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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

Těžko byste na poli rozhodčích 
hasičského sportu hledali výraz-
nější a  zkušenější osobnost, než 
je Pavel Marschall. Narodil se ve 
Znojmě v  roce 1951, celkem 36 
let sloužil u profesionálních hasi-
čů v Pardubicích a v Hradci Krá-
lové. Projel celkem pět olympiád, 
sedmkrát se účastnil mistrovství 
světa, a  dokonce devatenáctkrát 
Mistrovství České republiky v po-
žárním sportu. Z pozice bývalého 
závodníka a nyní i  rozhodčího se 
dokáže orientovat jak v  disciplí-
nách požárního sportu, tak i v dis-
ciplínách CTIF.

Jak jste se dostal k hasičům?
Můj strýc byl profesionálním hasi-
čem a já jsem ho dost často jako 
malý navštěvoval. To byly časy, 
kdy se jezdilo s Pragou RN. Přišel 

jsem na to, že by mě to zajímalo 
a bavilo. Pracoval jsem pak u pro-
fesionálů 36 let a  tam jsem se 
dostal i ke sportu. Za mladých let 
jsem dělal lehkou atletiku, takže 
nějaké vlohy tam byly. Nastoupil 
jsem do služebního poměru až ve 
30 letech, tak jsem se mu věnoval 
spíše na krajské úrovni, poté pak 
už jako funkcionář. Dobrovolným 
hasičem jsem od roku 1975, byl 
jsem velitelem jednotky i okrsko-
vým velitelem.

Jak jste se dostal k profesi roz-
hodčího? Začínal jste u požární-
ho sportu nebo u CTIF?
Když jsem už neměl výkony na 
běhání a když se začínalo s kurzy 
Rozhodčí – instruktor, hned jsem 
jeden z prvních absolvoval v Brně. 
Začínal jsem s  požárním spor-
tem, klasické disciplíny CTIF byly 
ještě v plenkách, jediná CTIF sou-
těž byl Svatováclavský pohár ve 
Dvoře Králové. Klasické disciplíny 

CTIF pořád ještě nedosahují úrov-
ně západních zemí jako je Ně-
mecko a Rakousko, kde se všich-
ni věnují klasice a k  tomu mají 2 
až 3 družstva, která dělají požární 
sport. U nás je to přesně naopak. 
Těžko se to prosazuje, i když, co 
se týče materiálu, není to zdaleka 
tak náročné. Navíc CTIF lze běhat 
i  ve vyšším věku a  nemusíte být 
vrcholný sportovec, na požární 
sport musíte být atlet.

Pamatujete si nějakou svou první 
soutěž CTIF?
Když jsme začali jako družstvo 
profesionálních hasičů z  Hradce 
v  roce 2008 jezdit na zahraniční 
akce, tak na prvním závodě jsme 
dostali asi 80 trestných bodů, pro-
tože jsme nic neuměli. Ale místní 
rozhodčí byli velice vstřícní a sna-
žili se nám vše vysvětlit. Večer od 
20 hodin tam bylo takové menší 
finále, v naivitě jsme si mysleli, že 
bude stačit, když přijdeme v 19:45 
hodin na stadion, ale už jsme 
se na něj nedostali, jak tam bylo 
plno. A to byla krajská soutěž Dol-
ního Rakouska, podotýkám. Bylo 
tam 2 200 družstev! Duch CTIF 
není jen o  závodění, ale jde spíš 
o setkávání lidí a radost ze spor-
tování jako takového. My Češi se 
dost často ženeme za vítězstvím 
a výhrou, ale v západních zemích 
jim o to zase až tolik nejde.

Jak se podle vás proměňují a vy-
víjejí soutěže? Na kterou nejradši 
vzpomínáte?
Nejraději vzpomínám na olympi-
ádu CTIF v  Ostravě v  roce 2009, 

protože jsem se na ní i  organi-
začně podílel. Spíš šlo o  to, že 
jsme do světa ukázali, že tako-
vou soutěž zorganizovat umíme 
a  přesvědčili jsme vedení CTIF, 
že je v  soutěžích i  potřeba něco 
změnit. Zejména šlo o řadu tech-
nických věcí, například aby se 
neměřilo stále na stopky apod., 
že už máme elektronickou časo-
míru. Myslím, že od té doby nás 
začali i více respektovat a několi-
krát jsme se i podíleli významnou 
měrou na organizaci dalších vel-
kých soutěží. 

