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PŘÍPR AV Y VI. SJEZDU SH 
ČMS POKR AČUJÍ

Na 11. července 2020 je plánován 
VI.  sjezd Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a  Slezska. Než se však do Brna 
sjedou delegáti ze všech koutů repub-
liky, musí se uskutečnit mnohé valné 

hromady sborů, okrsků, shromáždění 
delegátů sborů a  pak okresů. Budou 
voleni noví starostové, nové výbory, 
výkonné výbory nebo jednotlivé od-
borné rady. Podklady pro přípravu val-
ných hromad a sjezdu samotného, ale 
třeba také novou Příručku funkcionáře 
najdete na www.dh.cz.

ZAHÁJEN DALŠÍ ROČNÍK 
HRY PLAMEN

Každý školní rok se otevírá také další 
ročník celostátní hry Plamen, tentokrát 
již s  pořadovým číslem 48. Ve většině 
okresů České republiky se tak uskuteč-
nila první kola postupové soutěže. Kro-
mě toho byl také vyhlášen již 46. ročník 
celostátní literárně výtvarné soutěže 

Požární ochrana očima dětí a  mládeže. 
Kromě obrázků, koláží, povídek nebo 
básní je v  nabídce také téma Požáry 
v přírodě a jak jim zabránit pro zpraco-
vání digitální technologií.

NOVÁ SPOLUPRÁCE 
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH 
SVAZŮ ČESKÉ 
REPUBLIK Y S VODÁK Y

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 bylo po-
depsáno memorandum o dlouhodobé 
spolupráci mezi Sdružením sportov-
ních svazů České republiky a Asociací 
vodní turistiky a  sportu. Ta zastupuje 
nejen jednotlivé vodáky a vodácké fir-
my, ale také sportovní a turistické spol-
ky, kterými jsou Klub českých turistů, 
Asociace turistických oddílů mládeže 
ČR, Český svaz kanoistů a Svaz vodáků 
ČR, další z  členských svazů Sdružení. 
Hlavním cílem nově vzniklé asociace je 
ochrana vodáckých zájmů na úrovni le-
gislativní i  v  rámci místních vodopráv-

ních řízení, aby se zachovala možnost 
plavby na českých řekách. Sdružení 
bude s Asociací vodní turistiky a sportu 
spolupracovat zejména v  oblasti spor-
tovní, legislativní, mediální, organizač-
ní, marketingové a propagační.

Koncem srpna se v na Městském 
stadionu v Ústí nad Labem usku-
tečnilo další společné Mistrovství 
České republiky profesionálních 
a  dobrovolných hasičů v  požár-
ním sportu. Spolu s ním také Mis-
trovství ČR dorostu ve výstupu 
na cvičnou věž (reportáž najdete 
na straně 2). Sportovci ve všech 
kategoriích podávali výborné 
výkony. Diváci tak byli svědky 
tří nových národních rekordů!!! 
O mistrovské akci, ale také o pra-
vidlech požárního sportu jsme 
si povídali s  členem Ústřední od-
borné rady hasičských soutěží 
a členem komise požárního spor-
tu, Tomášem Lefnerem. 

Jak s  odstupem dvou měsíců 
hodnotíte letošní Mistrovství ČR 

v požárním sportu? Co se poved-
lo a co naopak méně? 
Letošnímu mistrovství se nic moc 
vytknout nedá. Bylo cítit, že jak 
vedení dobrovolných, tak i  profe-
sionálních hasičů má k požárnímu 
sportu blízko. Perfektně fungující 
doprava, kvalitní ubytování, dob-
ře připravená sportoviště a  kvalit-
ní výkony závodníků, podpořené 
dobrou prací rozhodčích. To vše 
dělá dobré mistrovství dobrým 
mistrovstvím. Z  toho, co se dalo 
udělat lépe, mě napadá snad jen 
úprava časového harmonogramu 
mistrovství tak, aby nevznikaly 
zbytečné prostoje nebo nemusely 
závody začínat již o půl osmé ráno.

