké republiky www.sporty-cz.cz.

Dobrovolní i profesionální hasiči  
se utkali o domácí mistrovské tituly
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SPOLEČNÉ MISTROVSTVÍ

http://www.sporty-cz.cz


Týden po Mistrovství ČR v požár-
ním sportu v Pardubicích se dob-
rovolní hasiči a hasičky znovu se-
šli na dráze, aby změřili své síly na 
Otevřeném mistrovství ČR v běhu 
na 100 m s překážkami. Soutěži-
lo se v  kategorii jednotlivců. Na 
Hasičském cvičišti v Ostravě-No-
vé Vsi se v  sobotu 3. září konal 
poslední závod Českého poháru. 
Z  jeho základních kol postoupilo 
šest nejlepších závodníků do dvou 
semifinálových běhů. Nejlepší tři 
se pak utkali ve finále a  stali se 
vítězi letošního ročníku MČR.

V  kategorii žen se do finálového 
běhu dostaly závodnice, které ce-
lou sezónu získávaly úspěchy ne-
jenom na domácích závodech, ale 
i na mezinárodním poli. Velkou fa-
voritkou byla Kamila Bartošková 
(SDH Horní Cerekev), na startovní 
čáře ji doplnila Markéta Marková 
(SDH Dolní Čermná) a  jako třetí 
se do finále kvalifikovala Vendu-
la Jílková (SDH Bludov). Finálový 
běh nejlépe zvládla M. Marková 
v čase 17,28 s, druhá skončila V. 
Jílková (20,81 s) a  jako třetí do 
cíle doběhla K. Bartošková (21,27 
s).

U  mužů se do finále probojovali 
Dominik Soukup (SDH Žebnice), 
Lukáš Kroupa (SDH Pardubice-
-Polabiny) a  Jakub Michalski 
(SDH Karviná-Hranice). I  když 
Jakub doběhl do cíle jako první, 
jeho pokus byl vzhledem k  ne-

zapojenému rozdělovači neplat-
ný. O  prvním a  druhém místě se 
muselo rozhodnout mezi Domini-
kem a Lukášem. „Myslel, jsem, že 
Kuba má zapojeno, a že nakonec 
skončím jako druhý, ale pak jsem 
si všiml, že se vrací. Nakonec to 
skončilo, jak to skončilo. Člověk 
ví, jestli zapojil a  musí zatáhnout 
ruční brzdu a vrátit se,“ říká Domi-
nik Soukup, který nakonec zvlá-
dl finálový běh nejlépe s  časem 
18,66 s. Na druhém místě za ním 
si svůj pokus pojistil Lukáš Krou-
pa v čase 19,34 s.

Druhé mistrovství jednotlivců 
hostil stadion v Benešově 25. září 
a bylo to první Mistrovství České 
republiky v běhu na 60 m s pře-
kážkami. Nejenže se konal popr-
vé úplně samostatný mistrovský 
závod jednotlivců, ale velkou no-
vinkou bylo zapojení mladší ka-
tegorie do postupových soutěží. 
A tak se do Benešova probojovalo 
480 závodníků z 215 sborů dob-
rovolných hasičů. Závodníci mo-

hutně podporovaní přeplněnou 
tribunou předvedli skvělé spor-
tovní výkony.

Výsledky MČR v  běhu na 60  m 
s překážkami:
mladší dívky: 1. Tereza Jakobov-
ská (SDH Ostrava−Heřmanice, 
13,35 s), 2. Eliška Nováková (SDH 
Vědomice, 13,56 s), 3. Rosálie 
Macháčková (SDH Pozděchov, 
13,67 s)
mladší chlapci: 1. Stanislav Pro-
cházka (SDH Uhlířské Janovice, 
13,72 s), 2. David Novák (SDH 

Stará Říše, 14,05 s), 3. Štěpán 
Gregor (SDH Hrdibořice, 14,09 s)
starší dívky: 1. Petra Mazzolini 
(SDH Ostrava−Svinov, 11,48 s), 
2. Denisa Šustková (SDH Bludov, 
12,40 s), 3. Kateřina Kalfiřtová 
(SDH Tuhaň, 12,41 s)
starší chlapci: 1. Martin Šulc (SDH 
Seč, 11,31 s), 2. Jiří Cichra (SDH 
Milotice nad Bečvou, 11,64 s), 3. 
Václav Stebel (SDH Těrlicko−Hra-
diště, 11,67 s).

