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MODELÁŘ I SE 
PŘEDSTAVILI NA 
VELETRHU MODEL 
HOBBY 2018

Od čtvrtka 25. do neděle 28. října 2018 
proběhl v areálu výstaviště PVA EXPO 
PRAHA v  Letňanech modelářský a  ho-
bby veletrh Model Hobby 2018. Své 

zastoupení zde měl i  Svaz modelářů 
České republiky, který se zde prezento-
val i za podpory Sdružení sportovních 
svazů České republiky. Návštěvníci si 
mohli prohlédnout expozice modelů 
všech odborností, které pod sebou 
SMČR eviduje – automodeláři, letečtí, 
lodní, plastikoví, raketoví a  železniční 
modeláři. Součástí expozice bylo i zor-
ganizování unikátních závodů dronů 
Rotorama Open Model Hobby. Bránou 
veletrhu prošlo podle organizátorů na 
50 tisíc návštěvníků. 

KOMISE MLÁDEŽE CTIF 
V PARDUBICÍCH

V  Pardubicích se ve dnech 2. −  4. lis-
topadu sešli členové Komise mládeže 

CTIF ke svému 102. zasedání. Organi-
zace této akce byla České republice 
svěřena po mnoha letech. Za Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a  Slezska 
účastníky přivítali Monika Němečko-
vá a  Josef Bidmon. Členkou Komise 
mládeže CTIF za SH ČMS je Martina 

Crháková, kterou doprovodil tlu-
močník Josef Lédl. Jednání Komise 
se zúčastnil také viceprezident CTIF 
Zdeněk Nytra. 

MUŽSK Á REPREZENTACE 
JE HASIČSK ÝM T ÝMEM 
ROKU

Ministerstvo vnitra ČR každoročně vy-
hlašuje své nejlepší sportovce, ať už ze 
sportovního centra Olymp nebo z řad 
policistů a hasičů. Slavnostní vyhláše-
ní letošního ročníku se uskutečnilo ve 
čtvrtek 4. října v Kongresovém centru 
České národní banky. Na ceremoniál 
byla pozvána také úspěšná reprezen-
tace mužů v  požárním sportu. Druž-
stvo ve složení David Dopirák, Vladi-

slav Filip, Daniel Klvaňa, Lukáš Kroupa, 
Pavel Krpec, Martin Lidmila, Milan Ne-
trval, Jakub Pěkný, Karel Ryl a Dominik 
Soukup bylo oceněno jako nejlepší 
tým hasičů. Ocenění náleží i trenérům 
Radimovi Juřenovi a  Jiřímu Kotábovi, 
masérovi Tomáši Volfovi a vedoucímu 
týmu Janu Šimíčkovi, kteří jsou nedíl-
nou součástí reprezentačního týmu 
a své svěřence na slavnostní večer do-
provázeli.

Mistrovství světa mužů a  žen 

v  požárním sportu se uskutečni-

lo ve dnech 12. − 15. září v Ban-

ské Bystrici. A pro reprezentační 

tým mužů to bylo mistrovství 

zlaté! Poprvé v  historii muži 

zvítězili a  doplnili tak řadu mis-

trovských titulů české výpravy 

v  dalších kategoriích z  přede-

šlých let – dorostenců (Podolsk 

2013, Grodno 2015), dorostenek 

(Svitavy 2014), juniorů (Svitavy 

2014) a žen (Izmir 2017). 

Mistrovství, na němž o cenné kovy 

soutěžilo 15 mužských a  10  žen-

ských týmů z  celkem 18 zemí, za-

hájil výstup na cvičnou věž. Na-

šim závodnicím se první pokusy 

podařily a  zapsaly vynikající časy, 

které v  součtu stačily na výborné 

třetí místo v  hodnocení družstev. 

Našimi nejrychlejšími závodnice-

mi byly Markéta Marková časem 

(7,71  s), Veronika Krpcová (7,79  s) 

a  Petra Chovancová (7,80 s). Z  na-

šich mužů si nejlépe vedli Jakub 

Pěkný (13,46 s), Ladislav Filip 

(13,96  s) a  Milan Netrval (13,98  s). 

V  celkovém součtu časů obsadili 

Češi čtvrté místo.