Zásadní vývoj a proměna je vidět 
zejména u  požárního sportu. My 
jsme běhali v „půllitrákách“ (pozn. 
zásahová obuv) se zásahovým 
opaskem, dnes už sportovci bě-
hají v  tretrách a  ve sportovních 
dresech. Samozřejmě i díky tomu 
podávají špičkové výkony, ma-
teriální vybavení se dramaticky 
změnilo.

Co vám rozhodování přineslo do 
soukromého života?
Člověk se podívá do zemí, kam by 
se normálně nedostal, a na dovo-
lenou by tam určitě nejel. Bezpo-
chyby mi přineslo kamarády ze 
světa. Mám jich několik z Rakous-

ka, Polska a  Slovenska, zejména 
ze zemí, které jsou nám blízké.

Máte nějaký speciální zážitek se 
sportovci?
Když bylo Mistrovství Evropy 
v Ostravě v roce 2007, tak už tam 
samozřejmě byla mezinárodní 
účast. Jeden závodník z  Maďar-
ska dostal červený praporek za 
nesplnění disciplíny, začal se 
rozčilovat, cítil se poškozený a za-
čal maďarsky „hudrošit“. Jenže já 
jsem byl na vojně s Maďary, ne že 
bych maďarsky uměl, ale taková 
ta „peprná“ slova znám a  rozu-
mím jim. Pak jsem si zavolal naše-
ho tlumočníka a řekl jsem mu, že 
nikdo nebude našim rozhodčím 
nadávat. Samozřejmě Maďaři byli 
překvapení, že jim někdo rozumí. 
Zástupce maďarské výpravy se 
mi přišel druhý den omluvit, že 
kolega neudržel emoce na uzdě. 
Nikdy nevíš, na koho narazíš, kdo 
tě poslouchá a kdo ti rozumí. 

Jak to vidíte do budoucna s ha-
sičským sportem?
Myslím, že to půjde dobře, hasič-
ský sport bude doménou dobro-
volných hasičů, když to nebude-
me organizovat my, nebude to 
dělat nikdo. 

Spolupráce se zástupci Ruska 
a Běloruska byla pozastavena
Jednání komise soutěží CTIF se usku-
tečnilo v  Brixenu (Itálie) 14. listopadu 
2022. Náměstek starostky a zástupce 
za českou stranu Zdeněk Nytra infor-
moval o  situaci v  Mezinárodní spor-
tovní federaci hasičů a záchranářů, kdy 
většina Evropských států nechce nebo 

nemůže pokračovat v činnosti ve fede-
raci, která má sídlo v Moskvě a v jejímž 
čele stojí vrcholný politik Ruské fede-
race. Zdeněk Nytra navrhl vznik nové 
komise CTIF pro hasičský sport, tzn. 
vyčlenění požárního sportu z  Komise 
soutěží CTIF. Návrh bude předložen 
ke schválení na Shromáždění delegátů 
v červnu 2023 v Rakousku.

Další kurz pro rozhodčí  
soutěží mládeže
Ústřední odborná rada mládeže SH 
ČMS vyhlásila na termín 25. – 26. úno-
ra 2023 kurs pro složení nebo obnovení 
zkoušky Rozhodčího soutěží mládeže 
SH ČMS – I. kvalifikačního stupně. Mís-
tem konání je Hotel Přibyslav a  hlav-

ním tématem budou Směrnice hry Pla-
men a Směrnice pro celoroční činnost 
dorostu SH ČMS, obě s  platností od 
1. září 2022. Přednostně budou zařaze-
ni rozhodčí, kteří si kvalifikaci obnovují 
v řádném termínu, noví uchazeči budou 
zařazeni na volná místa.

Čtyři cenné kovy pro  
biatlonisty na ZSUH
V  termínu 12. – 22. ledna 2023 hos-
tilo americké Lake Placid 31. Zimní 
světové univerzitní hry (dříve Univerzi-
áda), na kterých nechyběla ani česká 
výprava. Její součástí byli i biatlonisté, 
jejichž příprava na vrcholné univerzitní 
akce probíhá mimo jiné i pod hlavičkou 
České asociace akademických tech-

nických sportů. Čeští vysokoškoláci 
vybojovali v  USA celkem 12 medailí 
a  hned 4 z  nich zásluhou biatlonistů. 
Nejcennější zlaté medaile si odváží Te-
reza Jandová a Jakub Kocián ze štafe-
ty smíšených dvojic a  Kristýna Otcov-
ská ze závodu s hromadným startem. 
Tereza Jandová přidala do své sbírky 
také dvě bronzové medaile ze sprintu 
a ze stíhacího závodu.