Mistrovství klasiků ve zname-
ní výborných výkonů
V  sobotu 24. září se na stadionu ve 
Dvoře Králové nad Labem sešlo 14 
družstev na XIII. mistrovství ČR v kla-
sických disciplínách CTIF. Soutěžilo 
se ve dvou disciplínách, ve štafetě 
a v požárním útoku. Soutěž byla hod-
nocena podle soutěžního řádu mezi-
národní hasičské soutěže v klasických 
disciplínách CTIF, kde každý člen týmu 
má předepsané úkony, které provádí. 
Vítězství v  kategorii mužů i  v  kate-
gorii žen zůstalo v  rukou týmů, které 

standardně prokazují nejlepší výkony. 
V kategorii mužů se jednalo o družstvo 
mužů z HZS Královéhradeckého kraje, 
v kategorii žen o závodnice z Pískové 
Lhoty.

Nově startujícím týmem na mistrov-
ství byl SDH Březhrad (muži B). Člen 
týmu Pavel Bulíček, náměstek hejt-
mana KHK kraje okomentoval první 
start takto: „Loni jsem zde slíbil, že 
se pokusím dát dohromady tým a zá-
vodit. A  slib jsem dodržel. Velmi za 
to děkuji našemu veliteli sboru Pavlu 
Oščiatkovi, byly to první závody, byla 
to velká zkušenost, rozhodčí všech-

no vidí a všechno slyší. Pomohli nám 
i  kolegové z  HZS Královéhradeckého 
kraje, se kterými jsme mohli vyladit ně-
jaké věci a mohli se podívat i na jejich 
trénink, jak by to mělo vypadat. Určitě 
to byl pro nás adrenalin, není to vůbec 
nic lehkého.“ Na mistrovství zavítala 
i tradiční zahraniční soutěžní družstva 
z DHZ Mier Spišská Nová Ves a nově 
si zasoutěžil i tým žen z OSP Gluchow 
z Polska. Při zakončení starosta KSH 
Královéhradeckého kraje Ivan Kraus 
ohlásil termín mistrovství 2023. Tak 
na viděnou ve Dvoře Králové nad La-
bem 30. září 2023.

Mistry republiky v klasických disciplí-
nách CTIF se stali:

Muži A (do 30 let): SDH Michálkovice

Muži B (nad 30 let): SDH Vlčnov M3

Ženy A (do 30 let): SDH Písková Lhota

Ženy B (nad 30 let): SDH Nová Paka

Muži B profi:  
HZS Královéhradeckého kraje

Absolutní vítěz – ženy:  
SDH Písková Lhota

Absolutní vítěz – muži:  
HZS Královéhradeckého kraje

V Ostravě a Benešově se uskutečnilo 
mistrovství jednotlivců
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Český pohár 2022
V září byl ukončen již 20. ročník Čes-
kého poháru v  běhu na 100 metrů 
s  překážkami pro kategorie mladší, 
střední, starší dorostenci a  dorosten-
ky, ženy a muži.  Od května do září se 

uskutečnilo 6 závodů v Třebíči, Praze, 
Moravském Berouně, Kamenci u Polič-
ky, Bludově a v Ostravě. Celkem se do 
Českého poháru zapojilo 621 spor-

tovců, nejvíce v  kategoriích středních 
dorostenek (98) a středních dorosten-
ců (97). Nejpočetnější byl hned první 
závod v  Třebíči 7. května. Celkovými 
vítězi ve své kategorii se stali Tadeáš 
Voříšek (SDH Letkov, s  nejlepším ča-
sem 17,91 s) a  Petra Mazzolini (SDH 
Ostrava−Svinov, 17,74 s) v  mladším 
dorostu, v kategorii střední dorost Vít 
Vymazal (SDH Morkovice, 16,25 s) 
a  Vendula Jílková (SDH Bludov 17,13 
s), ve starším dorostu pak Jakub Miku-
lík (SDH Býškovice, 16,08 s) a Izabela 
Jurenková (SDH Havířov−město, 17,83 
s). V  kategorii dospělých zvítězil Jiří 
Škodný (SDH Morašice, 16,23 s) a Ka-
mila Bartošková (SDH Horní Cerekev, 
16,73 s).

