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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

Hra Plamen v letošním roce slaví 
50. výročí svého vzniku. Přiro-
zeně se v  průběhu času vyvíjela 
svým obsahem i pravidly. O úpra-
vách chystaných ve hře Plamen, 
nové směrnici dorostu a o samot-
ném výročí hry Plamen jsme si 
povídali s Lucií Šulcovou, vedoucí 
úseku mládeže SH ČMS.

Není tajemstvím, že se chystá 
novelizace Směrnice hry Plamen 
a  Směrnice celoroční činnosti 
dorostu. Můžete prozradit, jaké 
se chystají hlavní úpravy?
Obě budou novelizovány v  soula-
du se Strategií mládež 2030+. Pře-
devším budou jednoznačně oddě-
leny aktivity výchovně-vzdělávací 
a  sportovní části směrnic. Závod 
požárnické všestrannosti již ne-
bude součástí sportovní části Pla-
mene. Ta již od ročníku 2022/2023 
proběhne pouze s  pěti disciplína-
mi. Závod požárnické všestran-

nosti však nemizí a bude se nadá-
le konat jako postupová soutěž. 
První MČR by se mělo uskutečnit 
v březnu 2024. Sportovní část hry 
Plamen se jinak zásadním způso-
bem měnit nebude. Snahou je co 
nejjednodušeji disciplíny popsat 
a jasně definovat hodnocení jejich 
provedení. V  rámci disciplín CTIF 
by mělo dojít ke sjednocení s me-
zinárodními pravidly. 
Sportovní část soutěže dorostu 
bude vycházet z  pravidel požár-
ního sportu s  nezbytnými od-
lišnostmi, například v  kategorii 
jednotlivců či počtu soutěžících 
v družstvu. Takové odlišnosti bu-
dou ve směrnici zvýrazněny. No-
vinkou ve sportovní části dorostu 
bude zařazení výstupu na cvičnou 
věž jako nepovinné disciplíny 
a vyjmutí Testu z požární ochrany 
z této směrnice.

Jak takový proces novelizace 
probíhá?
Směrnicemi se zabývá Ústřední 
odborná rada mládeže. V  průbě-
hu několika měsíců rada jednala 

nad zásadními změnami. K tomu 
byli přizváni odborníci z  řad ve-
doucích i  rozhodčích. Ve spolu-
práci s nimi probíhá také konečná 
korektura, aby se doladily jednotli-
vosti napříč celou směrnicí.

V  září se uskuteční samostatné 
MČR v běhu na 60 m s překážkami. 
Chystají se zde nějaké novinky?
Ano, mistrovství v  „šedesátková-
ní“ bude poprvé otevřeno i pro ka-
tegorie mladších chlapců a dívek. 
Závod proběhne 25. září v  Bene-
šově. V každé ze čtyř kategorií se 
představí 120 závodníků, kteří bu-
dou reprezentovat jednotlivé kraje 
na základě stanoveného postupo-
vého klíče. Způsob kvalifikace na 
MČR je v rozhodnutí jednotlivých 
krajských sdružení.

O  novelizaci směrnic se bavíme 
v  roce 50. výročí hry Plamen. 
Její obsah se v průběhu let měnil 
několikrát.
Od svého vzniku v  roce 1972 si 
hra Plamen prošla několika zá-
sadními etapami. Soutěžní forma 
hry Plamen vždy sloužila jako jed-
na z výchovných metod pro mla-
dé hasiče. Prvotní verze směrnice 
byla zaměřena na pět základních 
oblastí: požárně technickou, ideo-
vě výchovnou, preventivně vý-
chovnou, branně sportovní a  tou 
poslední byla oblast kulturní. 
Každá se hodnotila samostatně 
a do krajských kol v prvopočátku 
hry postupovala družstva v obou 
kategoriích, mladší i  starší. Její 
současná podoba má dvě obsa-
hově oddělené části, a to výchov-
ně-vzdělávací a sportovní.

