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Hasičský záchranný sbor ČR 
připravil pro své řidiče speciální 
kurzy bezpečné jízdy. Do konce 
roku 2018 mají být proškoleny cel-
kem čtyři tisíce příslušníků HZS 
a Policie ČR. Instruktoři je naučí 
zvládat nejčastější krizové situa-
ce, s nimiž se mohou setkat při jíz-
dě k zásahu. Především se zaměří 
na to, aby řidiči dokázali předví-
dat nebezpečné stavy a předchá-
zet jim. Řidiči hasičských vozů si 
na speciálním polygonu vyzkou-
ší brzdění a vyhýbací manévry na 
suché, mokré nebo velmi kluzké 
vozovce, připomínající sníh či ná-
mrazu. Naučí se také zvládat smyk 
zadní a přední nápravy, vyhýbat se 
překážce v kopci a v zatáčce. Na 
autodromu si řidiči budou moci  
v bezpečném prostředí vyzkoušet 
limity vozidel, se kterými vyjíž-
dí k zásahům, a také lépe poznat 
své možnosti a rychlost reakce.  
Do zajištění výcviku řidičů HZS 
kromě mosteckého autodromu za-
pojí dalších pět center bezpečné jíz-
dy v Čechách i na Moravě. 

Obdobný kurz připravuje i Ús-
třední hasičská škola Jánské Kou-
pele ve spolupráci s Odbornou ško-
lou Dobrovolné požární ochrany 
SR Martin. Tyto školy připravu-
jí společný projekt česko-sloven-
ské spolupráce v oblasti vzdělává-
ní členů jednotek dobrovolných ha-
sičů. Plánuje se, že by hasiči z obou 
států měli na české straně hrani-
ce absolvovat právě kurzy bezpeč-
né jízdy, protože polygony vhod-
né pro tyto kurzy jsou dispozici jen  
v České republice. Naopak čeští ha-
siči by mohli na Slovensku absolvo-
vat kurzy práce na vodě, pro které 
jsou lepší podmínky na slovenské 
straně hranice. Počítá se i s partner-
stvím při kurzech práce ve výškách, 
které by se mohly konat na obou 
stranách hranice. Pokud EU projekt 
schválí, bude také hradit 95 % nákla-
dů spojených s konáním kurzů.   OP

V pondělí 4. a v úterý 5. července se do sluncem zalitých Českých Budějovic upřely oči všech, 
kdo mají co do činění s požárním sportem dorostu. Třicet týmů hasičské omladiny ve věku od 
třinácti do osmnácti let ze čtrnácti krajů České republiky, které se probojovaly přes okresní 
a krajská kola, sem přijelo poměřit svoje síly v soutěži o nové tituly mistrů. Podívaná to byla 
v obou kategoriích napínavá až do konce. Soutěžící šli v boji o medaile až na hranici svých 
možností, a tak nebyla nouze o překvapivé zvraty ani o zranění.

V polské Toluni se koncem 
června bojovalo o nové tituly ev-
ropských mistrů v nenáročnějším 
hasičském sportu. 

S českou výpravou jel obhajovat 
loňský titul mistra Evropy v sou-
těži TFA (nejtvrdší hasič přežije) 
i mistr světa Lukáš Novák z Ha-
sičského útvaru ochrany Pražské-
ho hradu. I tentokrát s přehledem 
zvítězil, když druhému polskému 
hasiči Marcinovi Zdzieblovi utekl 
o patnáct vteřin. 

Mezi netvrdšími hasiči Evropy, 
kteří roztahovali a motali hadice, 
těžkou palicí posunovali masiv-
ní kus železa, tunelem pronášeli 
20kg závaží, transportovali 80kg 
figurínu, lezli po žebříku, vytaho-
vali závaží do patra a vybíhali na 
60metrové věže, se do popředí za-
řadil i příslušník HZS Jihomorav-
ského kraje Vít Malenovský, kte-
rý skončil na třetím místě. Těsně 
za ním se umístil Petr Moleš také  
z HZS JmK). Šestou pozici z 246 
účastníků vybojoval Pavel Kubín 
z HZS KhK, třináctou Roman Viej 
(HZS MsK), čtrnáctou Martin Pl-
šek (HZS OlK), patnáctou Mi-
chal Přecechtěl a šestnáctou On-
dřej Rosenkranz (HZS KhK). Do 
první třicítky se ještě vešel Jaro-
slav Poukar, Petr Vyhnálek, Lu-
káš Houdek, Pavel Kouřík a Da-
niel Kouřil. 