Zimní halové kvarteto
Již několikátou sezonu se koná série 
závodů ve štafetě 4 x 60 metrů nazva-
ná Zimní halové kvarteto. Je to ojedi-
nělá akce, protože v této štafetové dis-
ciplíně se obecně moc samostatných 
soutěží nekoná. Pro rok 2022 je vypsá-
no celkem 10 kol, která jsou postupně 
organizována ve Starém Lískovci, Raš-
kovicích, Dolních Břežanech, Kostelci 
nad Černými lesy, Dolních Životicích, 
Třebíči, Havlíčkově Brodě, Trutnově, 
Hlubočkách. Soutěže se konají v  prů-
běhu jara a zimy a velké česko-sloven-
ské finále je naplánováno na 14. ledna 
2023 ve Svitávce. Závodit mohou čty-
řčlenné týmy v  kategoriích přípravka, 
nejmladší žáci a  mladší žáci. Dále 
starší žáci, nejstarší žáci a dvoučlenná 
družstva dorostu a juniorů. Štafeta 4 x 
60 se v halových závodech běhá člun-
kově s  tím, že jednotlivé úseky jsou 

obdobné jako u  hry Plamen – tedy 
na prvním úseku překonání příčného 

břevna, dále přenášení PHP, na třetím 
úseku překonání kladiny a  v  poslední 
části rozdělovač a hadice.

STIMAX CUP
V roce 2022 se konal již 9. ročník STI-
MAX CUP aneb Šedesátkování a stov-
kování Ústeckého kraje. Tentokrát se 
závodilo v  dubnu v  Ústí nad Labem, 
v  květnu v  Mariánských Lázních, 
v červnu opět v Ústí nad Labem, v září 
v Děčíně a zářijové finále se uskutečni-
lo společně s  finále jiné série závodů 
Tohatsu Cup v  Chomutově.  Závodilo 
se v kategoriích mladší dívky a chlapci 
(6 – 8 let), mladší dívky a chlapci (9 – 
11 let), starší dívky a chlapci, dorosten-
ci, dorostenky, ženy a muži. Vítězem se 
stal závodník s nejnižším součtem tří 

svých nejlepších časů. Mladší dívky 6 
– 8 let: Sophie Strunz (SDH Nepomyšl, 
59,48 s), mladší chlapci 6 – 8 let: Jan 
Vávra (SDH Obora, 61,30 s), mladší dív-
ky 9 – 11 let: Eliška Novotná (Vědomi-
ce, 39,39 s), mladší chlapci 9 – 11 let: 
Adam Horálek (SDH Vědomice, 42,14 
s), starší dívky: Denisa Hodková (SDH 
Vědomice, 38,77 s), starší chlapci: 
Martin Šulc (SDH Seč, 34,53 s), doros-
tenky 13 – 16 let: Adéla Poláková (SDH 
Lhenice, 59,48 s) a dorostenky a ženy 
od 17 let: Tereza Opavová (SDH Křeši-
ce, 54,91 s).

UDÁLOSTI  



Nejednou jsme letos připomněli 
50. výročí hry Plamen. Téměř na 
konci roku jsme se na jubilejní rok 
ptali vedoucí úseku mládeže SH 
ČMS, Lucie Šulcové.

Jak proběhl výroční rok Plamene?
V  podstatě jako každý jiný, jen 
se v  průběhu roku přidaly oslavy 
a připomínkové akce. Logo vytvo-
řené nejen k této příležitosti nese 
symbol dvou rukou a  přesně vy-
stihuje odkaz této hry: „Máme dvě 
ruce. Jednu, abychom pomáhali 
sobě. Druhou, abychom pomáhali 
druhým“ (A. Hapburn). Děkujeme 
našim předchůdcům za to, že 
vdechli této nádherné hře život. 
Nesmírně si jí vážíme, a  i nadále 
s  ní budeme zacházet s  velikou 
pokorou. 

Na počátku roku vyšel k  výročí 
hry článek v  časopise ABC. Dále 
byly vydány pamětní odznaky 
a  medaile a  také byla vytvořena 
speciální kolekce oblečení a  do-
plňků. Objevují se na ní hesla jako 
spolupráce, motivace, tradice, fair 
play, poslání, pohyb, radost a přá-
telství. Hesla připomínající, co hra 
Plamen znamená, co přináší. Na 
své hasičské dětství a hru Plamen 

zavzpomínal v  rozhovoru bývalý 
vedoucí ÚORM, František Podol-
ník. Oslavy výročí vyvrcholily slav-
nostním setkáním zakladatelů 
a  pamětníků 5. listopadu v  CHH 
Přibyslav.