V  roce 2020 se tato vrcholná 
akce uskuteční v Ostravě. Vy pa-
tříte k  pořadatelům. Můžete už 
odhalit něco z příprav? 
Přípravy na příští mistrovství se po-
malu rozjíždějí. Pokud je mi známo, 
tak probíhají jednání se sponzory, 
podávají se žádosti o  dotační pro-
středky, řešily se prostory stadionu 
k  pronájmu a  probíhají první koor-
dinační jednání mezi vedením dob-
rovolných a profesionálních hasičů. 
Rádi bychom v  Ostravě byli per-
fektně připravenými pořadateli tak, 
aby požární sport v Ostravě měl tu 
nejvyšší sportovní hodnotu a  blížil 
se světovým akcím, které jsme v Os-
travě v  minulosti pořádali. Oproti 
předchozím mistrovstvím bychom 
však rádi ubrali na doprovodných 
programech mistrovství. Myslíme 
si, že mistrovství je o sportu, o divá-
cích a  vrcholových sportovních zá-

žitcích. Potřebu potkávat se a bavit 
se nezavrhujeme, nicméně sportov-
ní stránka je pro nás prioritou.  

Jako člen sportovní komise jistě 
víte o posledních novinkách z ob-
lasti pravidel požárního sportu. 
Asi vás překvapím, ale žádné no-
vinky se do našich pravidel nechys-
tají. Nová pravidla máme druhým 
rokem a  v  tuto chvíli není důvod 
do nich zasahovat. Můžeme se asi 
bavit o  nových propozicích mist-
rovství, které mají doplňující cha-
rakter pravidel. Ve štafetě zatím 
nemáme úmysl zařadit hašení na 
IV. úseku štafety i  pro kategorie 
dobrovolných hasičů, byť to pra-
vidla připouštějí a  hasičská veřej-

nost o  tomto kroku spekuluje. Za 
zvážení však v  této disciplíně sto-
jí přibližování se mezinárodním 
pravidlům v  jednotnosti hasicích 
přístrojů. Přeloženo do řeči laiků, 
tak s  dnešními možnostmi hasiv 
používaných v  přístrojích je haše-
ní snadnější, než tomu bylo v  mi-
nulosti. Vím, že je to velice citlivé 
téma, zejména pro ty, kteří mají 
ty “správné hasičáky”. Domníváme 
se, že jednotnost by vedla k  za-
traktivnění soutěže a  k  větší flexi-
bilnosti závodníků na posledním 
úseku štafety. Právě flexibilitu pak 
třeba postrádáme při naší účasti 
na mezinárodních soutěžích. Víme 
také, že se podnikají kroky směrem 
k  jednotným motorovým stříkač-

kám i pro soutěže profesionálních 
hasičů.

V jakém smyslu? 
V průběhu loňského roku proběhla 
ve spolupráci s  firmou Rosenbauer 
certifikace stroje FOX IV s  novým 
modulem sport. Tento se ukázal jako 
kvalitnější a vhodnější než současný 
dosluhující   FOX III. Jeho představe-
ní proběhlo i na letošním mistrovství 
světa v  ruském Saratovu. A  pokud 
jsem měl možnost hovořit se zástup-
ci jednotlivých států, existovala sho-
da na tom, že tento stroj bude přijat 
jako stroj pro budoucí MS. Měla by 
to být tedy ne jen cesta hasičského 
sportovního světa, ale i  požárního 
sportu v České republice.

TOMÁŠ LEFNER: LETOŠNÍ MČR BYLO 
PERFEKTNÍ A NEDÁ SE MU NIC VYTKNOUT. 
UŽ SE ALE ZAMĚŘUJEME NA DALŠÍ ROČNÍK.

ROZHOVOR

NOVINKY
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Na Městský stadion v  Ústí nad 
Labem se v  úplném závěru 
letních prázdnin sjeli nejlepší 
sportovci, aby změřili své síly 
na Mistrovství České repub-
liky v  požárním sportu, tedy 
48.  mistrovství družstev Hasič-
ského záchranného sboru ČR 
a 66. mistrovství družstev Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska. Zároveň proběhlo také Mis-
trovství ČR dorostu ve výstupu 
na cvičnou věž.  