V soutěži dorostenců měli svo-
je zastoupení jak úplní nováčci, tak 
ostřílení mistři. Vůbec poprvé se na 
mistrovství republiky probojovalo 
pět družstev. Ale i favority se to jen 
hemžilo. O své místo slávy na slunci 
se přišli drát obhájci loňského titu-
lu z Bludova (OL), mistři republiky 
z roku 2014 ze Žebnice (PZ), dvoj-

na str. 6
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(dokončení na straně 4)
Celkově třetímu Bludovu se nejlépe podařil útok CTIF, kde obsa-
dil druhé místo. 

Užitečné 
projekty

Tituly mistrů dorostu 
patří Oznici a Pískové Lhotě

O mistrech rozhodlo pět tisícin vteřiny

násobní mistři republiky z let 2008 
a 2009 z Michálkovic (MsK), kteří 
jsou zároveň držitelé loňského titu-
lu vicemistra ČR, a počítat se mu-
selo i s dorostenci z Oznice (ZL), 
kteří ochutnali atmosféru mistrov-
ství republiky před dvěma lety, kde 
hned napoprvé skončili šestí, a loni 
už sáhli po bronzu.

Také sestava dorostenek hod-
ně slibovala. Šest družstev přijelo 
na republiku poprvé a podle všech 
pravidel zvyklostí měly tyto týmy 
v tichosti sbírat zkušenosti. Ovšem 
minulý rok nováčci – dorostenky ze 
Střezimíře (StČ) – tato pravidla ra-
zantně přepsali (a letos střezimířské 
hasičky přijely obhajovat loňské zla-

to), takže jak se dalo čekat, i letos 
se mezi nováčky objevili favorité. 
Mezi těmi zkušenými už zde byly 
obhájkyně loňského titulu, byla tu 
ale i Písková Lhota s bohatou me-
dailovou historií (mistři republiky  
z roku 2007 a 2013, republikové stří-
bro z roku 2005 a 2008 a bronz z roku 
2006), vicemistryně z roku 2014  
z Těškovic a z roku 2012 z Úněšova, 
a byla by chyba zapomenout na Boz- 
kov, který od roku 2013, kdy se po-
prvé v Libereckém kraji probojoval 
přes Poniklou a od té doby je stálým 
účastníkem MČR, neustále zlepšo-
val výsledky a loni už bral bronz. 
Podrobnosti z mistrovství čtěte na str. 5. 

Do hry mladých hasičů Plamen je 
zapojeno více jak dva a půl tisíce ko-
lektivů. Do celostátního finále, které se 
letos konalo již po čtyřiačtyřicáté, se 
přes okresní a krajská kola může kva-
lifikovat jen 15 nejlepších z nich. Pro 
každého se soutěžících je mistrovství 
republiky nezapomenutelným zážit-
kem. Bezpochyby tomu tak bylo i letos.  
A na své si přišli i všichni fanoušci, pro-
tože to tentokrát bylo drama až do po-
slední sekundy. 

Organizátoři vytvořili v Čes-
kých Budějovicích vynikající pod-
mínky. Nechybělo zde nic, co patří 
ke světové soutěži dospělých v neja-
traktivnějších sportovních disciplí-
nách. Právě ta „opravdovost“ soutě-
že nováčkům většinou svazuje kole-
na, proto favority jednoznačně tvoří 
týmy, které již atmosféru mistrov-
ství zažily. Letos bylo takových po 
málu a pro sázkaře byli favorité jas-
ní – loňský mistr Poniklá, předloň-
ský mistr vloni třetí Bludov a vlo-
ni pátý a předloni čtvrtý Manětín.  

S opatrností šlo vsadit i na vlo-
ni šesté Žlutice. Ale o tituly se ne-
rozhoduje v sázkách, ale v tříden-
ním úporném zápolení, kdy i drob-
ná chyba v každé ze šesti disciplín 
může pořadí výrazně ovlivnit.

První den byl na programu jen 
závod hasičské všestrannosti. Při 
něm má na první pozice nárok jen 
ta hlídka, která umí střílet a perfekt-
ně ovládá všechny ostatní požado-
vané úkoly. Tyto předpoklady nejlé-
pe naplnila hlídka Poniklé (kraj LI, 
okres SE). Výborně běžela a trestné 

body získala jen za tři nesestřelené 
špalíky. Na druhém místě skončil 
Manětín (PZ, PS) se dvěma trest-
nými a třetí místo obsadily Žlutice 
(KV, KV). Bludov (OL, SU) vsadil 
jen na jednu hlídku, která perfekt-
ně zastřílela, ale pokazila topografii 
a zdolávání překážky, desáté místo 
tak pro ně bylo obrovským zklamá-
ním. Naopak 4. místem byla příjem-
ně překvapena nováčkovská hlídka 
dívek z Lipic (VY, PE) a hlídka Tří-
sova (JČ, ČK). 