V  tomto roce také došlo k  dů-
ležité novelizaci Směrnice hry 
Plamen. Jaké jsou ty zásadní 
změny? 
Směrnice hry Plamen, stejně tak 
jako Směrnice pro celoroční čin-
nost dorostu byly novelizovány 
v  souladu se Strategií mládež 
2030+. Směrnice určují konkrét-
ní aktivity pro kolektivy mladých 
hasičů i  pro sportovní oddíly. To 
napovídá, že v  obou směrnicích 

byly jednoznačně odděleny akti-
vity výchovně-vzdělávací a  spor-
tovní. V  rámci nabídky pro celo-
roční činnost kolektivů mladých 
hasičů byly formulovány okruhy 
činnosti, které přinášejí pestrou 
nabídku všestranných volnoča-
sových i  vzdělávacích aktivit. 
Závod požárnické všestrannosti 
již není součástí sportovní části 
hry Plamen, avšak nemizí a bude 
nadále organizován jako postu-
pová soutěž – Závod hasičské 
všestrannosti a  brannosti – 
v  rámci výchovně-vzdělávací čin-
nosti. Sportovní část hry Plamen 
se jinak zásadním způsobem ne-
změnila. Snahou byl co nejjedno-
dušší popis disciplín a  zejména 
jasná definice hodnocení. Spor-
tovní část soutěže dorostu vy-
chází z pravidel požárního sportu 
s  nezbytnými odlišnostmi, jako 
je například zachování kategorie 
jednotlivců či počtu soutěžících 
v družstvu. Novinkou ve sportovní 
části dorostu je zařazení výstupu 
na cvičnou věž jako nepovinné 
disciplíny a vyjmutí Testu z požár-
ní ochrany ze sportovní části.

Vnímají ti zkušenější proměnu 
práce s dětmi a mládeží?
Nevím, zda právě já, jsem již ta 
"zkušenější", ale za sebe mohu 
uvést, že jako vedoucí kolektivu 
vnímám novelizaci obou směrnic 
tak, že naše práce se zásadním 
způsobem nemění. 

Změny, které byly do směrnic im-
plementovány, vycházejí z  mění-
cích se potřeb a  zájmů dětí, což 
ovšem osobně vnímám jako pozi-
tivní reakci.

Co byste popřála hasičské mlá-
deži do dalších let?
Skvělé vedoucí, dostatek motiva-
ce pro činnost v  našem spolku, 
hromadu dobrých kamarádů, srd-
ce na správném místě a  vytrva-
lost, jelikož dětstvím to u  dobro-
volných hasičů nekončí, dětstvím 
to teprve začíná. 

Již V. mistrovství ČR dobrovolných ha-
sičů v disciplínách TFA hostilo v sobotu 
1. října město Štramberk. Dobrovolní 
hasiči soutěžili ve dvou věkových kate-
goriích mužů, v jedné kategorii žen a v 
mužských družstvech krajů. Všechny 
kraje ČR tak mohly nominovat sedm zá-
vodníků, z toho dvě ženy.
Soutěž v disciplínách TFA (z ang. Tou-
ghest Firefighter Alive = Nejtvrdší hasič 
přežije) spočívá v individuálním plnění 
čtyř disciplín. Běh s požárními hadi-
cemi: Závodník rozvine dvě hadicová 
vedení (ženy jedno) s proudnicemi na 
určenou vzdálenost. Každé je tvořeno 
třemi hadicemi B, předem připravený-
mi ve vymezeném prostoru startu. Po 
rozvinutí hadic následuje smotání dvou 

kusů a vložení zpět do boxu. V druhé 
disciplíně závodník provede 80 úderů 
(ženy 40 úderů) palicí v hammer boxu, 
poté pronese v obou směrech tunelem 
20 kg závaží  (ženy 10 kg). Následně 
uchopí figurínu a přemístí ji na vzdále-
nost 60 m (ženy 20 m). Poslední čin-
ností úseku je překonání 3 m vysoké 
bariéry. Ve třetí části soutěžící přenese 

barely na určené body a 4 kusy žebříků 
(spojených po dvou) ke konstrukci le-
šení (ženy bez žebříků), o které je opře 
a vystoupá na horní plošinu lešení, po-
mocí lana vytáhne a odloží břemeno 
hmotnosti 25 kg (ženy 15 kg), sestou-
pí na zem a na monitor napojí proud-
nici B. Finálovou disciplínou je běh po 
schodech. Tentokrát závodníky čekal 
výstup po 369 schodech z náměstí až 
na ochoz hradu Trúba. Soutěže se zú-
častnilo 63 mužů a 24 žen. 