V  podvečer se za účasti slovenské 

ministryně vnitra Denisy Sakové 

uskutečnil zahajovací ceremoniál, 

jehož součástí byly také semifi ná-

lové a  fi nálové rozběhy. V  nich se 

představilo osm nejlepších spor-

tovců z  každé kategorie. Mezi že-

nami zvítězila Ekaterina Chenda-

kova z  Ruska v  novém světovém 

rekordu 6,86 s  a  v  kategorii mužů 

titul mistra světa získal její krajan 

Vladimir Sidorenko (12,78 s).

Ve středu se pokračovalo během 

na 100 metrů s překážkami. Čes-

ká rekordmanka Šárka Jiroušová 

v  obou svých pokusech posunu-

la hodnotu světového rekordu 

na 15,78 s, resp. 15,48 s. V součtu 

šesti nejlepších časů Češky získa-

ly 2. místo do týmové soutěže. Na 

mistrovství světa je u  jednotlivců 

vyhodnocován také součet časů 

běhu na 100 s překážkami a výstu-

pu na cvičnou věž jako tzv. dvojboj. 

V něm obsadila skvělá Šárka Jirou-

šová bronzovou příčku (23,35 s). 

V  horkém odpoledni pak na start 

nastoupilo 114 mužů. Ačkoli to vy-

padalo, že se Čechům příliš nedaří, 

nakonec všech šest započítáva-

ných časů bylo pod 16 sekund a do 

semifi nále se probojovali hned tři 

naši závodníci – Pavel Krpec, Lukáš 

Kroupa, Daniel Klvaňa. Do fi nále 

ale nepostoupil ani jeden. Součet 

časů týmu 93,19 s však byl historic-

ky jejich nejnižší a  naši tuto disci-

plínu vyhráli.

Třetí na řadě byly štafety 

4 × 100 metrů. Češky se představi-

ly hned v  druhém rozběhu. Marti-

na Pekrová, Lucie Tůmová, Kamila 

Bartoška a  Veronika Krpcová svůj 

pokus zvládly v celkově třetím nej-

lepším čase 62,27 s. Druhá česká 

štafeta ve složení Petra Chovanco-

vá, Šárka Jiroušová, Markéta Mar-

ková a  Karolina Witoszová běžela 

ještě lépe a  dosáhla času 60,36 s, 

kterým si zajistila stříbrné medaile! 

Muži nastoupili na start až v  po-

sledním rozběhu. První čtyřce ve 

složení Daniel Klvaňa, Milan Netr-

val, Lukáš Kroupa a  Dominik Sou-

kup se nedařilo a  časomíra se za-

stavila až na hodnotě 63,72 s. Celá 

česká výprava tak vložila naděje do 

druhé čtveřice ve složení David Do-

pirák, Jakub Pěkný, Martin Lidmila 

a Pavel Krpec, a ta nezklamala. Svůj 

pokus závodníci zvládli ve skvělém 

čase 55,75 s a posunuli český tým 

na 2. místo v disciplíně! V obou ka-

tegoriích jsme byli svědky pokoře-

ní světového rekordu. Rusky zapsa-

ly 59,02 s a Rusové 52,92 s. 

Před poslední disciplínou, požár-

ním útokem, byli čeští muži na 

průběžném 1. místě spolu s  Rusy 

a  Bělorusy se stejným součtem 

bodů za jednotlivé disciplíny. Čes-

ký tým své pokusy zvládl v  čase 

28,83 s, resp. 28,77 s. To stačilo na 

dílčí 4. místo. Naproti tomu Rusům 

a  Bělorusům se vůbec nedařilo. 

Češi se tak se součtem jedenácti 

bodů stali poprvé v  historii mis-

try světa v požárním sportu pro 

rok 2018 před druhou Ukrajinou 

a třetím Běloruskem. 

Opačná byla situace v kategorii žen, 

kde byly Češky na průběžném dru-

hém místě o čtyři body za Ruskami. 

Ty na požárním útoku nezaváhaly. 

Našemu týmu se útoky nepovedly 

podle představ a čas 27,95 s stačil 

jen na 4. místo z  požárních útoků, 

což v  celkovém hodnocení mist-

rovství světa stačilo na stříbrnou 

medaili.