Máme nejtvrdší 
hasiče Evropy

Shořela hala 
s textilem,
škoda 80 milionů

Sbory 
slaví 
výročí

na straně 2
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Hasičský záchranný sbor ČR 
připravil pro své řidiče speciální 
kurzy bezpečné jízdy. Do konce 
roku 2018 mají být proškoleny cel-
kem čtyři tisíce příslušníků HZS 
a Policie ČR. Instruktoři je naučí 
zvládat nejčastější krizové situa-
ce, s nimiž se mohou setkat při jíz-
dě k zásahu. Především se zaměří 
na to, aby řidiči dokázali předví-
dat nebezpečné stavy a předchá-
zet jim. Řidiči hasičských vozů si 
na speciálním polygonu vyzkou-
ší brzdění a vyhýbací manévry na 
suché, mokré nebo velmi kluzké 
vozovce, připomínající sníh či ná-
mrazu. Naučí se také zvládat smyk 
zadní a přední nápravy, vyhýbat se 
překážce v kopci a v zatáčce. Na 
autodromu si řidiči budou moci  
v bezpečném prostředí vyzkoušet 
limity vozidel, se kterými vyjíž-
dí k zásahům, a také lépe poznat 
své možnosti a rychlost reakce.  
Do zajištění výcviku řidičů HZS 
kromě mosteckého autodromu za-
pojí dalších pět center bezpečné jíz-
dy v Čechách i na Moravě. 

Obdobný kurz připravuje i Ús-
třední hasičská škola Jánské Kou-
pele ve spolupráci s Odbornou ško-
lou Dobrovolné požární ochrany 
SR Martin. Tyto školy připravu-
jí společný projekt česko-sloven-
ské spolupráce v oblasti vzdělává-
ní členů jednotek dobrovolných ha-
sičů. Plánuje se, že by hasiči z obou 
států měli na české straně hrani-
ce absolvovat právě kurzy bezpeč-
né jízdy, protože polygony vhod-
né pro tyto kurzy jsou dispozici jen  
v České republice. Naopak čeští ha-
siči by mohli na Slovensku absolvo-
vat kurzy práce na vodě, pro které 
jsou lepší podmínky na slovenské 
straně hranice. Počítá se i s partner-
stvím při kurzech práce ve výškách, 
které by se mohly konat na obou 
stranách hranice. Pokud EU projekt 
schválí, bude také hradit 95 % nákla-
dů spojených s konáním kurzů.   OP

V pondělí 4. a v úterý 5. července se do sluncem zalitých Českých Budějovic upřely oči všech, 
kdo mají co do činění s požárním sportem dorostu. Třicet týmů hasičské omladiny ve věku od 
třinácti do osmnácti let ze čtrnácti krajů České republiky, které se probojovaly přes okresní 
a krajská kola, sem přijelo poměřit svoje síly v soutěži o nové tituly mistrů. Podívaná to byla 
v obou kategoriích napínavá až do konce. Soutěžící šli v boji o medaile až na hranici svých 
možností, a tak nebyla nouze o překvapivé zvraty ani o zranění.

V polské Toluni se koncem 
června bojovalo o nové tituly ev-
ropských mistrů v nenáročnějším 
hasičském sportu. 

S českou výpravou jel obhajovat 
loňský titul mistra Evropy v sou-
těži TFA (nejtvrdší hasič přežije) 
i mistr světa Lukáš Novák z Ha-
sičského útvaru ochrany Pražské-
ho hradu. I tentokrát s přehledem 
zvítězil, když druhému polskému 
hasiči Marcinovi Zdzieblovi utekl 
o patnáct vteřin. 

Mezi netvrdšími hasiči Evropy, 
kteří roztahovali a motali hadice, 
těžkou palicí posunovali masiv-
ní kus železa, tunelem pronášeli 
20kg závaží, transportovali 80kg 
figurínu, lezli po žebříku, vytaho-
vali závaží do patra a vybíhali na 
60metrové věže, se do popředí za-
řadil i příslušník HZS Jihomorav-
ského kraje Vít Malenovský, kte-
rý skončil na třetím místě. Těsně 
za ním se umístil Petr Moleš také  
z HZS JmK). Šestou pozici z 246 
účastníků vybojoval Pavel Kubín 
z HZS KhK, třináctou Roman Viej 
(HZS MsK), čtrnáctou Martin Pl-
šek (HZS OlK), patnáctou Mi-
chal Přecechtěl a šestnáctou On-
dřej Rosenkranz (HZS KhK). Do 
první třicítky se ještě vešel Jaro-
slav Poukar, Petr Vyhnálek, Lu-
káš Houdek, Pavel Kouřík a Da-
niel Kouřil. 