Podíváme-li se na tu sportov-
ní část, jednu z  významnějších 
změn zaznamenala v roce 1979, 

kdy se na scéně objevily někte-
ré sportovní disciplíny, které se 
v  určité podobě zachovaly do-
dnes. Jde zejména o štafetu 4 x 
60 m nebo požární útok. V roce 
1986 se přidaly další disciplíny 
a ideově výchovná část ustoupi-
la do pozadí. Hra Plamen nabíra-
la na popularitě, což se projevilo 
rapidním zvýšením členské zá-
kladny mladých hasičů. V  roce 
1989 došlo k  dalším změnám, 
zejména v  terminologii, přičemž 
např. branný závod dostal název 
Závod požárnické všestrannos-
ti a  jako „sportovní“ samostat-
ná disciplína skončila uzlová 
štafeta. Uzlování nabralo směr 
všeobecného vzdělávání. V roce 
1992 nastal další významný 
zlom, v  Praze proběhlo posled-

ní společné celostátní kolo Hry 
Plamen českých a  slovenských 
mladých hasičů. Rok poté se 
Česká republika jako samostat-
ný stát stala členem mezinárod-
ní organizace CTIF. Díky tomu 
byly v letech 1996 až 1998 zařa-
zeny dvě mezinárodní disciplíny 
CTIF  – štafeta a  požární útok, 
které byly hasičskou mládežnic-
kou veřejností zpočátku přijímá-
ny s velkou nevolí. Až čas ukázal, 
že tento směr by správný.

Chystají se nějaké akce k příleži-
tosti tohoto výročí?
Největší akce, která se padesá-
tého výročí týká, bude setkání 
pamětníků a zakladatelů hry Pla-
men. To se uskuteční 5. a 6. listo-
padu v Přibyslavi.

Litoměřické slavnosti
Po pěti letech se do Litoměřic vrací Ha-
sičské slavnosti, které se uskuteční 10. 
a 11. června. Sjedou se sem dobrovolní 
hasiči z celé republiky, aby se zúčastnili 
významné společenské události, kde 
se mohou potkat nejenom mezi sebou, 
ale i  prezentovat svou činnost široké 
veřejnosti. Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a  Slezska je partnerem slavností 
a na výstavišti Zahrady Čech bude mít 
možnost ve svém stánku představit 
aktivity jak z  oblasti činnosti mládeže 
a  prevence, tak především i  z  oblasti 
velmi populárního požárního sportu. 
Stánek SH ČMS najdete v  pavilonu 
NS, budeme rádi, pokud se za námi na 
stánku zastavíte.

Vrchol sezóny ve Slovinsku
S  prázdninami se blíží i  vrchol letošní 
sezóny, kterým bude mezinárodní ha-
sičská soutěž ve slovinském Celje. Sou-
těžní klání ve dnech 17. až 24. července 

bude mít tři části: klasickou, mládežnic-
kou a sportovní. Reprezentanti mládeže 
se představí v požárním útoku a štafetě 
CTIF. „Klasici“ se taktéž utkají v požár-
ním útoku a štafetě CTIF. Ve sportovní 
části čekají závodníky celkem 4 disciplí-
ny: běh na 100 m s překážkami, výstup 
na cvičnou věž, štafeta 4 x 100 m a po-
žární útok. Všem zástupcům českého 
týmu přejeme mnoho úspěchů, odvahy 
a  skvělých zážitků, které na ně bezpo-
chyby ve Slovinsku čekají.