Pavel Marschall: Duch CTIF  
není jen o závodění
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Vítězkou Českého halového po-
háru v  kategorii starších dívek 
se stala Liliana Kulhajová z SDH 
Bludov, která si nejlépe vedla při 
závodě v Praze, kde zaběhla čas 
11,41 s a vybojovala první místo. 
I když v ostatních závodech lepší 
čas nezaběhla, nikde nenašla pře-
možitelku a  svými čtyřmi vítěz-
stvími získala přesvědčivou první 
pozici. „Jsem neskutečně ráda, 
že to takto dopadlo, vůbec jsem 
to nečekala, na všech závodech 
byla vždy velká konkurence. Mám 
z  letošní sezóny opravdu mnoho 
zážitků, největší radost mám, když 
doběhnu do cíle a mám dobrý čas, 
nebo si zaběhnu osobák, z  toho 
mám vždy největší zážitek.“ 

Mezi Lilianiny soupeřky patří i zá-
vodnice, které jsou v reprezentač-
ním týmu naopak jejími kolegy-
němi a  se kterými se účastnila 
Mezinárodní hasičské soutěže ve 
slovinském Celje v létě roku 2022. 
„Určitě je to tak, že se navzájem 
podporujeme a  dokážeme se vy-
hecovat, ale rozhodně nejsem na-
štvaná, když mě někdo předběhne. 
Více než soupeřky jsme kamarád-
ky a myslím, že se navzájem pod-
porujeme“. Druhé místo v  celko-
vém pořadí obsadila závodnice 
ze stejného sboru SDH Bludov 
Denisa Šustková, která obsadi-
la všechna druhá místa každého 
závodu ČHP, svůj nejlepší čas 11, 
69 s zaběhla na Memoriálu Mar-
ty Habadové v Praze. Třetí místo 
obsadila Petra Mazzolini z  SDH 
Ostrava-Svinov, taktéž účastnice 
olympiády v Celje, která svůj nej-
lepší čas 11,74 s předvedla na zá-
vodě v Praze.

Martin Šulc z SDH Seč se stal ví-
tězem v kategorii starších chlapců 
a  stejně jako Liliana ovládl první 
pozice na všech čtyřech halových 
závodech v  sezóně. Nejlépe se 

mu dařilo právě v posledním závo-
dě v Ostravě, kde zaběhl čas 11,19 
s. Jednalo se o jeho poslední „še-
desátkový“ závod, příští rok už 
Martina budeme moct vídat na zá-
vodech v běhu na 100 m s překáž-
kami. „Prvenství si velmi vážím, je 
to pro mě velmi cenné, jenom mě 
trochu mrzí, že se mi tady ve finále 

nepovedlo zaběhnout čas pod 10 
s“. V rámci posledního závodu Os-
travsko-Beskydských šedesátek 
se běžely i finálové rozběhy, které 
určily absolutního mistra závodu. 
V  tomto běhu se ale Martinovi 
příliš nedařilo: „Ve finálovém běhu 
jsem šel příliš rychle do rozdělova-
če a nevyšlo to. Můj největší záži-
tek z letošní sezóny je ale rozhod-
ně Mistrovství ČR v běhu na 60 m 
s  překážkami, které bylo v  Bene-
šově a kde se mi podařilo zvítězit. 
Potom rozhodně největší vzpomín-
ku mám na olympiádu v Celje, kde 
jsme se s týmem chlapců umístili 
na 5. místě“. 