V soutěži dorostenců měli svo-
je zastoupení jak úplní nováčci, tak 
ostřílení mistři. Vůbec poprvé se na 
mistrovství republiky probojovalo 
pět družstev. Ale i favority se to jen 
hemžilo. O své místo slávy na slunci 
se přišli drát obhájci loňského titu-
lu z Bludova (OL), mistři republiky 
z roku 2014 ze Žebnice (PZ), dvoj-
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Celkově třetímu Bludovu se nejlépe podařil útok CTIF, kde obsa-
dil druhé místo. 

Užitečné 
projekty

Tituly mistrů dorostu 
patří Oznici a Pískové Lhotě

O mistrech rozhodlo pět tisícin vteřiny

násobní mistři republiky z let 2008 
a 2009 z Michálkovic (MsK), kteří 
jsou zároveň držitelé loňského titu-
lu vicemistra ČR, a počítat se mu-
selo i s dorostenci z Oznice (ZL), 
kteří ochutnali atmosféru mistrov-
ství republiky před dvěma lety, kde 
hned napoprvé skončili šestí, a loni 
už sáhli po bronzu.

Také sestava dorostenek hod-
ně slibovala. Šest družstev přijelo 
na republiku poprvé a podle všech 
pravidel zvyklostí měly tyto týmy 
v tichosti sbírat zkušenosti. Ovšem 
minulý rok nováčci – dorostenky ze 
Střezimíře (StČ) – tato pravidla ra-
zantně přepsali (a letos střezimířské 
hasičky přijely obhajovat loňské zla-

to), takže jak se dalo čekat, i letos 
se mezi nováčky objevili favorité. 
Mezi těmi zkušenými už zde byly 
obhájkyně loňského titulu, byla tu 
ale i Písková Lhota s bohatou me-
dailovou historií (mistři republiky  
z roku 2007 a 2013, republikové stří-
bro z roku 2005 a 2008 a bronz z roku 
2006), vicemistryně z roku 2014  
z Těškovic a z roku 2012 z Úněšova, 
a byla by chyba zapomenout na Boz- 
kov, který od roku 2013, kdy se po-
prvé v Libereckém kraji probojoval 
přes Poniklou a od té doby je stálým 
účastníkem MČR, neustále zlepšo-
val výsledky a loni už bral bronz. 
Podrobnosti z mistrovství čtěte na str. 5. 

Do hry mladých hasičů Plamen je 
zapojeno více jak dva a půl tisíce ko-
lektivů. Do celostátního finále, které se 
letos konalo již po čtyřiačtyřicáté, se 
přes okresní a krajská kola může kva-
lifikovat jen 15 nejlepších z nich. Pro 
každého se soutěžících je mistrovství 
republiky nezapomenutelným zážit-
kem. Bezpochyby tomu tak bylo i letos.  
A na své si přišli i všichni fanoušci, pro-
tože to tentokrát bylo drama až do po-
slední sekundy. 

Organizátoři vytvořili v Čes-
kých Budějovicích vynikající pod-
mínky. Nechybělo zde nic, co patří 
ke světové soutěži dospělých v neja-
traktivnějších sportovních disciplí-
nách. Právě ta „opravdovost“ soutě-
že nováčkům většinou svazuje kole-
na, proto favority jednoznačně tvoří 
týmy, které již atmosféru mistrov-
ství zažily. Letos bylo takových po 
málu a pro sázkaře byli favorité jas-
ní – loňský mistr Poniklá, předloň-
ský mistr vloni třetí Bludov a vlo-
ni pátý a předloni čtvrtý Manětín.  

S opatrností šlo vsadit i na vlo-
ni šesté Žlutice. Ale o tituly se ne-
rozhoduje v sázkách, ale v tříden-
ním úporném zápolení, kdy i drob-
ná chyba v každé ze šesti disciplín 
může pořadí výrazně ovlivnit.