Sdružení sportovních svazů 
České republiky obnovilo své 
projekty pro školáky
Po dvouleté pauze, zapříčiněné covido-
vou pandemií, se na jaře letošního roku 

povedlo obnovit dva sportovní projekty 
pro děti na základních školách, pod kte-
rými je podepsané Sdružení sportov-
ních svazů České republiky. V  březnu 
2022 opět odstartoval projekt Nebojme 
se pádů, který učí děti základní pádo-
vé techniky zábavnou formou tak, aby 
neměly strach a dokázaly tyto techniky 
aplikovat i v běžném životě. Do tohoto 
projektu, určeného pro 4. a  5. třídy, je 
aktuálně přihlášeno 11 škol v  okrese 
Kladno a trénink s vyškolenými trenéry 
by mělo do konce školního roku absol-
vovat téměř 800 dětí! V polovině dubna 
se pak na školní hřiště, atletické stadio-
ny či fotbalová hřiště vrátil také seriál 
školních závodů pro děti na druhém 
stupni základních škol Czech Target 
Sprint Open. Do závodů v disciplíně Tar-
get Sprint, která v sobě kombinuje běh 

na střední vzdálenost a střelbu z pušky, 
se přihlásilo 22 základních škol z Prahy 
a ze Středočeského kraje. Od dubna do 
června by se mělo na závodištích před-
stavit až 1 300 žáků ze základních škol! 
Dosud uspořádané závody se setkaly 
s  nadšením a  velkým pozitivním ohla-
sem především ze strany závodících 
dětí. Více o  tomto projektu naleznete 
na webu www.targetsprint.cz. 

Lucie Šulcová: Směrnice se snažíme co nejvíce zjednodušit
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Ve středu 27. dubna po vynuce-
né dvouleté pauze uspořádala ve 
svém sportovním areálu Střední 
průmyslová škola Pardubice ve 
spolupráci se Sborem dobrovol-
ných hasičů Pardubice – Polabiny 
už páté Středoškolské mistrov-
ství ČR v požárním sportu. 

Tentokrát mělo klání jednodušší 
formát, protože se nesoutěžilo 
v disciplíně štafeta 4 x 100 metrů 
a soutěž se tak zvládla během jed-
noho dne. Velké poděkování orga-
nizátorů patří všem, kteří soutěž 
jakkoliv podpořili (např. Krajské 
sdružení hasičů Pardubice, Hasič-
ský záchranný sbor Pardubického 
kraje a  další), ale především pak 
firmě Explosia, a.s., která se stala 
generálním partnerem této sou-
těže. Soutěžilo se v běhu na 100 
metrů s překážkami a v požárním 
útoku.

V  kategorii ženy předvedla nej-
rychlejší požární útok děvčata ze 
Střední průmyslové školy Hranice, 
která v celkovém pořadí obsadila 
2. místo. Bronz v  útoku i  celko-
vém pořadí brala děvčata z Gym-
názia Chotěboř a středoškolský-
mi mistryněmi ČR v  požárním 
sportu se stala děvčata ze Střed-
ní zdravotnické školy Hranice. Do 
celkových výsledků se započítá-
valo i umístění v běhu na 100 m 
s  překážkami. Zde zvítězila ča-
sem 17,76 s  Eliška Navrátilová 
(Obchodní akademie a  Hotelová 
škola Třebíč) před Johankou Va-

culíkovou (SOŠ a  SOU Neratovi-
ce) a Annou Bendovou (Sportovní 
gymnázium Pardubice).

V  kategorii mužů bylo nejúspěš-
nější družstvo mužů ze Střední 
školy Semily, druhé místo obsa-
dili domácí, tedy Střední průmy-
slová škola chemická Pardubice, 
a  bronzové medaile si odvezla 
Střední škola polytechnická Čes-
ké Budějovice. Ovšem nejrychlej-
ší útok předvedli muži se Střední 

školy Strážnice. Co se týká „sto-
vek“, nejcennější kov vybojoval 
domácí Zdeněk Kalous (SPŠCH 
Pardubice), stříbrnou medaili si 
odvezl Matyáš Amler (Střední 
škola Semily) a bronzovou získal 
Tomáš Novotný (Střední škola 
polytechnická České Budějovice).