Program vrcholu sezóny zahájil 
závod dorostu a  to ve věkových 
kategoriích mladší, střední, starší. 
Tituly mistryně ČR si ve výstupu do 
2. podlaží cvičné věže   postupně 
vybojovaly Tereza Chovancová 
z  SDH Raškovice, Karolína Lef-

nerová z SDH Ostrava – Nová Ves, 
Apolena Kasalová z  SDH Dobrá. 
Mezi dorostenci si pro zlato vylezli 
Vít Vymazal z SDH Morkovice, Petr 
Bělíček z SDH Zádveřice a Maxim 
Rokosz z SDH Michálkovice.  V ka-
tegorii žen se mistryní republiky ve 
výstupu do 2. podlaží cvičné věže 
stala v  novém národním rekor-
du 7,43 s Markéta Marková z SDH 
Dolní Čermná. V soutěži mužů SDH 
ve výstupu do 4. podlaží cvičné 
věže  zvítězil Karel Ryl z  SDH Vr-
bice. A  kategorii profesionálních 
hasičů ovládl Daniel Klvaňa z HZS 
Moravskoslezského kraje 13,57 s. 
Absolutním vítězem se ve velkém 
finále stal David Dopirák z HZS Pl-
zeňského kraje v čase 13,81 s.

Druhý soutěžní den patřil tradičně 
běhu na 100  metrů s  překážka-
mi. Svůj devátý mistrovský titul si 
časem 15,64  s  vybojovala Šárka 
Jiroušová z  SDH Poniklá.   Mezi 

dobrovolnými hasiči zvítězil Do-
minik Soukup z  SDH Žebnice 
(16,24  s)  a  mezi profíky zaběhl 
nejrychleji skvělý Daniel Klvaňa 
z  HZS Moravskoslezského kraje 
(14,92 s). O titul absolutního mistra 
ČR se utkali profesionální a dobro-
volní hasiči. Všechny tři medailové 

pozice obsadili zástupci HZS Krá-
lovéhradeckého kraje. Zlato bral 
Martin Lidmila časem 15,32 s.

Během odpoledne se týmy před-
stavily  ve štafetě 4 × 100 metrů 
s  překážkami. Ženy premiérově 
překonávaly na prvním úseku do-

meček. Pro prvenství si v  jednotli-
vých kategoriích doběhla družstva 
žen z Poniklé, muži z SDH Zbožnov 
a  HZS Moravskoslezského kra-
je. Tento tým předvedl perfektní 
štafetu v  novém národním rekor-
du  – 52,84  s. Rozuzlení soutěže 
přinesly nedělní požární útoky. 
Nejlépe si vedly hasičky z  Michál-
kovic (23,78 s), muži z Bozkova (čas 
26,07  s) a  profesionálové z  Králo-
véhradeckého kraje. A to v novém 
národním rekordu – 20,54 s!

Mistryněmi republiky v  požár-
ním sportu  pro rok 2019 se staly 
ženy z  Michálkovic před Poniklou 
a  Českou Bělou.  Mezi družstvy 
SDH mužů obhájil mistrovský titul 
tým z  jihomoravského Mistřína 
před Závišicemi a  Dobrou. Mezi 
profesionálními hasiči zvítězil vý-
běr HZS  Královéhradeckého kraje, 
před Moravskoslezským a  Plzeň-
ským krajem.

Ve čtvrtek 3. října uspořádal Stu-
dentský klub požárního sportu ve 
spolupráci s Vysokou školou báň-
skou – Technickou univerzitou 
Ostrava a  její Fakultou bezpeč-
nostního inženýrství, Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a  Slezska, 
Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje, Českou 
asociací akademických technic-
kých sportů a  městem Ostrava 
otevřené Akademické mistrovství 
České republiky v disciplíně TFA. 

Mistrovství bylo určeno pro stu-
denty prezenčního a  kombinova-
ného studia vysokých škol z Česka 
i ze zahraničí a pro studenty střed-
ních škol starších osmnácti let.

