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se tak
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oheň
na čtvrtém
Celá
soutěž
měla
tři
části:
klasicbrné
medaili
z
olympiády
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Dan Klvaňa časem 14,02 s.
Druhý den ale přinesl dvojnásobný zlatý úspěch! Po čtyřech
letech máme opět vítěznou dvojici mistrů světa v běhu na 100 m
s překážkami. Po Danu Klvaňovi
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Češi třikrát první místo (kategorie
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týmu SDH Písková Lhota I povedl
světa, druhé
místo když
obsadily
Rushistorický
úspěch,
děvčata
ky a první
místo Bělorusky.
„S přícelzískala
v nabité
konkurenci
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Ve velké konkurenci všech mužských týmů se kromě umístění
v požárním útoku hrálo i o celkové pořadí družstev. Druhým
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Ve středu 15. září 2021 se uskutečnilo
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žádost ve Výzvě Můj klub 2022, pokusily se podat žádost, avšak pro nesplnění
základních náležitostí se mělo za to, že
žádost nebyla podána (NSA je o tom vytématy bylo vyhodnocení roku 2021,
rozuměla), jejich žádost byla usnesením
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vlády
pro
lidská
prásvětě sleduje téměř 500 miliova
a
místopředsedkyně
RVNNO
Kláry
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Hra Plamen slaví 50. let. Vítězem MČR se
po 15 letech znovu stala Písková Lhota

UDÁLOSTI

Mistrovství republiky ve sportovních disciplínách mladých hasičů
se konalo v termínu od 25. do 26.
června na stadionu HZS Královéhradeckého kraje. V šesti disciplínách tu závodilo 150 mladých
hasičů a bylo na co se dívat.

50. VÝROČÍ
Sportovní klání odstartovala v sobotu štafeta 4 x 60 metrů. V této
disciplíně závodníci překonávají
kladinu, podle kategorie bariéru
nebo příčné břevno, přenášejí hasicí přístroj a v posledním úseku

trati dlouhé téměř tři kilometry plnily pětičlenné hlídky úkoly na celkem
šesti stanovištích – střelba, uzlování, topografie, požární ochrana,
první pomoc, přesun po laně. Za
chybné plnění jednotlivých úkolů
obdržely hlídky trestné body, resp.
minuty, které se přičetly k jejich běžeckému času. Vítězem tohoto závodu se stala znovu Písková Lhota
před Lukavicí a Žákavou.
Druhý den patřilo mistrovství dalším čtyřem disciplínám. Sportovní klání začalo požárním útokem
CTIF, pokračovalo se štafetou
CTIF, následovala štafeta dvojic
a celou soutěž zakončil divác-

na svých úsecích, např. překonání žebříkové stěny, lehkoatletické
překážky, přenášení hadice v nosiči nebo hasicího přístroje. Nejlepším týmem byl SDH Písková
Lhota (67,35 s), druhý SDH Bludov s časem 67,65 s a třetí skončil SDH Žákava s časem 69,67 s.
Ve štafetě dvojic zvítězil SDH Mistřín v čase 46,87 s před druhým
SDH Bludovem (47,53 s) a třetím
SDH Mniší (50,13 s). Mistrovství
ukončil všemi velmi oblíbený požární útok. Nejrychlejší útok předvedl SDH Markvartice (21,43 s)
před druhým SDH Písková Lhota (23,47 s) a třetím SDH Mniší
(23,56 s).
Letošní mistrovský titul obhajoval SDH Bludov (Olomoucký kraj),
v celkovém hodnocení dosáhl ale
na druhé místo. Třetí místo obsadil SDH Žákava (Plzeňský kraj),
který startoval na mistrovství republiky vůbec poprvé a z medailového 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.

zapojují hadice do rozdělovače.
Nejlépe tuto disciplínu zvládlo 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 závod požárnické všestrannosti. Na

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

Na vrcholné sportovní akci jsme
si také připomněli letošní 50. výročí vzniku Hry Plamen. „Ačkoli
prošla postupně několika zásadními vývojovými etapami, má
hra stále stejná dvě poslání, ve
volném čase rozvíjet všestranné
dětské znalosti, dovednosti a prostřednictvím sportovní činnosti
podporovat zdravý životní styl,“
připomíná starostka SH ČMS Monika Němečková.
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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 závodníky deštivým počasím. I přes tyto nepříznivé 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 součástí Českého poháru, nepřálo závodníkům počasí. Tak, jak je v Kamenci
ale zvykem, tradičně se večer konalo

finále za umělého osvětlení. Poslední
závod Českého poháru se poběží v sobotu 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 odložený 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 uskuteční 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 plánování a provedení soutěží bylo více času,
byly vypsány čtyři kvalifikační závody,
které byly součástí série TFA ligy SEVERU. 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 klasických disciplínách CTIF, se nesla ve
znamení příprav na červencovou Mezinárodní hasičskou soutěž. Přípravě
napomáhaly i závody Ligy CTIF, které
se v roce konání této velké akce vždy
přesunou na jarní a letní měsíce. Nejinak tomu bylo i letos. Sdružení hasičů 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 součástí přípravy je také „naposlouchání“
startovního povelu, který vždy zazní
v jazyce pořádající země, v tomto případě tedy ve slovinštině. Týmy se tedy sešly 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.