Družstva žen i  mužů, která se 
umístila na stupních vítězů, získa-
la právo startovat na Otevřeném 
akademickém mistrovství ČR 

v požárním sportu, které se usku-
tečnilo 4. a 5. května 2022 v Ost-
ravě (viz strana 3).

Nejen organizátoři středoškolské-
ho mistrovství vítězným týmům 
drželi palce, aby se v konkurenci 
vysokoškoláků neztratily! A  jak 
se jim dařilo? V  kategorii mužů 
se hned tři závodníci ze semil-
ské střední školy umístili v  první 
desítce v  běhu na 100  m s  pře-
kážkami (Pavel Válek – 17,11 s, 

Matyáš Amler – 17,19 s, Milan 
Mládek – 18,60 s) a v požárních 
útocích družstvo obsadilo časem 
33,59  s perfektní 3. místo!

Velmi dobře si v  ženské soutěži 
vedla děvčata ze Střední zdravot-
nické školy Hranice, která obsa-
dila 8. místo na požárním útoku 
časem 48,88 s. V závodě na 100 
metrů se Petra Hejníčková ča-
sem 19,45 s probojovala do první 
desítky. 

V Příbrami odstartovala  
sezóna „věží“

V  neděli 10. dubna se do Příbrami 
sjelo několik desítek mladých spor-
tovců, dorostenců a dorostenek, aby 
změřily své výkony v  jedné z disci-
plín požárního sportu – výstupu na 
cvičnou věž. Soutěž pořádalo SH 
ČMS ve spolupráci s Okresním sdru-
žením hasičů Příbram a  především 
s HZS Středočeského kraje – územ-
ním odborem Příbram. 

Právě v Příbrami se nachází krytá věž, 
v  ČR věc unikátní. A  i  když má zdejší 
soutěž svá specifika (například to, že 
se soutěž provádí bez zápichu v muž-
ských a  některých dorosteneckých 
kategoriích), jedná se o  skvělou pří-
ležitost, jak zahájit sezónu a  ověřit si, 
jak úspěšná byla zimní příprava. Ně-
kteří sportovci sem cestovali několik 
set kilometrů. Soutěžilo se ve všech 
dorosteneckých kategoriích. V  jediné 
kategorii, a  to staršího dorostu, musí 
vystoupat tito mladí muži do druhého 
okna a ovládnout tedy nejen zález, ale 
také zásed a výhoz žebříku. Pro střed-
ní a mladší dorostence soutěžní cesta 

končí zálezem do prvního okna. Proto 
po kategorii staršího dorostu bylo nut-
no přestavět dráhu, konkrétně pak pře-
nést nášlapy, které indikují dokončení 
pokusu, z  druhého patra do prvního. 
I  tyto nášlapy přitom mohou předsta-

vovat zádrhel – pokud závodník nese-
šlápne dostatečně přesně a  razantně, 
nezastaví běh časomíry a do výsledko-
vé listiny si bohužel zapíše neplatný po-
kus. Všichni se zdárně poprali s nástra-
hami, přestože pro některé účastníky 
se jednalo o vůbec první soutěžní klání. 

Druhý den následovaly kategorie mužů 
a žen. A jak to nakonec dopadlo? Dobře, 
chtělo by se říci – viděli jsme krásné vý-
kony bez vážných zranění. A vítězové? 
Kategorii starších dorostenců ovládl 
Adam Šíp (SDH Duchcov), mezi střed-
ními dorostenci nenašel přemožitele 

Vít Vymazal (SDH Morkovice) a  mezi 
mladšími kraloval Pavel Bílek (SDH Uh-
lířské Janovice). Závod starších doros-
tenek nejlépe zvládla Eliška Navrátilová 
(SDH Kojetice), mezi středními doros-
tenkami zvítězila Anna Umnerová (SDH 
Dobřany) a v kategorii mladších doros-
tenek si zlato odvezla Anna Karpielová 
(SDH Újezd). Mezi ženami dále kraluje 
Kamila Bartošková (SDH Horní Cere-
kev) a mužskou kategorii ovládl Domi-
nik Soukup (SDH Žebnice). Poděkování 
patří všem, kdo se na soutěži podíleli, 
včetně sponzorů, zejména pak firmám 
inSPORTline a KOVPAL Vlček.