Stříbrnou pozici za Martinem ob-
sadil Matyáš Novák z SDH Stará 
Říše, který svůj nejlepší čas 11,76 
s  zaběhl v  Jablonci. Třetí příčku 
obsadil Lukáš Maléř z  SDH Hu-
tisko-Solanec, kterému se nejlépe 
vedlo na domácí půdě v Ostravě, 
kde zaběhl i svůj nejlepší čas 11, 
68 s. Kategorii mladších chlapců 
ovládli na první pozici Stanislav 
Procházka z SDH Uhlířské Janovi-
ce, druhý skončil Ondřej Slavický 
z  SDH Ostrava-Heřmanice a  třetí 
příčku obsadil Jiří Mihulka z SDH 
Bohousová. Mezi mladšími dívka-
mi byla nejlepší Eliška Nováková 
z SDH Vědomice, druhé místo ob-
sadila Tereza Jakobovská z SDH 
Ostrava-Heřmanice a  bronzovou 
medaili získala Rozálie Macháč-
ková z SDH Pozděchov. Závodníci 

už netrpělivě vyhlíží novou spor-
tovní sezónu, a to nejen ti, kteří si 
trasu prodlouží z 60 na 100 m, ale 
i  ti, pro které bude halový závod 
vůbec tím prvním.

CTIFky se sešly  
na Slavnostním poděkování

Začátek letošního roku byl jedinečnou 
příležitostí, aby se reprezentační týmy 
v  klasických disciplínách CTIF potkaly 
na Slavnostním poděkování, které pro 
ně uspořádalo Sdružení hasičů. Akce 
se konala 28. ledna v Sokolovně Řepy 
v  Praze a  jejím cílem bylo dodatečně 
poděkovat a ocenit výkony jednotlivých 
týmů na Mezinárodní hasičské soutěži, 
která se konala v létě roku 2022 ve slo-
vinském Celje. Byla to první společen-

ská akce, na kterou byly sezvány všech-
ny reprezentační týmy „klasiků“ a která 
byla věnována pouze jim samotným.

Bezpochyby si to týmy svými výkony 
zasloužily. Družstvo žen z SDH Písko-
vá Lhota I  dokázalo ve své kategorii 
ženy A získat stříbrnou medaili, což je 
v  historii hasičského sportu ojedinělý 
a velmi cenný úspěch. Stejně dobře se 
dařilo i  týmu HZS Královehradeckého 
kraje, který rovněž získal ve své kate-
gorii pro českou reprezentaci stříbrnou 
medaili.

Specifikem klasickým disciplín je to, že 
závodníci získávají body za daný věko-
vý průměr celého týmu. V jednom týmu 
se tak může sejít i matka s dcerou nebo 
otec se synem a  takových kombinací 

bylo v  reprezentačních týmech hned 
několik. „Jste jeden z mála sportů, který 
se dá dělat v každém věku,“ uvedla sta-
rostka Monika Němečková v  závěreč-
ném proslovu. „Jsme si dobře vědomi, 
že v dnešní nelehké době není zdaleka 
samozřejmé a běžné, že jsme součástí 
sdružení, ve kterém se nezapomíná na 
poděkování a ocenění. Pro nás osobně 
(SDH Vlčnov M3), ale i pro celý sbor je 
tato akce zadostiučiněním a povzbuze-
ním v  další činnosti“ uvedl v  osobním 
poděkování Stanislav Moštěk, vedou-
cí jednoho z  týmů, kde věkový průměr 
sahá nad 65 let. Družstva čeká další 

sportovní sezóna, která bude obsaho-
vat 4 závody v rámci Ligy CTIF a Mist-
rovství ČR, které se už tradičně koná ve 
Dvoře Králové nad Labem.

Pro Martina Šulce byla loňská halová 
sezóna tou poslední 
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Reprezentanti Středočeského kraje oceněni za sportovní 
úspěchy
Dobrovolné hasičky a dobrovolní hasi-
či ze Středočeského kraje, kteří uspěli 
v soutěžích v požárním sportu, na Kraj-
ském úřadu Středočeského kraje 29. 

listopadu 2022 převzali poděkování 
a  pamětní plakety. Hejtmanka Petra 
Pecková, starostka SH ČMS Moni-
ka Němečková a  starosta Krajského 
sdružení hasičů Středočeského kraje 

Oldřich Lacina ocenili družstva a  jed-
notlivce za účast na devíti soutěžích. 
„Oceňujeme dobrovolné hasičky a hasi-
če za jejich aktivitu a  ochotu účastnit 
se soutěží, pracovat na sobě a na své 
fyzičce. Požární sport je náročný a je to 
výborná průprava pro opravdové zása-
hy u  požárů a  dalších událostí,“ uved-
la hejtmanka Petra Pecková (STAN). 
Středočeský kraj dobrovolné hasiče 
podporuje prostřednictvím fondů. 
Například v  roce 2022 bylo ve Fondu 
podpory dobrovolných hasičů a složek 
IZS 45 milionů korun, z toho 4 miliony 
v  rámci fondu byly určeny na dotace 
pro spolkovou činnost a požární sport. 
Ve Středočeském kraji je registrováno 
292 kolektivů Mladých hasičů a  268 
sportovních oddílů.