První den byl na programu jen 
závod hasičské všestrannosti. Při 
něm má na první pozice nárok jen 
ta hlídka, která umí střílet a perfekt-
ně ovládá všechny ostatní požado-
vané úkoly. Tyto předpoklady nejlé-
pe naplnila hlídka Poniklé (kraj LI, 
okres SE). Výborně běžela a trestné 

body získala jen za tři nesestřelené 
špalíky. Na druhém místě skončil 
Manětín (PZ, PS) se dvěma trest-
nými a třetí místo obsadily Žlutice 
(KV, KV). Bludov (OL, SU) vsadil 
jen na jednu hlídku, která perfekt-
ně zastřílela, ale pokazila topografii 
a zdolávání překážky, desáté místo 
tak pro ně bylo obrovským zklamá-
ním. Naopak 4. místem byla příjem-
ně překvapena nováčkovská hlídka 
dívek z Lipic (VY, PE) a hlídka Tří-
sova (JČ, ČK). 

Máme nejtvrdší 
hasiče Evropy

Shořela hala 
s textilem,
škoda 80 milionů

Sbory 
slaví 
výročí

na straně 2
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Hasičský záchranný sbor ČR 
připravil pro své řidiče speciální 
kurzy bezpečné jízdy. Do konce 
roku 2018 mají být proškoleny cel-
kem čtyři tisíce příslušníků HZS 
a Policie ČR. Instruktoři je naučí 
zvládat nejčastější krizové situa-
ce, s nimiž se mohou setkat při jíz-
dě k zásahu. Především se zaměří 
na to, aby řidiči dokázali předví-
dat nebezpečné stavy a předchá-
zet jim. Řidiči hasičských vozů si 
na speciálním polygonu vyzkou-
ší brzdění a vyhýbací manévry na 
suché, mokré nebo velmi kluzké 
vozovce, připomínající sníh či ná-
mrazu. Naučí se také zvládat smyk 
zadní a přední nápravy, vyhýbat se 
překážce v kopci a v zatáčce. Na 
autodromu si řidiči budou moci  
v bezpečném prostředí vyzkoušet 
limity vozidel, se kterými vyjíž-
dí k zásahům, a také lépe poznat 
své možnosti a rychlost reakce.  
Do zajištění výcviku řidičů HZS 
kromě mosteckého autodromu za-
pojí dalších pět center bezpečné jíz-
dy v Čechách i na Moravě. 

Obdobný kurz připravuje i Ús-
třední hasičská škola Jánské Kou-
pele ve spolupráci s Odbornou ško-
lou Dobrovolné požární ochrany 
SR Martin. Tyto školy připravu-
jí společný projekt česko-sloven-
ské spolupráce v oblasti vzdělává-
ní členů jednotek dobrovolných ha-
sičů. Plánuje se, že by hasiči z obou 
států měli na české straně hrani-
ce absolvovat právě kurzy bezpeč-
né jízdy, protože polygony vhod-
né pro tyto kurzy jsou dispozici jen  
v České republice. Naopak čeští ha-
siči by mohli na Slovensku absolvo-
vat kurzy práce na vodě, pro které 
jsou lepší podmínky na slovenské 
straně hranice. Počítá se i s partner-
stvím při kurzech práce ve výškách, 
které by se mohly konat na obou 
stranách hranice. Pokud EU projekt 
schválí, bude také hradit 95 % nákla-
dů spojených s konáním kurzů.   OP

V pondělí 4. a v úterý 5. července se do sluncem zalitých Českých Budějovic upřely oči všech, 
kdo mají co do činění s požárním sportem dorostu. Třicet týmů hasičské omladiny ve věku od 
třinácti do osmnácti let ze čtrnácti krajů České republiky, které se probojovaly přes okresní 
a krajská kola, sem přijelo poměřit svoje síly v soutěži o nové tituly mistrů. Podívaná to byla 
v obou kategoriích napínavá až do konce. Soutěžící šli v boji o medaile až na hranici svých 
možností, a tak nebyla nouze o překvapivé zvraty ani o zranění.

V polské Toluni se koncem 
června bojovalo o nové tituly ev-
ropských mistrů v nenáročnějším 
hasičském sportu. 

S českou výpravou jel obhajovat 
loňský titul mistra Evropy v sou-
těži TFA (nejtvrdší hasič přežije) 
i mistr světa Lukáš Novák z Ha-
sičského útvaru ochrany Pražské-
ho hradu. I tentokrát s přehledem 
zvítězil, když druhému polskému 
hasiči Marcinovi Zdzieblovi utekl 
o patnáct vteřin. 