Čeští sportovci hodnotili šampionát 

velmi kladně nejen z  pohledu do-

sažených výsledků, ale především 

z pohledu organizačního. Slovenští 

pořadatelé připravili výborné mis-

trovství světa, nabídli sportovcům 

skvělé zázemí, ať už se jednalo 

o  úroveň bydlení, stravování či vý-

sledkový servis. V  neposlední řadě 

byla velmi příjemná téměř domácí 

atmosféra na tribuně, o  kterou se 

postarali desítky českých fanoušků 

spolu se slovenskými příznivci. Dal-

ší světové mistrovské klání se v roce 

2019 uskuteční v ruském Saratovu.

MUŽI POPRVÉ V HISTORII 
VYBOJOVALI MISTROVSKÝ TITUL

MISTROVSTVÍ

NOVINKY
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Vrcholem sportovní sezóny pro 

mladé sportovce bylo Mistrovství 

světa v požárním sportu dorostu, 

které se uskutečnilo 24. −  30. září 

v bulharské Varně. I přes technic-

ké komplikace na stadionu si čes-

ké týmy vůbec nevedly špatně. 

V celkovém hodnocení dorosten-

ky i  dorostenci získali bronzové 

medaile, mnozí z  nich si navíc 

vylepšili své osobní rekordy v in-

dividuálních disciplínách – běhu 

na 100 metrů s překážkami a vý-

stupu na cvičnou věž.

Právě zde je dorost rozdělen do vě-

kových kategorií mladší (13 – 14 let), 

střední (15 – 16 let) a starší (17 – 18 let). 

Na věžích Češky předvedly oprav-

du skvělé výkony a polovina z nich 

si vylepšila osobní rekord. Byla to 

všechna děvčata v kategorii mladší 

dorostenky  – Karolína Lefnerová, 

Valentýna Homolková a  Izabela Ju-

renková. V  kategorii středních do-

rostenek si polepšila Lucie Pomaha-

čová a  mezi staršími dorostenkami 

svůj výkon posunula Klára Hulínská. 

Dorostenky zapsaly ve všech kate-

goriích historicky nejlepší součty 

časů do týmové soutěže a  celkově 

se umístily na 3. místě. Ani dorosten-

ci nezůstali pozadu. Osobní rekord 

si vylepšili Lukáš Flégr (mladší dor.), 

Lukáš Bubeníček a Jan Šváb (střední 

dor.) a  Dominik Ševčík (starší dor.) 

a výsledné časy jim stačily taktéž na 

bronzovou příčku. 

Druhý den patřil běhu na 100 me-

trů s  překážkami. Děvčata vybo-

jovala celkové třetí místo, přičemž 

v  kategorii starších dorostenek 

jsme byli svědky české radosti 

v  podobě individuální medaile. 

Klára Hulínská se probojovala do 

fi nále a  zde si doběhla pro bron-

zovou medaili! Finále těsně unik-

lo Izabele Jurenkové (4.  místo 

v mladších dorostenkách) a Apole-

ně Kasalové (4. místo ve středních 

dorostenkách). Bronzoví v  této 

soutěži skončili i  chlapci. Jakub 

Mikulík (mladší dor.), Jiří Červinka 

a  Lukáš Bubeníček (oba střední 

dor.) a Dominik Ševčík (starší dor.) 

si navíc posunuli svá maxima.

V  pátečních štafetách na 

4 × 100  metrů naše dorostenky 

se startovním číslem 4 zaběhly 

vedoucí čas. V  druhých pokusech 

se před ně dostala dvě družstva, 

štafeta ve složení Apolena Kasalo-

vá, Kateřina Borovičková, Kateřina 

Vébrová a Klára Hulínská však uhá-

jila bronzovou medaili. Dorostenci 

se startovním číslem 5 nastoupili 

ve třetím rozběhu a bylo se na co 

dívat. Štafeta ve složení Lukáš Bu-

beníček, Jiří Červinka, Lukáš Míka 

a  Jiří Volejník časem 56,64 s  vybo-

jovala stříbrné medaile.

Poslední disciplínou byl tradičně 

požární útok. V  prvním pokusu 

se děvčatům příliš nedařilo a  za-

psaly čas 32,59 s, ovšem v druhém 

pokusu zastavily časomíru na hod-

notě 22,46  s. Jen o  trochu rychle-

ji to zvládl běloruský tým v  čase 

22,16  s. Druhé místo z  útoků pro 

Češky znamenalo v celkovém hod-

nocení úžasnou bronzovou příčku. 