MISTROVSTVÍ
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 probíhalo celé tři dny od pátku 1. do neděle 3. července na Městském stadionu
v Ústí nad Labem.
Sportovního klání se účastnily nejlepší
týmy dorostenců a dorostenek z jednotlivých 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, stříbro náleželo zástupkyním z Vysočiny
z SDH Budíkovice a bronz si odvezly
členky SDH Nová Ves.
U dorostenců už během prvních rozběhů 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 disciplína ukázala, že největší souboj o celkové
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umístění se svede mezi Skutčí a Bludovem, vzhledem k průběžnému pořadí, ve
kterém se tato dvě družstva dělila o první místo. Rozhodující a nejočekávanější
disciplínou se tudíž stal požární útok.

radost, hlavně když se to povede. Kluci 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

V konečném součtu první místo v kategorii dorostenců obsadil SDH Bludov
a obhájil mistrovský titul z loňského
roku. Na druhém místě skončilo družstvo 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
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měl velký strach a který se mi povedl.“
Neděle pak patřila jednotlivcům, nejlepším dorostencům a dorostenkám
ve věkových kategoriích 13 – 18 let,
a to v disciplínách: běh na 100 metrů
s překážkami, test vědomostí z požární ochrany a dvojboj. Mezi nejúspěšnější závodníky se zařadili Pavel Bílek
z SDH Uhlířské Janovice a Barbora Novotná z SDH Brod nad Tichou (mladší
dorost), Šimon Šuba z SDH Milotice
nad Bečvou a Anna Bendová z SDH Komárov (střední dorost), Tomáš Novotný z SDH Jílovice a Adéla Šplíchalová
z SDH Svatý Jiří (starší dorost).

E-mail: kancelar@dh.cz
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„Je to výsledek mojí celoživotní
práce,“ říká o své úspěšné
sezóně Kamila Bartošková

PŘIPRAVUJEME

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

REKORD
Vítězkou kategorie mladších dorostenek se stala Liliana Kulhajová z SDH Bludov s časem 8,43 s,
ve středních dorostenkách na nejvyšší příčku dosáhla Vendula Jílková 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 postarala 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 hranici národního rekordu posunout.
„Toto celé je výsledek mojí celoživotní 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 mistrovství 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 ideální pokus, jsem hodně sebekritická, vím, že by to šlo i lépe, ale jsem
šťastná,“ dodává Kamila. K tomuto vítězství se jí podařilo vyhrát
i letošní seriál závodu Českého
poháru v běhu na 100 m s překážkami. Kamile se daří i v profesním
životě. Je absolventkou oboru
Všeobecné lékařství a v současné době pracuje ve FN v Plzni na
I. interní klinice.

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

staršími dorostenci zvítězil Lukáš Flégr z SDH Skuteč s časem 12,62 s. V kategorii mužů
zlatou medaili získal Tomáš Daněk z HZS Hlavního města Prahy s časem 15,03 s, který stejně
jako Kamila Bartošková startoval
i na soutěži v Celje v reprezentačním 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 psychicky, celkově jsem ale spokojený,“ říká letošní vítěz Tomáš. Ačkoli 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 sportu profesionálních i dobrovolných
hasičů v Pardubicích. Kamila startovala jako členka týmu SDH Dolní Měcholupy a Tomáš, vzhledem
k tomu, že pracuje jako profesionální hasič, za tým HZS Hlavního
města Prahy. Kamila se svým týmem 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 nedařilo, 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 konkurenci sportovců z profesionálních
hasičských sborů obsadil v celkovém pořadí 9. místo s časem
14,77 s. Vítězem se stal Daniel
Klvaňa s časem 13,66 s.

Ohlasy z Celje
ZBLÍZKA
Neuvěřitelnou atmosféru si na stadionu
Kladivar užívala i družstva, která startovala na mezinárodní hasičské soutěži
vůbec poprvé. V kategorii ženy B to bylo
například družstvo žen z SDH Kolešovice. „Věnujeme se klasickým disciplínám
teprve dva roky a tady v Celje jsme dosáhly 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 nervozita už během tréninků fungovala, obavu 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 soutěž podpořena větší motivací zlepšit výsledek z poslední mezinárodní soutěže,
která proběhla ve Villachu v roce 2017.
Nejlepším českým týmem v kategorii A byl SDH Michálkovice, který obsadil
28. místo. „Nedařilo se nám úplně nejlíp,
na požárním útoku jsme sice dostali minimální 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-
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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 platilo dvojnásobně, protože dívky z jednoho týmu získaly medaili zlatou a chlapci
obsadili místo páté. „Třetí zlatá medaile,
upřímně mi to ještě nedošlo,“ říká Tereza 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.“
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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.

SLEDUJEME
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České republiky 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 světa v České republice, a to v jihočeských
Strakonicích. Soutěžilo se v přesnosti
přistání a individuální akrobacii. Individuální 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-

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

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

Díky tomuto pořadí jsme s obrovským
náskokem vyhráli i v kombinaci týmů.
Na závěr je nutno podotknout, že dvojité 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-
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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 sportovních svazů České republiky. Tréninky
karate byly převážně zaměřeny na dojo
kumite. Tréninky kobudo prvních několik dní zaměřil hanshi Kenyu Chinen na
detaily provedení technik se základními
zbraněmi a poté podle úrovně cvičenců
na další zbraně.
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