Mezi netvrdšími hasiči Evropy, 
kteří roztahovali a motali hadice, 
těžkou palicí posunovali masiv-
ní kus železa, tunelem pronášeli 
20kg závaží, transportovali 80kg 
figurínu, lezli po žebříku, vytaho-
vali závaží do patra a vybíhali na 
60metrové věže, se do popředí za-
řadil i příslušník HZS Jihomorav-
ského kraje Vít Malenovský, kte-
rý skončil na třetím místě. Těsně 
za ním se umístil Petr Moleš také  
z HZS JmK). Šestou pozici z 246 
účastníků vybojoval Pavel Kubín 
z HZS KhK, třináctou Roman Viej 
(HZS MsK), čtrnáctou Martin Pl-
šek (HZS OlK), patnáctou Mi-
chal Přecechtěl a šestnáctou On-
dřej Rosenkranz (HZS KhK). Do 
první třicítky se ještě vešel Jaro-
slav Poukar, Petr Vyhnálek, Lu-
káš Houdek, Pavel Kouřík a Da-
niel Kouřil. 

V soutěži dorostenců měli svo-
je zastoupení jak úplní nováčci, tak 
ostřílení mistři. Vůbec poprvé se na 
mistrovství republiky probojovalo 
pět družstev. Ale i favority se to jen 
hemžilo. O své místo slávy na slunci 
se přišli drát obhájci loňského titu-
lu z Bludova (OL), mistři republiky 
z roku 2014 ze Žebnice (PZ), dvoj-

na str. 6
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(dokončení na straně 4)
Celkově třetímu Bludovu se nejlépe podařil útok CTIF, kde obsa-
dil druhé místo. 

Užitečné 
projekty

Tituly mistrů dorostu 
patří Oznici a Pískové Lhotě

O mistrech rozhodlo pět tisícin vteřiny

násobní mistři republiky z let 2008 
a 2009 z Michálkovic (MsK), kteří 
jsou zároveň držitelé loňského titu-
lu vicemistra ČR, a počítat se mu-
selo i s dorostenci z Oznice (ZL), 
kteří ochutnali atmosféru mistrov-
ství republiky před dvěma lety, kde 
hned napoprvé skončili šestí, a loni 
už sáhli po bronzu.

Také sestava dorostenek hod-
ně slibovala. Šest družstev přijelo 
na republiku poprvé a podle všech 
pravidel zvyklostí měly tyto týmy 
v tichosti sbírat zkušenosti. Ovšem 
minulý rok nováčci – dorostenky ze 
Střezimíře (StČ) – tato pravidla ra-
zantně přepsali (a letos střezimířské 
hasičky přijely obhajovat loňské zla-

to), takže jak se dalo čekat, i letos 
se mezi nováčky objevili favorité. 
Mezi těmi zkušenými už zde byly 
obhájkyně loňského titulu, byla tu 
ale i Písková Lhota s bohatou me-
dailovou historií (mistři republiky  
z roku 2007 a 2013, republikové stří-
bro z roku 2005 a 2008 a bronz z roku 
2006), vicemistryně z roku 2014  
z Těškovic a z roku 2012 z Úněšova, 
a byla by chyba zapomenout na Boz- 
kov, který od roku 2013, kdy se po-
prvé v Libereckém kraji probojoval 
přes Poniklou a od té doby je stálým 
účastníkem MČR, neustále zlepšo-
val výsledky a loni už bral bronz. 
Podrobnosti z mistrovství čtěte na str. 5. 

Do hry mladých hasičů Plamen je 
zapojeno více jak dva a půl tisíce ko-
lektivů. Do celostátního finále, které se 
letos konalo již po čtyřiačtyřicáté, se 
přes okresní a krajská kola může kva-
lifikovat jen 15 nejlepších z nich. Pro 
každého se soutěžících je mistrovství 
republiky nezapomenutelným zážit-
kem. Bezpochyby tomu tak bylo i letos.  
A na své si přišli i všichni fanoušci, pro-
tože to tentokrát bylo drama až do po-
slední sekundy. 

Organizátoři vytvořili v Čes-
kých Budějovicích vynikající pod-
mínky. Nechybělo zde nic, co patří 
ke světové soutěži dospělých v neja-
traktivnějších sportovních disciplí-
nách. Právě ta „opravdovost“ soutě-
že nováčkům většinou svazuje kole-
na, proto favority jednoznačně tvoří 
týmy, které již atmosféru mistrov-
ství zažily. Letos bylo takových po 
málu a pro sázkaře byli favorité jas-
ní – loňský mistr Poniklá, předloň-
ský mistr vloni třetí Bludov a vlo-
ni pátý a předloni čtvrtý Manětín.  