Soutěžilo se v  disciplínách TFA, 
které mají simulovat zásahové 
činnosti hasičů v  zásahovém odě-
vu za  použití dýchacího přístroje 
jako zátěže. Pro závodníky byly 
připraveny dvě dráhy. Obě byly 
rozděleny do čtyř úseků. Na prv-
ním úseku závodníky čekal běh 
s  požárními hadicemi, který spo-
číval v  rozvinutí dvou hadicových 
vedení s proudnicemi na určenou 

vzdálenost, v  minimální délce 35 
m a  následném smotání dvou ha-
dic B 75 a  jejich vložení do boxu. 
V  druhé části závodníci doběhli 
k hammer boxu, uchopili obouruč-
ní palici a provedli 60 úderů (ženy 
30 úderů) do jeho konstrukce. Poté 
pronesli 20 kg závaží tunelem, dále 
přemístili figurínu do stanovené 
vzdálenosti a  konečně překonali 
bariéru. Na dalším úseku musel zá-
vodník dopravit 4 žebříky do urče-
ného prostoru, opřít, vystoupat na 
lešení, pomocí lana vytáhnout bře-
meno na plošinu lešení a sestoupit 
zpět na zem. Poté běžel k monito-
ru a spojil proudnici s monitorem. 

Následně pokračoval do cíle úseku. 
Na čtvrtém úseku soutěžící běží 
do výškové budovy kolejí, kde po-
kračuje po značené trase do cíle ve 
stanoveném poschodí.

Časy ze všech čtyř úseků byly se-
čteny a  poté vyhodnoceny v  kate-
gorii jednotlivci (muži, ženy) a v ka-
tegorii štafeta (muži, ženy).

Na výsledkové listině se blýskalo 
jméno Vysoké školy báňské – Tech-
nické univerzity Ostrava, jejíž zá-
vodníci Michal Dvořák a  Kateřina 
Vodičková získali prvenství a  stej-
ně tak štafety mužů i žen.

ÚSTÍ NAD LABEM VIDĚLO TŘI REKORDY VE TŘECH DNECH

AKADEMICKÉ MISTROVSKÉ KLÁNÍ V DISCIPLÍNÁCH TFA

MISTROVSTVÍ

DISCIPLÍNY TFA

UDÁLOSTI

KLASICKÉ DISCIPLÍNY 
CTIF UKONČILY SEZÓNU 
2019

Na svátek sv. Václava 28. září se na 
letním stadionu ve Dvoře Králové nad 
Labem sešla soutěžní družstva k  jubi-
lejnímu X. ročníku Mistrovství České 
republiky v  klasických disciplínách 
CTIF.   Ve štafetě a  požárním útoku 
závodila tři družstva žen (Nová Paka, 
Velké Meziříčí, Písková Lhota) a  šest 
družstev mužů (Frýdek-Místek, Chlu-
mec nad Cidlinou, Michálkovice, Vlč-

nov M3, Zibohlavy a  HZS Královéhra-
deckého kraje). Přítomni byli rovněž 
hosté ze Slovenska z  DHZ Mier Spiš-
ská Nová Ves. Soutěž byla hodnocena 
podle soutěžního řádu mezinárodní 
hasičské soutěže v klasických disciplí-
nách CTIF.  Absolutními vítězi se stali 
muži HZS Královéhradeckého kraje 
a  ženy ze Sboru dobrovolných hasi-
čů Písková Lhota. Vyhlášeny zde byly 
také výsledky Litovel ligy CTIF 2019. 
V  letošním ročníku se uskutečnily cel-
kem čtyři závody  –  Hradecký pohár, 
Vlčnovský   pohár, Pražský pohár a zá-
věrečný Pohár města Velké Meziříčí. Ví-
tězi se v kategorii mužů stal tým HZS 
Královéhradeckého kraje a  kategorii 
žen ovládlo družstvo SDH Nová Paka.