Dorostenci v českých dresech také 

lépe zvládli svůj druhý pokus a čas 

20,80 s znamenal 2. místo z požár-

ního útoku a v součtu všech disci-

plín také oni vybojovali třetí příčku. 

V pátek 28. září se do Dvora Krá-

lové nad Labem sjela družstva 

mužů a žen na Mistrovství České 

republiky v  klasických disciplí-

nách CTIF 2018. Nad akcí převza-

li záštitu hejtman Královéhra-

deckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, 

Ph.D. a generální ředitel HZS ČR 

gen. mjr. Ing. Drahoslav Ryba, 

předseda českého národního 

výboru CTIF.

V  disciplínách CTIF je nejpodstat-

nějším faktorem preciznost prove-

dení všech úkonů a až na druhém 

místě je rychlost. Závodí se podle 

soutěžního řádu pro mezinárodní 

hasičské soutěže v klasických disci-

plínách CTIF. 

Při požárním útoku si devítičlen-

né družstvo na ochranný koberec 

připraví materiál. Po podání hláše-

ní hlavnímu rozhodčímu (od této 

chvíle až do vyhodnocení pokusu 

nesmí soutěžící mluvit) družstvo po 

zaznění startovního povelu vyrazí 

k  plnění útoku. Velitel a  spojka se 

odeberou k místu odložení rozdělo-

vače a sledují průběh pokusu. Útoč-

ná skupina vytváří dopravní vedení 

z hadic B a C. Vodní a hadicová sku-

pina se přesune ke čtyřem savicím, 

které v přesně daném pořadí spojí, 

naváží na ně savicové a  ventilové 

lanko a  připojí hotové sací vede-

ní k  přenosné motorové stříkačce. 

Pokus končí, když jsou provedeny 

všechny úkony a vedoucí hadicové 

skupiny vypne časomíru. 

Ve štafetě CTIF soutěží 8 členů. 

V  kategorii mužů třetí závodník 

překoná 6 metrů dlouhou kladinu, 

sedmý pak přeskočí 1,5 metru vy-

sokou bariéru a osmý projede či se 

proplazí rourou o průměru 80 cm 

a  dlouhou 8 metrů. Ostatní soutě-

žící běží „čisté“ úseky. V  kategorii 

žen jsou na 3. a  4. úseku kladiny 

a na 8. úseku je čeká roura.

Hodnocení je zcela odlišné od po-

žárního sportu. Každý tým obdrží 

500 základních kladných bodů 

(k  nimž se v  kategorii B připočítají 

věkové body) a od tohoto základu 

se odečítají záporné body – tedy čas 

provedení obou disciplín a  trestné 

body za chyby.

Ve Dvoře Králové nad Labem se 

mistry republiky v klasických dis-

ciplínách CTIF stali: 

muži A (do 30 let): SDH Frýdek

muži B: SDH Zibohlavy

ženy A: SDH Písková Lhota

ženy B: SDH Nová Paka

muži B profi : HZS Královéhradec-

kého kraje

Absolutními vítězi jsou ženy z SDH 

Písková Lhota a  muži z  HZS Krá-

lovéhradeckého kraje.

DOROSTENCI I DOROSTENKY PATŘÍ KE SVĚTOVÉ ŠPIČCE

KLASICI 
ZNAJÍ SVÉ 
MISTRY

V AKCI

STALO SE

UDÁLOSTI

KURZ PRO TRENÉRY 
I PŘEDNÁŠK Y O ZDR AVÍ 
A DOPINGU 

V  Přibyslavi proběhl Kurz pro trenéry 
požárního sportu III. třídy. Komise pro 
akreditaci vzdělávacích zařízení Minis-
terstva vnitra školství, mládeže a  tělo-
výchovy ČR schválila žádost SH ČMS 
a zařadila odbornost Trenér požárního 
sportu do Přehledu odborností a akre-
ditací v  dubnu 2016. Lektoři z  České 
unie sportu přednášeli 52 účastníkům. 
V  sobotu vystoupila Klára Coufalová, 
Ph.D. s  přednáškou o  výživě sportov-
ců, navázala na ni Mgr. Radka Evjáková 

s tématy z obecné psychologie, pokra-
čoval Doc. Jan Karger věnující se peda-
gogice a celý den zakončil Doc. Milan 
Kohoutek teorií sportovního tréninku. 
Neděle patřila lidskému zdraví. O  ana-
tomii a  fyziologii mluvil MUDr. Ivan 
Platz, který také pokračoval dvouhodi-
novým blokem na téma první pomoci. 
Jako nejzajímavější vyhodnotili poslu-
chači vystoupení Mgr. Davida Opatrné-
ho o dopingové problematice. Kurz byl 
zakončen testem. Druhá, praktická část 
kurzu se uskuteční v únoru v některém 
ze sportovních středisek, kde program 
připraví reprezentační trenéři. 