S opatrností šlo vsadit i na vlo-
ni šesté Žlutice. Ale o tituly se ne-
rozhoduje v sázkách, ale v tříden-
ním úporném zápolení, kdy i drob-
ná chyba v každé ze šesti disciplín 
může pořadí výrazně ovlivnit.

První den byl na programu jen 
závod hasičské všestrannosti. Při 
něm má na první pozice nárok jen 
ta hlídka, která umí střílet a perfekt-
ně ovládá všechny ostatní požado-
vané úkoly. Tyto předpoklady nejlé-
pe naplnila hlídka Poniklé (kraj LI, 
okres SE). Výborně běžela a trestné 

body získala jen za tři nesestřelené 
špalíky. Na druhém místě skončil 
Manětín (PZ, PS) se dvěma trest-
nými a třetí místo obsadily Žlutice 
(KV, KV). Bludov (OL, SU) vsadil 
jen na jednu hlídku, která perfekt-
ně zastřílela, ale pokazila topografii 
a zdolávání překážky, desáté místo 
tak pro ně bylo obrovským zklamá-
ním. Naopak 4. místem byla příjem-
ně překvapena nováčkovská hlídka 
dívek z Lipic (VY, PE) a hlídka Tří-
sova (JČ, ČK). 

Máme nejtvrdší 
hasiče Evropy

Shořela hala 
s textilem,
škoda 80 milionů

Sbory 
slaví 
výročí

na straně 2
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Hasičský záchranný sbor ČR 
připravil pro své řidiče speciální 
kurzy bezpečné jízdy. Do konce 
roku 2018 mají být proškoleny cel-
kem čtyři tisíce příslušníků HZS 
a Policie ČR. Instruktoři je naučí 
zvládat nejčastější krizové situa-
ce, s nimiž se mohou setkat při jíz-
dě k zásahu. Především se zaměří 
na to, aby řidiči dokázali předví-
dat nebezpečné stavy a předchá-
zet jim. Řidiči hasičských vozů si 
na speciálním polygonu vyzkou-
ší brzdění a vyhýbací manévry na 
suché, mokré nebo velmi kluzké 
vozovce, připomínající sníh či ná-
mrazu. Naučí se také zvládat smyk 
zadní a přední nápravy, vyhýbat se 
překážce v kopci a v zatáčce. Na 
autodromu si řidiči budou moci  
v bezpečném prostředí vyzkoušet 
limity vozidel, se kterými vyjíž-
dí k zásahům, a také lépe poznat 
své možnosti a rychlost reakce.  
Do zajištění výcviku řidičů HZS 
kromě mosteckého autodromu za-
pojí dalších pět center bezpečné jíz-
dy v Čechách i na Moravě. 

Obdobný kurz připravuje i Ús-
třední hasičská škola Jánské Kou-
pele ve spolupráci s Odbornou ško-
lou Dobrovolné požární ochrany 
SR Martin. Tyto školy připravu-
jí společný projekt česko-sloven-
ské spolupráce v oblasti vzdělává-
ní členů jednotek dobrovolných ha-
sičů. Plánuje se, že by hasiči z obou 
států měli na české straně hrani-
ce absolvovat právě kurzy bezpeč-
né jízdy, protože polygony vhod-
né pro tyto kurzy jsou dispozici jen  
v České republice. Naopak čeští ha-
siči by mohli na Slovensku absolvo-
vat kurzy práce na vodě, pro které 
jsou lepší podmínky na slovenské 
straně hranice. Počítá se i s partner-
stvím při kurzech práce ve výškách, 
které by se mohly konat na obou 
stranách hranice. Pokud EU projekt 
schválí, bude také hradit 95 % nákla-
dů spojených s konáním kurzů.   OP

V pondělí 4. a v úterý 5. července se do sluncem zalitých Českých Budějovic upřely oči všech, 
kdo mají co do činění s požárním sportem dorostu. Třicet týmů hasičské omladiny ve věku od 
třinácti do osmnácti let ze čtrnácti krajů České republiky, které se probojovaly přes okresní 
a krajská kola, sem přijelo poměřit svoje síly v soutěži o nové tituly mistrů. Podívaná to byla 
v obou kategoriích napínavá až do konce. Soutěžící šli v boji o medaile až na hranici svých 
možností, a tak nebyla nouze o překvapivé zvraty ani o zranění.

V polské Toluni se koncem 
června bojovalo o nové tituly ev-
ropských mistrů v nenáročnějším 
hasičském sportu. 