TÉMĚŘ TISÍCOVK A 
ZÁVODNÍKŮ NA ČESKÉM 
HALOVÉM POHÁRU

Na podzim pokračuje série individu-
álních závodů mladých hasičů v běhu 

na 60 metrů s  překážkami. Hned 
o prvním listopadovém víkendu se do 
pražské Stromovky, do haly Otakara 
Jandery, sjelo téměř tisíc závodníků 
a  závodnic. Sobota patřila kategorii 
starších. Nejlépe si vedli Lukáš Flégr 
ze Skutče (11,35  s) a  Johanka Vaculí-
ková z Tuhaně (11,59 s). V neděli pak 
tartan patřil mladším. Prvenství si 
z  Prahy odvezli Jan Pistorius ze Sťě-
pánkovic (14,07 s) a Liliana Kulhajová 
z  Bludova (13,67  s). Před finálovým 
závodem, který se uskuteční v  Ostra-

vě 23.  –  24.  listopadu drží v  průběž-
ném hodnocení prvenství v mladších 
o  pouhý jeden bod Anna Karpielová 
z  Újezdu a  Jan Pistorius ze Štěpánko-
vic se 172 body. V  kategorii starších 
patří průběžné první místo Tereze 
Chovancové z  Raškovic (175  bodů) 
a Lukáši Flégrovi ze Skutče (172 bodů).

V OLOMOUCI SE KONALO 
MČR VE V YPROŠŤOVÁNÍ 

Pomačkaný vrak auta zdeformova-
ný kolem traktoru a  uvnitř uvězněná 
zraněná žena. To byl jeden ze scénářů, 
které musela řešit čtyřčlenná družstva 
na V. Mistrovství ČR Jednotek sborů 
dobrovolných hasičů obcí ve vyproš-
ťování u  dopravních nehod, které se 
konalo v  sobotu 5. října v  Olomouci 
na parkovišti u Galerie Šantovka. Úko-
lem velitelů družstev bylo vyřešit, jak 
bezpečně, efektivně a rychle vyprostit 
osobu pomocí hydraulických rozpí-
náků a  nůžek a  poskytnout jí předlé-

kařskou první pomoc. Týmy měly na 
rozlousknutí zapeklitých a  těžkých 
scénářů, které mají simulovat reálné 
podmínky při dopravních nehodách, 
časový limit 20 minut. Rozhodčí hod-
notili taktiku zásahu, techniku i  cha-
rakter první pomoci. S  náročným 
zadáním si nejlépe poradil tým z Bře-
zové nad Svitavou v  Pardubickém 
kraji. Druhou příčku získalo družstvo 
ze Zbirohu  (Plzeňský kraj) a  třetí pak 
Rumburk (Ústecký kraj).
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Ve dnech 8. až 14. září hostilo 
město Saratov, v  jihovýchodní 
části Ruska, Mistrovství světa 
mužů, žen, dorostenců a doroste-
nek v  požárním sportu. Soutěže 
začaly ve středu 11. září disciplí-
nou výstup na cvičnou věž. Týmy 
dorostenek a  žen skončily shod-
ně na 3.  místě. Nejlepší z  našich 
byla čerstvá mistryně republiky 
Markéta Marková (7,47  s). Do-
rostenci si vedli o  něco lépe, do 
finálového rozběhu se dostal čes-
ký reprezentant Maxim Rokosz, 
který vybojoval bronzovou me-
daili časem 11,20  s. Dorostenci 
byli v  hodnocení družstev  také 
třetí. V kategorii mužů se nejlépe 
vedlo Martinu Lidmilovi časem 
13,96  s. Celkově se české druž-
stvo zařadilo na čtvrté místo. 