Gala odpoledne hasičského sportu v Pardubicích
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska Pardubického kraje poprvé uspořá-
dalo Gala odpoledne hasičského spor-
tu. V  sobotu 21. ledna 2023 ocenilo 
úspěšné sportovce, trenéry a  rozhod-
čí uplynulé sezony. Do Hartmanic na 
Svitavsku se sjeli ti nejlepší sportovci 
kraje, kteří se umístili na soutěžích do 
třetího místa. Přítomné pozdravil hejt-
man Pardubického kraje Martin Neto-
lický, hartmanický starosta Jaroslav 
Bouše a  starosta pořádajícího kraj-
ského sdružení hasičů Josef Bidmon. 
Poděkoval jak za reprezentaci, tak za 
podporu hasičského sportu. Ceny pře-
dávaly významné osobnosti regionu, 
např. senátor Michal Kortyš, emeritní 

senátor Radko Martínek, poslanci Da-
vid Šimek a  Tomáš Dubský, hejtman 
Pardubického kraje a  zástupci Hasič-
ského záchranného sboru Pardubické-
ho kraje. Vystoupením potěšili členové 
street dance Boskovice. 

Mrazivé soutěže jsou oblíbené
Chladné měsíce patří především zimní 
přípravě, halovým soutěžím a  nejrůz-
nějším memoriálům. Někteří se ne-
vyhýbají ani venkovním závodům. Ne-
obvyklé nejsou zimní požární útoky 
dospělých jako např. Ice Cup v Dolním 
Hradišti. Ale ani ti mladší závodníci se 
nenechají zahanbit. V sobotu 4. února 
se v Oseku uskutečnil již 49. ročník tra-
dičního závodu požárnické všestran-
nosti, O  pohár Nelsonské katastrofy. 
Navzdory chladnému počasí dorazila 

družstva nejen z Teplicka, a tak se zá-
vodu zúčastnilo 6 družstev v kategorii 
přípravka, 7 družstev v kategorii mlad-
ších žáků, 9 družstev v kategorii star-
ších žáků a 12 jednotlivců v kategorii 
dorostu. Na trati dlouhé 2,5 kilometru 
pětičlenné hlídky plnily různé úkoly, 
mezi nimiž byla střelba ze vzduchovky, 
slalom se žebříky, znalost přenosných 
hasicích přístrojů, základy první pomo-
ci, topografie, hod kroužky na cíl, pře-
konání lana a vázání uzlů.  

UDÁLOSTI  



V  posledním vydání Zpravodaje 
hasičského sportu v  roce 2022 
jsme přinesli krátký článek o Mis-
trovství České republiky dobro-
volných hasičů v TFA (nejsilnější 
hasič přežije). Je to slibně se 
rozvíjející oblast hasičské čin-
nosti. Specifický silový závod 
napodobující činnosti u  zásahů 
hasičů vyžaduje velkou zdatnost 
a odolnost. 

Více než polovina krajů má něja-
ké pravidelné soutěže nebo sé-
rie soutěží TFA dospělých a ruku 
v ruce s tím se rozvíjí také dětské 
a  dorostenecké verze TFA sou-
těží. Samozřejmě přizpůsobené 
věku, schopnostem a  dovednos-
tem dětí v daných věkových kate-
goriích. TFA na Hodonínsku fun-
guje již několik let.

Malí i  velcí hasiči zdolávají ná-
ročné úkoly na několika úsecích 
a  závod zakončují výstupem do 
budovy. Dospělí závodníci jsou při 
tom v zásahových oděvech a vše 
absolvují s  dýchacím přístrojem. 
A  také i  ti mladší mají pracovní 

oděv a  na zádech imitaci dýcha-
cího přístroje. 

Na podzim 2022 se ve Strážnici 
na Hodonínsku konal již 8. ročník 
TFA mladého hasiče. 