OSLAV 100 LET VZNIKU 
REPUBLIK Y SE 
ÚČASTNILI I HASIČI

O  posledním říjnovém víkendu vyvr-
cholily oslavy 100.  výročí vzniku sa-

mostatného Československa. Přímo 
v  neděli 28. října 2018 se uskutečni-
la slavnostní vojenská přehlídka na 
Evropské třídě. Té se zúčastnilo na 
1  700  vojáků Armády České republiky 
a téměř 300 příslušníků dalších složek 
Integrovaného záchranného systému, 
samozřejmě včetně profesionálních 
a  dobrovolných hasičů. V  pochodo-
vém útvaru byla více než stovka hasičů 
a  neseno bylo 31 hasičských praporů. 
Četě dobrovolných hasičů, kteří nes-

li prapory krajských sdružení hasičů, 
velel Roman Mácha a ústřední prapor 
nesl Jan Kopiště. V průběhu celého ví-
kendu byla na Letenské pláni vystave-
na vojenská a hasičská technika od té 
nejstarší až po nejmodernější. V  klido-
vé zóně Letenské pláně pak bylo mož-
né prohlédnout si propagační stánky 
jednotlivých složek IZS, mezi nimiž 
samozřejmě nechyběla ani společná 
prezentace Hasičského záchranného 
sboru a Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska.

LITOVEL LIGA CTIF ZNÁ 
VÍTĚZE

Další ročník série závodů v klasických 
disciplínách CTIF v  požárním útoku 
a  štafetě je uzavřen. Družstva mužů 
a žen se postupně sešla na dvou halo-
vých závodech v Hradci Králové a Os-

travě a třech venkovních – ve Vlčnově, 
Praze a Velkém Meziříčí. Vítězi se v ka-
tegorii mužů stal tým Hasičského zá-
chranného sboru Královéhradeckého 
kraje a kategorii žen ovládlo družstvo 
Sboru dobrovolných hasičů Velké 
Meziříčí. Výsledky Ligy byly slavnost-
ně vyhlášeny na vyhodnocení Mist-
rovství České republiky v  klasických 
disciplínách CTIF ve Dvoře Králové 
nad Labem.
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Martin Lidmila se stal na Mist-

rovství světa v  požárním sportu 

v  Banské Bystrici již potřetí mi-

strem světa v  požárním sportu 

(dorost – Podolsk 2013, junio-

ři – Svitavy 2014). Ve Valmieře 

v  roce 2012 získal také individu-

ální dorostenecký mistrovský 

titul v  běhu na 100 metrů s  pře-

kážkami. Požárnímu sportu se 

věnuje od svých třinácti let díky 

otci, který se v roce 2001 ve Sbo-

ru dobrovolných hasičů Zbožnov 

spolu s  dalšími postaral o  vzkří-

šení práce s  hasičskou mládeží. 

Zbožnovští uspěli v  dorostenec-

kých kategoriích a jsou také dvoj-

násobnými vítězi domácího mist-

rovství v požárním sportu. 

Když Martin Lidmila studoval 

střední školu v Pardubicích, tak té-

měř denně, ať byla zima nebo léto, 

trénoval v  místním atletickém 

klubu. Měl tu dobré zázemí, vý-

borného trenéra a díky tomu zde 

posbíral mnoho závodních i  tré-

ninkových zkušeností. V Praze pak 

studoval na Fakultě tělovýchovy 

a sportu a díky tomu měl podmín-

ky pro přípravu zase dobré, ačkoli 

už bylo nutné správně si sám tré-

ninky naplánovat. 