Další den vybojovaly české týmy 
hned čtyři medaile. Ta první byla 
dokonce zlatá a  získala ji Tereza 
Chovancová v  kategorii mladších 
dorostenek v  disciplíně běh na 
100 m s překážkami časem 18,12 s. 
Z dorostenců byl nejlepší Petr Bělí-
ček s časem 16,88 s a ziskem bron-

zové medaile v kategorii středních 
dorostenců. Mezi ženami se nadě-
je obrátily k  Daně Butulové, která 
se probojovala do finále a  časem 
15,87  s si doběhla pro bronzovou 
medaili. Na kategorii mužů se 
všichni těšili. Favoritů bylo více-
ro. Jak atmosféru vnímal český re-
kordman Daniel Klvaňa? „Ten tlak 
tam je. Rusi i  Bělorusi o  mně ví. Ale 
já rád závodím pod tlakem. Včera 
na věži se to nepovedlo, ale já si řekl, 
že dnes udělám první čas pro tým. 
Věděl jsem, že když ten první dám, 
že to bude stát za to. Byl to čas pod 
15  sekund a  za to jsem byl hrozně 
rád. A  tem druhý pokus, kdy jsem 
dal 14,70 s, byl neskutečný. Pocit, že 
jsem týmu odevzdal maximum a to 
semifinále, finále, to už byla třešnič-
ka na dortu,“ řekl. Jeho čas 14,70 s 
vylepšil hodnotu světového rekor-
du! Nutno dodat, že Danův český 
rekord je 14,64  s. Finálový pokus 
se mu však nepodařil a skončil stří-
brný (14,81  s) za Vladimirem Sido-
renkem.

Třetí soutěžní den patřil štafetám 
na 4 × 100 metrů s překážkami. Do 
závodu vstoupila jako první repre-
zentace dorostenek, která se hned 
od začátku pustila do těžkého boje 
s  reprezentací ruského týmu. Těm 

se ale nakonec podařilo vylepšit 
světový rekord na čas 59,85 s. Češ-
ky se dostaly s  časem 62,49  s na 
druhé místo. Dorostencům se příliš 
nedařilo. Oba jejich pokusy byly 
neplatné. Ženy pomýšlely na me-
daili, nakonec však obě jejich štafe-
ty skončily pod hranicí 62 sekund 
a  obsadily čtvrté a  šesté místo. 
V  kategorii mužů si naši druhým 
pokusem zapsali čas 59,92 s. 

Sobota byla ve znamení poslední 
disciplíny, požárního útoku. Hned 
ten první měl hodnotu 21,81  s 
a  znamenal pro české dorosten-
ky první místo a  zlatou medaili. 
Dorostencům se už tak nedaři-
lo, v  prvním pokuse si zapsali čas 
27,32 s a skončili na šestém místě. 
Ženy dlouho držely stříbrnou pozi-
ci, nakonec po posledním, opako-
vaném, pokusu ruských závodnic 
skončily na bronzové pozici. Muži 
obsadili čtvrté místo časem 28,53 s. 

Celkové pořadí družstev bylo ná-
sledující: dorostenky 2. místo (prv-
ní Rusko, třetí Bělorusko), doros-
tenci 6. místo (první Rusko, druhé 
Bělorusko, třetí Kazachstán), ženy 
2.  místo (první Rusko, třetí Bělo-
rusko) a muži 3. místo (první Rusko, 
druhý Kazachstán).

V  pátek 6. září odpoledne bylo 
v  Mimoni slavnostně zahájeno 
Mistrovství republiky záchran-
ných psů a  psovodů složek in-
tegrovaného záchranného sys-
tému. Na 10 týmů čekalo noční 
sutinové a  plošné nasazení 
při vyhledávání osob. Psovodi 
SH ČMS se zúčastnili ve složení 
Jana Martínková (Hejnice) plo-
cha, Martin Brandner (Liteň) 
sutina a  Pavel Morávek jako 
vedoucí družstva.  Celkově tu 
zástupci SH ČMS obsadili osmé 
místo. 