Středoškoláci změřili síly
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Soutěž Plamínek slaví už 20 let
Květnové víkendy patří okresním ko-
lům postupových soutěží mládeže, do-
rostu i dospělých. Konají se však také 
soutěže hasičských přípravek. Pro ně 
připravují soutěže jednotlivá okresní 
sdružení. A  jedna z  takových soutěží 
se uskutečnila v sobotu 14. května na 
Městském stadionu Zátiší v  Rakovní-
ku. Pro hasičata ve věku 3 – 6 let se 
zde již 20 let koná soutěž Plamínek. 
Malí závodníci soutěží v  upravených 
sportovních disciplínách Hry Plamen. 
Letošního klání se zúčastnilo 13 tří až 
pětičlenných družstev, tedy 57 dětí. Na 
programu byly disciplíny štafeta 3 x 50 
metrů s překážkami, štafeta CTIF, štafe-
ta trojic a útok s džberovou stříkačkou. 
K  výsledkům se připočítaly výsled-

ky z  podzimního závodu požárnické 
všestrannosti. Někteří malí závodníci 
měli premiéru na velkém závodu i  na 
velkém stadionu, jiní už věděli jak na to.
Právě s ohledem na věk zúčastněných 
byla atmosféra na sportovišti, podpo-
řená perfektním počasím, skvělá. Zví-
tězilo družstvo z SDH Lužná před dru-
hou Třticí a třetím týmem z SDH Skryje.

V Ústí byl zahájen 9. ročník STIMAX CUPU
Již 9. ročník série závodů jednotlivců – 
STIMAX CUP – byl zahájen prvním ko-
lem v neděli 24. dubna 2022 na Měst-
ském stadionu v Ústí nad Labem. Sjeli 
se sem závodníci a závodnice ve věku 
od 6 let z  nejrůznějších koutů Česka 
a Slovenska rozdělených do deseti ka-
tegorií. Přijeli předvést svou šikovnost 
ve dvou divácky atraktivních disciplí-
nách – běhu na 60 m a 100 m s překáž-
kami. Z  důvodu nepříznivého počasí 

odběhalo svůj závod 8 kategorií, tedy 
273 sportovců z  celkem šesti krajů. 
I  v  letošním roce měli nejdelší cestu 
soutěžící ze slovenské Šuňavy. Celkem 
232 závodníků z  pěti krajů startovalo 
ve 2. kole série, které se uskutečnilo 
v  sobotu 14. května v  Mariánských 
Lázních. Třetí závod je plánován na 
18. června v Chomutově, čtvrtý pak na 
3. září  v Děčíně a finále se uskuteční 
24. září opět v Ústí nad Labem. 

Seriály soutěží odstartovány
Po březnovém zahájení Českého halo-
vého poháru v běhu na 60 m s překáž-
kami, který bude pokračovat v  listopa-
du pražským a  ostravským závodem, 
postupně odstartovaly i  ostatní série 
závodů. Po zrušení Hradeckého poháru 
byla Liga v klasických disciplínách CTIF 
zahájena 23. dubna  v příjemném pro-
středí sportoviště ve Vlčnově (Zlínský 
kraj). Na první závod „klasické“ sezóny 
dorazilo devět družstev mužů a  žen. 
Dvojnásobného úspěchu zde dosáhly 
týmy ze Slovenska. Další závody byly 
na programu 21. května ve Velkém Me-
ziříčí a následovat bude další zastávka 
19. června v  Praze. Jubilejní 20. roč-
ník Českého poháru v  běhu na 100  m 
s  překážkami byl zahájen o  dva týdny 

později, 7. května, závodem v  Třebíči. 
Nejlepšími závodníky se v  jednotlivých 
kategoriích stali Jiří Škodný, Vít Vyma-
zal, Matěj Mašek, Kamila Bartošková, 
Anna Bendová a Anna Karpielová. Další 
kola jsou plánována na 18. 6. (Praha), 
10. 7. (Moravský Beroun), 30. 7. (Blu-
dov), 6. 8. (Kamenec) a 3. 9. (Ostrava).