V létě trénuje šest dní v týdnu, jen 

v  neděli se snaží odpočívat, po-

kud není na soutěži nebo soustře-

dění. Martin aktuálně pokračuje 

ve studiu na Fakultě tělovýchovy 

a  sportu v  Praze zaměření těles-

ná výchova a  sport v  magister-

ském programu a zároveň pracuje 

u  Hasičského záchranného sboru 

Královéhradeckého kraje. Kromě 

požárního sportu má od dětství 

velmi rád hokej a  v  zimě chodí 

pravidelně hrát. 

Sportovní sezóna 2018 byla pro 

Lidmilu ze začátku velmi náročná, 

protože se mu úplně nedařilo a na-

víc se potýkal se zraněním. Podle 

vlastních slov si za to může sám, 

protože se snažil vymyslet nějaké 

zlepšováky. V druhé polovině sezo-

ny se vše srovnalo, a tak byl rád, že 

při svém prvním startu na Mistrov-

ství republiky v  požárním sportu 

(v  Liberci) za HZS Královéhradec-

kého kraje nedostal „černý puntík“ 

za špatný výkon. 

Vrcholem sportovního snažení pak 

bylo Mistrovství světa v  požárním 

sportu v  Banské Bystrici, kam Mar-

tin přijel o  několik hodin později 

než zbytek týmu, protože ho zdrže-

ly studijní povinnosti, když obhajo-

val bakalářskou práci. Právě studij-

ní povinnosti jej vedly k myšlence 

mistrovství se vůbec nezúčastnit, 

ale naštěstí mu vnitřní hlas našep-

tával, ať jede. Šťastné rozhodnutí! 

Sám dobře vnímal skvělou atmo-

sféru v týmu už na posledním sou-

středění. Cítil, že se týmu daří, tré-

ninkové časy byly na velmi vysoké 

úrovni, navíc byla cítit veselá ná-

lada. V  Bystrici tým zůstal na dob-

ré vlně, i  když se nedařilo zrovna 

podle představ. Ačkoli sám Martin 

nebyl se svými výkony úplně spo-

kojený, cítil, že družstvo směřuje 

k cíli. A povedlo se! Na otázku, jak 

prožíval ten úspěch, odpověděl: 

„Byl jsem hrozně rád za to, že dlouho-

letí členové reprezentace, jako jsou 

Pavel Krpec, Karel Ryl nebo Kuba 

Pěkný, kteří na tu chvíli čekali víc jak 

deset sezón, se konečně dočkali. Ko-

nečně se to podařilo.“

I po tolika úspěších je stále odhod-

lán podávat v požárním sportu ty 

nejlepší výkony. Chtěl by se umístit 

ve dvojboji na mezinárodních zá-

vodech do 3. místa a  samozřejmě 

znovu vyhrát mistrovství světa.

V neděli 21. října 2018 se v Lito-

myšli konal kvalifi kační závod 

družstev mladých hasičů na XXII. 

mezinárodní soutěž v  disciplí-

nách CTIF.  Hasičská olympiáda 

mládeže se uskuteční v  červen-

ci 2019 v  Martigny ve Švýcar-

sku a  předpokládá se účast až 

50 družstev z 25 států. 

Otevřeného závodu se zúčastnilo 

celkem 19 družstev (10 chlapec-

kých a 9 dívčích). Družstva jsou za-

řazena podle věkového průměru 

do kategorií 12 až 16 let. Nejvyšší 

bodový základ, ze kterého se po-

čítají celkové výsledky, má věková 

kategorie 12 let. Postupně se bo-

dový základ snižuje vždy o tři body 

(resp. sekundy) podle průměrného 

věku. Nejmladšími účastnicemi 

byly mladé hasičky ze  Sboru dob-

rovolných hasičů Velenka z  OSH 

Nymburk, které měly věkový prů-

měr 12 let, ale velmi sympatickým 

výkonem si vybojovaly 5. místo.

Českou republiku budou příští rok 

ve Švýcarsku reprezentovat dvě 

družstva v  kategorii dívek a  dvě 

v  kategorii chlapců. Jedním druž-

stvem dívek jsou vítězky poslední 

olympiády v  rakouském Villachu 

v roce 2017, děvčata z Pískové Lho-

ty (OSH Nymburk). Druhým pak 

jsou vítězky kvalifi kačního závodu, 

dívky z  SDH Raškovice (OSH Frý-

dek-Místek). V  kategorii chlapců 

postoupily první dva týmy z kvalifi -

kace – SDH Bludov (OSH Šumperk) 

a SDH Písková Lhota.