Závodilo se hned v  několika vě-
kových kategoriích jednotlivců: 
dívky 10 – 12 let,  chlapci 10 – 12 
let,  dívky 13 – 14 let, chlapci 13 
– 14 let a  nechyběly ani katego-
rie  družstev 10 – 12 let a  13 – 
14 let. Dráhu mají mladí hasiči 
rozdělenou na čtyři úseky. V tom 
prvním je čeká běh s  požárními 
hadicemi C, sbalení dvou hadic 
C a  jejich uložení do boxu. Ná-
sleduje druhá, divácky atraktivní, 
část, tzv. hammer box, spočíva-
jící v provedení 30 úderů dvouki-
lovou  palicí. Po tomto výkonu 
závodník pokračuje pronesením 
tříkilového závaží překážkou se 
sníženým profilem (tunelem), a to 
oběma směry. Poté uchopí dva-

cetikilovou figurínu a  jakýmkoliv 
humánním způsobem ji přemístí 
na vzdálenost 10 m a zakončí pře-
konáním 1,50 m bariéry. Na třetím 
úseku je opět několik úkolů – pře-
nesení závaží na vzdálenost 10 
metrů a  tzv. žebříky, tedy  přene-

sení a postavení žebříku ke stěně. 
A  následuje vyčerpávající finále, 
tedy čtvrtý úsek představující vý-
stup do 2. podlaží budovy (cca 40 
schodů).  

O titul nejsilnějšího hasiče závo-
dili poprvé v Mojžíři na Ústecku. 
V  neděli 21. ledna se v  tělocvič-
ně Základní školy v Mojžíři usku-
tečnil takový hasičský závod pro 
nejmenší hasičata, konkrétně 
v kategoriích přípravka a mladší. 
Dorazilo neuvěřitelných 102 zá-
vodníků, aby se poprali s  velmi 
obtížnou tratí. Přípravka přená-
šela těžké kanystry, bojovně za-
pojovala dospělácké proudnice 
s hadicí, motala na jejich věk váž-
ně dlouhou hadici B, převalovala 
velkou pneumatiku, plazila se úz-
kým tunelem a  nakonec zachra-
ňovala raněného, tedy přenášela 
jej do bezpečí. Mladší měli téměř 
totožné úkoly, ale vždy o  něco 
náročnější – těžší kanystry, větší 
pneumatiku, delší hadice, místo 
plazení bylo třeba překonat vy-
sokou překážku a zachránit ještě 
těžšího raněného, a to vše na del-
ší trati. Všichni startující projevili 
obrovskou odhodlanost a sílu. 

Foto: zdroj FB OSH Hodonín a SDH 
Mojžíř

Jeden z  nejdéle sloužících hasičů – 
Zdeněk Šedivka je u  profesionálního 
sboru HZS Královehradeckého kraje 
bezmála 43 let. Pracoval jako výjez-
dový hasič a  velitel družstva, od roku 
2014 se jeho jméno neodmyslitelně 
pojí s  funkcí velitele stanice ve Dvoře 
Králové nad Labem. V roce 2022 osla-
vil 65. narozeniny a k poslednímu lis-
topadu uplynulého roku jeho služební 
poměr skončil.

Zdenda je tělem i  duší nejen hasičem, 
ale zároveň i sportovcem. Má všechny 
potřebné vlastnosti, jako je odhodla-
nost, férovost, vytrvalost a  smysl pro 
týmovou spolupráci, díky kterým vždy 

byl a je skvělým vzorem nejen pro další 
generaci sportovců, ale především pro 
další generaci hasičů. I  za to všechno 
byl Zdeněk Šedivka oceněn prestižním 
titulem Hasič roku 2018.

Ať už jako hasič nebo velitel zásahu byl 
Zdeněk u množství událostí. Stejně tak 
je ale aktivní v oblasti hasičských spor-
tů. Dlouhá léta byl reprezentantem ČSSR 

a ČR v požárním sportu, u HZS KHK byl 
navíc vedoucím krajského reprezentač-
ního výběru požárních sportovců. Svými 
výkony i vedením svěřenců se zasloužil 
o výbornou reprezentaci České republi-
ky i krajského hasičského záchranného 
sboru. Jako jeden z  organizátorů stál 
Zdeněk spolu s kolegy z královédvorské 
stanice za Mistrovstvím České republi-
ky v klasických disciplínách CTIF nebo 
za pořádáním krajské soutěže ve vypro-
šťování u dopravních nehod, které hostil 
Dvůr Králové nad Labem v roce 2020 při 
příležitosti 50. výročí založení místních 
profesionálních hasičů.
Zdendo, děkujeme za vše a upřímně Ti 
do další životní éry přejeme hodně elá-
nu, zdraví i štěstí. Ať Tě nikdy neopouští 
hasičský klid a nadhled.