UDÁLOSTI  



České týmy se připravují na čer-
vencovou mezinárodní soutěž ve 
Slovinsku.  Zeptali jsme se tre-
nérů na průběh přípravy a  jejich 
očekávání.

Lukáš Hons, trenér reprezentač-
ního týmu muži B
Aktuálně probíhá individuální pří-
prava reprezentantů. Společně 
s Jardou Hrdličkou jsme dali do-
hromady jednotlivé posty v kolek-
tivních disciplínách a  to tak, aby 
kluci běhali převážně to, co mají 
natrénované. Jsou naplánovaná 
tři soustředění, kde bychom chtě-
li seběhat hlavně štafety a útoky. 
Co se týče stovek a věží, chceme, 
aby kluci odjeli co nejvíce soutěží, 
abychom měli později snazší roz-
hodování, koho vezmeme, proto-
že zatím máme 15 členů družstva 
a  pojede pouze 10 nejlepších. 
Samozřejmě se budeme snažit 
postavit tým, který bude chtít do-
sáhnout co nejlepšího výsledku. 
Musíme z  toho mála času, který 
máme, vytěžit co nejvíce, protože 
věřím, že štěstí přeje připraveným.

Jan Peterek, trenér reprezentač-
ního týmu ženy B
V tuto chvíli se tým žen B skládá 
převážně z dorostenek, které spl-
ňují věkové kritérium pro účast. 
Mladší dorostenky a  dorostenci 
s ohledem na mezinárodní situa-
ci a  naši neúčast na Mistrovství 
světa v požárním sportu dorostu 
pořádaném v Bělorusku pokračují 
ve sportovní přípravě v jiném reži-
mu. Ženy B absolvují standardní 
přípravu. Již zvládly dvoudenní 
setkání ve sportovním centru 
mládeže v  Ostravě – Nové Vsi. 
Zaměřili jsme se na výstup na věž 
a běh na 100 m s překážkami. Če-
kají je ještě dva kempy a závěreč-
né vícedenní setkání se uskuteční 
asi 14 dní před odjezdem do Slo-

vinska. Hlavním tématem budou 
kolektivní disciplíny. Děvčata jsou 
velmi mladý tým, který určitě jede 
sbírat velice cenné zkušenosti. 
Rozhodně však soupeřkám nedá-
me nic zadarmo!

Radim Juřena, trenér reprezen-
tačního týmu muži A
Reprezentační tým se poprvé 
mohl sejít až v  dubnu. Do Cel-
je připravujeme dva týmy, jeden 
bude reprezentovat profesionální 
a druhý dobrovolné hasiče. Každý 
měsíc plánujeme jedno třídenní 
soustředění zaměřené převážně 
na kolektivní disciplíny. Přípravu 
bohužel ztěžují zranění mnoha 
závodníků. Neděláme si moc vel-
ké iluze o  kvalitní úrovni závodů, 

vzhledem k situaci na Ukrajině se 
soutěže zřejmě nezúčastní týmy 
z  čelních pozic výsledků mist-
rovství světa v  požárním sportu. 
I přes to se připravujeme zodpo-
vědně, abychom se za své výkony 
nemuseli stydět.