Nejlépe se s náročnou tratí vypořádal 
Ondřej Rybníkář (SDH Blatnice, 6,27 
min.) v kategorii do 35 let, Tomáš Máca 
(SDH Brno - Slatina, 6,33 min.) v katego-
rii muži nad 35 let, Gabriela Martynková 
(SDH Český Těšín, Stanislavice, 8,16 
min.) a týmovou soutěž ovládl Jihomo-
ravský kraj.

Český pohár 2023
6. května Třebíč
9. července Moravský Beroun
29. července Bludov
5. srpna Kamenec u Poličky
2. září  Ostrava

Mistrovské soutěže 2023
23. − 25. června    Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu, Domažlice
30. června − 2. července Mistrovství ČR hry Plamen, Nový Jičín
12. srpna  Mistrovství ČR v běhu na 100 metrů s překážkami, 

Praha
13. srpna  Mistrovství ČR ve výstupu na cvičnou věž,  

Hradec Králové
25. − 27. srpna Mistrovství ČR v požárním sportu, Sokolov
23. 9.   Mistrovství ČR v běhu na 60 metrů s překážkami, 

Brno
30. 9.   Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF, Dvůr 

Králové nad Labem

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. 

Mistrovství Evropy v tanci na vozíku poprvé v ČR
Víkend 28. – 30. října 2022 patřil 
v pražských Vysočanech tanci. V Cla-
rion Congress hotelu se odehrálo his-
toricky první mistrovství Evropy v tanci 
na vozíku. Ve třech soutěžních katego-
riích Solo, Duo, Combi ve standardních, 
latinskoamerických tancích a freestylu 
se postupně představilo 74 tanečníků 
z 15 států Evropy a Blízkého Východu.
Páteční soutěže probíhaly v duchu fre-
estylu a single men kategoriích. Ve fre-
estylu single women česká reprezen-
tantka Marcela Řasová (taneční klub 
Fuego Říčany) vystupovala se svojí 
show na skladbu Bedřicha Smetany 
Vltava, což krásně doplnilo sváteční 
atmosféru státního svátku ČR. 
Sobotní soutěže patřily zejména stan-
dardním tancům, ať už v  provedení 
DUO či COMBI. Gala večer byl věnován 
představení výherců již proběhnuvších 
kategorií ME. Jejich vystoupení dopl-
nilo finále pohárové soutěže ve stan-

dardních tancích. Zde se představil 
Jan Kohout se svojí taneční partner-
kou Michaelou Novákovou. Jan Ko-
hout se účastnil ME Para Dance Sport 
v kategorii COMBI STT a s partnerkou 

se umístili na sedmém místě těsně 
před branami finále. Vrcholem veče-
ra byla show šestinásobných mistrů 
Itálie, pětinásobných finalistů WDC 
Profesionals European Championship, 
čtyřnásobných finalistů WDC Profesi-
onals World Championship – Davide 
Fumagalli a  Debora Macaluso. Pub-
liku přestavili svoji show s  názvem 

Schindlerův seznam a Mi dolor. Show 
ukázali též vicemistři České republiky 
Profesionálů v  Showdance Jaroslav 
Suchý a  Irina Maizlish a nechyběl ani 
prostor pro tanec publika. 
Nedělní část se nesla v  rytmu latin-
skoamerických tanců a Českou repub-
liku reprezentoval pár Jan Beránek, 
Marcela Řasová. V otevřeném mistrov-
ství ČR, které se odehrálo posléze, se 
o titul utkali s jeho loňským držitelem 
Rostislavem Vyhnálkem a  Zuzanou 
Chalupovou. Novými mistry České 
republiky se stali Jan Beránek a Mar-
cela Řasová. Nejúspěšnější tanečnicí 
se stala trojnásobná mistryně světa 
Helena Kašická ze Slovenska, která si 
domů odvezla 1 zlatou medaili a 4 stří-
brná umístění.

Půlstoletí Plamene

Mistrovství ČR dobrovolných hasičů  
v disciplínách TFA proběhlo ve Štramberku
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