O  měsíc později, ve dnech 
4.  –  6.  října se v  Pardubicích 

konalo další setkání psovodů 
ze SH  ČMS. Sedmé setkání po-
řádalo družstvo psovodů SDH 
Svítkov – Popkovice. Pětadvacet 
psovodů bylo rozděleno do sku-
pin tak, aby v  každé skupině byli 
jak zkušení, tak méně zkušení psi 
a  psovodi a  také psi různého za-
měření. Psovodi byli zároveň roz-
děleni tak, aby skupinu netvořili 
členové stejného družstva. Cílem 
bylo znesnadnit psovodům situa-
ci tím, že se budou muset během 
simulovaného zásahu zkoordi-
novat s  lidmi, se kterými běžně 
necvičí. V  sobotu na psovody če-
kaly tři denní a jeden noční zásah, 
přičemž v terénu byli celý den bez 
možnosti návratu na základnu. 
Týmy do poslední chvíle nevěděly, 
jaký úkol na ně čeká. Během dne 
se setkaly s  různými modelovými 

situacemi. Čekalo je prohledává-
ní opuštěných budov, pátrání po 
ztracených houbařích v lese nebo 
dětech, které se ukrývaly v areálu 
autovrakoviště. Neminula je ani 
situace, kdy měly poskytnout prv-
ní pomoc zraněné osobě. Neděle 
pak byla věnována společnému 
tréninku na sutinovém trenažeru 
Hladíkov, kde měli psovodi mož-
nost pozorovat kolegy při práci 
a vyměnit si tak své zkušenosti.

ZBLÍZKA

CO NOVÉHO U PSOVODŮ?

NOVÝ SVĚTOVÝ REKORD 
DANIELA KLVANI

V AKCI

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

Sportovní sezóna 2019 je téměř u  konce. Ty nejlepší sportovce čeká slav-
nostní Gala odpoledne hasičského sportu. A  to v  sobotu 25. ledna 2020 
v multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. Připravují se také mistrovské 
akce 2020.

Mistrovské akce 2020

MČR hry Plamen: 26. – 28. 6., Jihlava

MČR dorostu v požárním sportu: 4. – 6. 7., Zábřeh

MČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu: Ostrava

Klasické disciplíny CTIF: Dvůr Králové nad Labem

Poslední akce bude také kvalifikačním závodem pro Mezinárodní hasičskou 
olympiádu v roce 2021 ve slovinském Celje. Kvalifikační pravidla budou zveřejně-
na počátkem roku 2020.

Mistrovství světa v požárním sportu bude hostit Karaganda v Kazachstánu.

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

Fotografie: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

ČESK Ý K YNOLOGICK Ý SVAZ: MISTROVSK Ý TITUL PRO ČR

Česká sportovní kynologie zazname-
nala na začátku listopadu 2019 další 
z  řady výjimečných mezinárodních 
úspěchů. Na Mistrovství světa ve sto-
pách Mezinárodní federace hovawar-
tů, které hostilo francouzské město 
Bucy-le-Long, zvítězila česká repre-
zentantka Kateřina Houšková spolu se 

svou fenkou Drákulkou Katčina smeč-
ka. Titul mistryň světa si zajistili ziskem 
189 bodů a prvenství uhájily o pouhý 
bod před německou dvojicí. Stopy 
jsou ve sportovní kynologii považo-
vány za královskou disciplínu a nás tak 
nesmírně těší, že na světovém šampio-
nátu uspěly české barvy!

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE: DRUŽST VO SVZ ČR OVLÁDLO 
DOMÁCÍ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD VE STŘELBĚ
Na střelnici Myslivna v  Chebu se o  ví-
kendu 18. – 19. října 2019 uskutečnil 
oblíbený a  proslulý mezinárodní zá-
vod ve střelbě Zlatý lev 2019. Jeho již 
28. ročník byl pořádán k 101. výročí za-
ložení samostatného Československa 
a  zúčastnilo se ho celkem 88 tříčlen-
ných družstev z  různých států celého 
světa (Česká republika, Slovensko, Ně-

mecko, Francie, Čína, Rusko, USA). Zá-
vodilo se v mířené střelbě na přesnost 
z  útočné pušky a  z  pistole. Družstvo 
Svazu vojáků v záloze ČR ve složení Ka-
rel Krátký, Oldřich Přecechtěl a Jiří Mí-
chal obsadilo se ziskem 548 bodů cel-
kové první místo v absolutním pořadí 
a odvezlo si nejcennější putovní pohár 
věnovaný do soutěže premiérem ČR.

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?

Více na www.sporty-cz.cz.