Libor Mrozowski, trenér repre-
zentačního týmu ženy A
Na první soustředění bylo pozvá-
no 18 závodnic. Proběhla série 
mini závodů (100  m s  překážka-
mi, věž, hladká stovka), které pro-
věřily jejich výkonnost. Poté došlo 
k  rozdělení do dvou týmů, které 
se připravují samostatně. V minu-

lých letech se mezinárodní soutěž 
nesla v duchu rozdílných pravidel 
oproti tomu, na co jsme zvyklí 
u nás. Letos se konečně můžeme 
těšit na závod podle jednotných 
pravidel. Jedinou novinkou je po-
užití nového stroje od společnosti 
Rosenbauer, FOX IV, ale to pro nás 
není žádnou překážkou. Věříme, 
že tvrdou přípravou se nám poda-
ří obhájit stupně nejvyšší a udělat 
radost všem našim příznivcům.

Miroslava Halašová, konzultant 
pro oblast CTIF
Do Celje pojede 13 týmů CTIF, 
které jsou z různých koutů Česka, 
každý trénuje jindy, jinak a s jinou 
intenzitou. Jedno mají společné – 
nic nepodcenit a  dát do přípravy 

maximum. SH ČMS se snaží ma-
ximálně pomoci, letos tak zakou-
pilo materiál, který bude v  Celje 
používán, aby měly týmy mož-
nost se s ním seznámit a nebyly 
překvapeny na samotné soutěži. 
Přípravné závody také probíhají 
s  tímto materiálem a  za podmí-
nek, které na této mezinárodní 
soutěži budou. Věříme, že všichni 
odvedou v  daný čas to nejlepší. 
V  CTIF panuje tvrdá konkurence, 
na soutěži má být 135 družstev 
ze 17 zemí světa. A pokud někte-
rý tým skončí na bedně, jako se 
to povedlo minule, bude to krásný 
bonus.

V  prvním květnovém týdnu, 4. – 5. 
května hostil hasičský areál v Ostravě 
Nové Vsi Otevřené akademické mist-
rovství ČR v požárním sportu. Do sou-
těže se přihlásilo celkem 135 závodní-
ků z 15 českých vysokých a středních 
škol a jedné slovenské univerzity.

První den patřil výstupu na cvičnou věž 
a běhu na 100 m s překážkami. Nejlepšími 
ženami v disciplínách jednotlivců byly Si-
mona Krampotová (Ostravská univerzita, 
věž – 8,13 s, 100 m – 17,41 s), Kamila Krej-
čí (Masarykova univerzita, věž – 8,19  s, 
100 m – 17,65 s) a Lucie Tůmová (Zápa-
dočeská univerzita v  Plzni, věž – 8,28 s, 
100m – 17,19 s), které obsadily všechna 
tři první místa v obou disciplínách. 

V  kategorii mužů na věžích zvítězil Ri-
chard Bujna (VŠB-TUO, čas 15,19 s), 
za ním skončil Richard Svačina (VŠB-
-TUO, 15,25 s) a třetí byl Dávid Kalužník 
(Žilinská univerzita v  Žiline, 15,98 s). 
V disciplíně 100 m s překážkami se da-
řilo středoškolákům. Na prvním místě 
se umístil Vít Vymazal (SPŠ Hranice, 

16,65 s), na 2. místě Jakub Mikulík (SPŠ 
stavební Valašské Meziříčí, 16,72  s), 
a  3. místo obsadil Lukáš Bubeníček 
(VŠB-TUO).
Druhý den patřil požárnímu útoku. Jako 
první se na start postavili muži, mezi 
kterými o  pouhých 22 setin sekundy 
vyhrálo družstvo Vysoké školy báňské 
– Technické univerzity Ostrava (čas 
31,53  s) před družstvem Západočes-
ké univerzity v  Plzni (31,75 s). Třetí 
se umístilo družstvo ze Střední školy 
Semily (33,59 s). To, co se nepovedlo 
družstvu mužů ze Západočeské uni-
verzity v Plzni, se podařilo ženám, které 
vyhrály v čase 30,91 s a staly se tak aka-
demickými mistryněmi v této disciplíně. 
Druhé místo obsadily ženy ze SPŠ Hra-
nice (34,34 s) a na třetím místě skonči-
lo družstvo žen z VŠB – TUO.