Převzato z hzscr.cz

Přinášíme přehled termínů připravovaných celostátních sériových závodů ha-
sičského sportu. Aktuální informace o celostátních akcích můžete sledovat na 
www.dh.cz

Český pohár v běhu na 100 m s překážkami 2023
6. 5. 2023  Třebíč
9. 7. 2023 Moravský Beroun
29. 7. 2023  Bludov
5. 8. 2023  Kamenec u Poličky
2. 9. 2023  Ostrava

Klasické disciplíny CTIF
2. 4. 2023  Praha CTIF                                        
15. 4. 2023 Vlčnovský pohár CTIF     
7. 5. 2023 Rakovnická CTIFka                       
9. 9. 2023  O pohár města Velké 

Meziříčí 

Český halový pohár 
11. 3. 2023 Ostravská Hala 60 m                                  
25. – 26. 3. 2023 Jablonecká hala mládeže                           
16. 4. 2023  Jablonecká hala dospělí, HZS a dorost    
18. – 19. 11 2023 Ostravsko-Beskydské 60ky  

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

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních svazů České re-
publiky sleduje i úspěchy a aktivity kolegů z ostatních svazů spadajících pod Sdružení. 

Aeroklub ČR ocenil nejlepší sportovce uplynulé sezóny
V pondělí 6. února se na letišti v Roud-
nici nad Labem konalo slavnostní od-
poledne u  příležitosti ocenění nejlep-
ších leteckých sportovců roku 2022. 
V  této anketě zvítězili parašutisté 
Dukly Prostějov (Petr Chládek, Jiří 
Gečnuk, Miroslav Kříž, Hynek Tábor 
a Oldřich Šorf), kteří potřetí v řadě zís-
kali titul mistrů světa v družstvech. Na 
druhém místě byl oceněn tým mistrů 
světa v  bezmotorové letecké akroba-
cii Advanced GLD (Oliver Adamy, Jan 
Adam a  Adam Klenka) a  pomyslný 
bronz si odnáší mladá letecká mode-
lářka Tereza Vosejpková. 
Zvláštní ocenění za celoživotní přínos 
sportu převzala plachtařka Jana Vep-
řeková, která se v  průběhu 41 repre-
zentačních let zúčastnila historicky 
nejvíce mistrovství světa a  Evropy, 
z kterých přivezla 10 medailí.

Pozvání na slavnostní vyhlášení přijala 
také celá řada významných hostů, oce-
něným přijeli pogratulovat např. nově 
zvolený prezident Petr Pavel, ministr 
dopravy Martin Kupka, velitel vzduš-
ných sil Armády ČR Petr Čepelka, ge-

nerální ředitel Řízení letového provozu 
Jan Klas, předseda NSA Ondřej Šebek, 
předseda Sdružení sportovních svazů 
ČR Zdeněk Ertl, předseda ČUS Miro-
slav Jansta, ředitel ASC Dukla Pavel 
Benc, europoslanec Alexandr Vondra, 
poslanec Jakub Janda, starosta Roud-
nice nad Labem František Padělek, ale 

také herec Ondřej Vetchý, zpěvák Mirai 
Navrátil, režisér a  producent Václav 
Marhoul a další.
Všichni hosté vyzdvihli nebývalé úspě-
chy našich leteckých sportovců, kteří 
v  loňském roce získali více než dvě 
desítky titulů mistrů světa a  Evropy 
a  65krát stáli při těchto vrcholných 
soutěžích na stupních vítězů. Generál 
Petr Pavel parafrázoval známý výrok 
W. Churchilla, oceňující přínos českých 
letců v bitvě o Anglii, slovy: „Tak malá 
hrstka lidí udělala tak moc pro Čes-
kou republiku.“ Ministr Martin Kupka 
poděkoval všem úspěšným leteckým 
sportovcům za skvělou reprezentaci 
a šíření dobrého jména České republi-
ky ve světě.

Foto: Jan Hodač

Roste obliba TFA soutěží  
ve všech věkových kategoriích

Loučí se hasičská a sportovní legenda  
Královéhradeckého kraje npor. Zdeněk Šedivka
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