Vítězům osobně pogratuloval hejt-

man Pardubického kraje Martin 

Netolický a  nejvyšší představite-

lé pořádajícího Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a  Slezska a  Krajské-

ho sdružení hasičů Pardubického 

kraje Monika Němečková a  Josef 

Bidmon.

ZBLÍZKA

KDO POJEDE NA MLÁDEŽNICKOU 
OLYMPIÁDU 2019?

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

MARTIN LIDMILA ZÍSKAL UŽ 
ČTVRTÝ TITUL MISTRA SVĚTA

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních sva-
zů České republiky sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících 
pod Sdružení. Komu se v uplynulých měsících nejvíce dařilo?

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD KY-
NOLOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY – Od 
pátku 5. do neděle 7. října 2018 pa-
třila výcviková základna Spáleniště 
v  jižních Čechách záchranným psům. 
Uskutečnilo se zde již 38. mistrov-
ství záchranných psů SZBK ČR. 
O titul mistra pro rok 2018 se utkalo 
celkem 16 psovodů se svými záchran-
nými psy z  celé České republiky. Na 
závodníky čekaly dva různé terény 
v  sutinovém trenažeru, do kterých 
se psi vydávali hledat v  půlhodino-
vém rozestupu od absolvování prv-
ního vyhledávání. Na vypracování 
speciálu měl tým záchranář  – pes 

vždy 25  minut. Po další půlhodině 
absolvovali psi přezkoušení na pře-
kážkách. Nejlepší výkon a titul mistra 
SZBK ČR získala „domácí“ psovodka 
Kateřina Hrkalová s  beauceronkou 
Sambou Warrior Soul, které zároveň 
získaly i pohár za nejlepší výkon v su-
tině. Stříbro vybojoval další zástupce 
Jihočeské záchranné brigády Pavel 
Troller s berňačkou Brigitte Bona For-
nax, bronz putuje do Prahy zásluhou 
Lucie Dlouhé a  australské ovčačky 
Delilah Diandra. Odměnu za nejlep-
ší poslušnost získala Eva Klemšová 
s  belgickou ovčačkou malinois Bria 
Hradní Sklep.

SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLI-
KY – Více než 130 sportovců z 21 klu-
bů a šesti zemí se představilo o víken-
du 3. –  4. listopadu 2018 ve zlínském 
50metrovém bazénu při tradičním 
závodu v ploutvovém plavání a rych-
lostním potápění NEMO TROPHY 
2018. Předvedl se zde i  několika-
násobný mistr světa a  držitel řady 
světových rekordů Ádám Bukor 
z Maďarska. Ten předvedl nejlepší vý-
kon dle srovnávacích tabulek CMAS 
(Mezinárodní potápěčská federace) 
a  zvítězil v  bodovací soutěži. Druhý 

v  pořadí dle dosažených bodů byl 
Martin Mazač (Laguna Nový Jičín), 
třetí místo obsadil Jakub Kovařík 
(Laguna Nový Jičín). Prvenství mezi 
ženami si z  bodovací soutěže od-
nesla polská závodnice Zuzanna 
Rzepka. Stříbrnou příčku obsadila 
Barbora Sládeč ková (KSP Olomouc), 
bronzová byla Daniela Uhlířová 
(UHLOMOST Most). Hlavní závod na 
200 RP ovládli stejně jako v loňském 
roce Jakub Kovařík a  Zuzanna Rzep-
ka. Soutěž týmů ovládli čeští zástupci 
z klubu Laguna Nový Jičín.

Více informací o dění ve Sdružení naleznete na www.sporty-cz.cz.

Finále Českého halového poháru 
2018 (běh na 60 metrů s  překážka-
mi) se uskuteční 24. listopadu v  At-
letické hale v  Ostravě-Vítkovicích. 
Očekávána je účast devíti stovek zá-
vodníků v  kategoriích mladší/starší 
dívky a chlapci. 

Gala odpoledne hasičského spor-
tu – vyhlášení nejlepších sportovců 
v  Českém halovém poháru, Českém 
poháru, Litovel lize CTIF a  ocenění 
reprezentantů se bude konat 19. led-
na 2019 v Divadle U hasičů v Praze. 

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz
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