Mistrovství České republiky v požárním sportu 2022
(49. Mistrovství HZS ČR a 67. Mistrovství SH ČMS v Pardubicích 2022)
Po dvou letech se opět vrací společné mistrovství družstev dobrovolných a pro-
fesionálních hasičů, které se bude konat od 26. do 28. srpna na městském sta-
dionu Hvězda v Pardubicích a na hasičském stadionu v Hradci Králové. Profesi-
onální hasiči budou soutěžit i v kategorii jednotlivců a to ve výstupu na cvičnou 
věž a v běhu na 100 m s překážkami. Součet časů z těchto disciplín pak ocení 
nejlepší závodníky ve dvojboji. Stejně jako dobrovolní hasiči budou i profesioná-
lové soutěžit v kategorii družstev ve třech disciplínách: v běhu na 100 m s pře-
kážkami, ve štafetě 4x100  m a  v  požárním útoku. Součet nejlepších výsledků 
jednotlivých družstev pak určí vítěze na prvních třech místech.

Dobrovolné hasiče bude zastupovat celkem 17 družstev mužů a  17 družstev 
žen. Kromě zástupců z řad SH ČMS budou o nejlepší výsledky usilovat i zástup-
ci z ČHJ (České hasičské jednoty) a MHJ (Moravské hasičské jednoty). Z  řad 
Hasičského záchranného sboru se na start postaví 14 družstev, která budou re-
prezentovat jednotlivé kraje. Ke všem těmto závodníkům se připojí i sportovci 
z Polska a Slovenska, stejně jako družstvo reprezentantů podnikových hasičů.

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

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. 

Skvělý úspěch české ploutvařky na premiérovém světovém 
univerzitním poháru
Známé italské letovisko Lignano Sa-
bbiadoro na břehu Jaderského moře, 
které je tradičním pořadatelem světo-
vého poháru CMAS v ploutvovém pla-
vání, hostilo v  termínu 1. – 2. dubna 
2022 historicky první světový univer-
zitní pohár v  ploutvovém plavání. Na 
něm nemohli chybět ani zástupci čes-
kých vysokých škol. A domů se česká 
výprava vrátila se dvěma zlatými me-
dailemi Adély Švomové i dalšími skvě-
lými finálovými umístěními. Studentka 
brněnské Masarykovy univerzity Adéla 
Švomová ovládla hned úvodní páteční 
finále na trati 50 RP a  vybojovala tak 
svou první zlatou medaili v  Lignanu. 
V sobotu na svůj zlatý úspěch naváza-
la vítězstvím na trati 100 PP. Dvě zlata 
pak doplnila ještě 5. místem na trati 
200 BF. Dařilo se i dalším českým re-
prezentantům. I když nedosáhli na me-
daile, v početné závodní konkurenci se 

prosadili a probojovali se až do finálo-
vých klání. Filip Dlouhý (VUT Brno) do-
hmátl na nepopulární 4. příčce na trati 
50 RP. V závodě 200 BF přidal sedmé 
místo a finále plaval i na trati 100 PP, 
kde mu patří 8. příčka. Hned za Filipem 
v  závodě 50 RP doplaval na 5. místě 
další ze studentů VUT Brno Martin 
Děcký, který si finálovou účast zopa-
koval i na trati 200 PP, kde doplaval na 
8. místě. Dvě finálová umístění má za 
sebou také Adéla Kneifelová (UPOL). 

Ta doplavala na 7. místě na trati 400 
PP, 8. pozice ji patří na poloviční trati 
200 PP. Také Petra Polišenská (UPOL) 
obsadila 8. místo ve finále 400 BF.

Jak se reprezentační týmy  
připravují na mezinárodní  
hasičské klání v Celje?
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