S českou výpravou jel obhajovat 
loňský titul mistra Evropy v sou-
těži TFA (nejtvrdší hasič přežije) 
i mistr světa Lukáš Novák z Ha-
sičského útvaru ochrany Pražské-
ho hradu. I tentokrát s přehledem 
zvítězil, když druhému polskému 
hasiči Marcinovi Zdzieblovi utekl 
o patnáct vteřin. 

Mezi netvrdšími hasiči Evropy, 
kteří roztahovali a motali hadice, 
těžkou palicí posunovali masiv-
ní kus železa, tunelem pronášeli 
20kg závaží, transportovali 80kg 
figurínu, lezli po žebříku, vytaho-
vali závaží do patra a vybíhali na 
60metrové věže, se do popředí za-
řadil i příslušník HZS Jihomorav-
ského kraje Vít Malenovský, kte-
rý skončil na třetím místě. Těsně 
za ním se umístil Petr Moleš také  
z HZS JmK). Šestou pozici z 246 
účastníků vybojoval Pavel Kubín 
z HZS KhK, třináctou Roman Viej 
(HZS MsK), čtrnáctou Martin Pl-
šek (HZS OlK), patnáctou Mi-
chal Přecechtěl a šestnáctou On-
dřej Rosenkranz (HZS KhK). Do 
první třicítky se ještě vešel Jaro-
slav Poukar, Petr Vyhnálek, Lu-
káš Houdek, Pavel Kouřík a Da-
niel Kouřil. 

V soutěži dorostenců měli svo-
je zastoupení jak úplní nováčci, tak 
ostřílení mistři. Vůbec poprvé se na 
mistrovství republiky probojovalo 
pět družstev. Ale i favority se to jen 
hemžilo. O své místo slávy na slunci 
se přišli drát obhájci loňského titu-
lu z Bludova (OL), mistři republiky 
z roku 2014 ze Žebnice (PZ), dvoj-
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(dokončení na straně 4)
Celkově třetímu Bludovu se nejlépe podařil útok CTIF, kde obsa-
dil druhé místo. 

Užitečné 
projekty

Tituly mistrů dorostu 
patří Oznici a Pískové Lhotě

O mistrech rozhodlo pět tisícin vteřiny

násobní mistři republiky z let 2008 
a 2009 z Michálkovic (MsK), kteří 
jsou zároveň držitelé loňského titu-
lu vicemistra ČR, a počítat se mu-
selo i s dorostenci z Oznice (ZL), 
kteří ochutnali atmosféru mistrov-
ství republiky před dvěma lety, kde 
hned napoprvé skončili šestí, a loni 
už sáhli po bronzu.

Také sestava dorostenek hod-
ně slibovala. Šest družstev přijelo 
na republiku poprvé a podle všech 
pravidel zvyklostí měly tyto týmy 
v tichosti sbírat zkušenosti. Ovšem 
minulý rok nováčci – dorostenky ze 
Střezimíře (StČ) – tato pravidla ra-
zantně přepsali (a letos střezimířské 
hasičky přijely obhajovat loňské zla-

to), takže jak se dalo čekat, i letos 
se mezi nováčky objevili favorité. 
Mezi těmi zkušenými už zde byly 
obhájkyně loňského titulu, byla tu 
ale i Písková Lhota s bohatou me-
dailovou historií (mistři republiky  
z roku 2007 a 2013, republikové stří-
bro z roku 2005 a 2008 a bronz z roku 
2006), vicemistryně z roku 2014  
z Těškovic a z roku 2012 z Úněšova, 
a byla by chyba zapomenout na Boz- 
kov, který od roku 2013, kdy se po-
prvé v Libereckém kraji probojoval 
přes Poniklou a od té doby je stálým 
účastníkem MČR, neustále zlepšo-
val výsledky a loni už bral bronz. 
Podrobnosti z mistrovství čtěte na str. 5. 

Do hry mladých hasičů Plamen je 
zapojeno více jak dva a půl tisíce ko-
lektivů. Do celostátního finále, které se 
letos konalo již po čtyřiačtyřicáté, se 
přes okresní a krajská kola může kva-
lifikovat jen 15 nejlepších z nich. Pro 
každého se soutěžících je mistrovství 
republiky nezapomenutelným zážit-
kem. Bezpochyby tomu tak bylo i letos.  
A na své si přišli i všichni fanoušci, pro-
tože to tentokrát bylo drama až do po-
slední sekundy. 

Organizátoři vytvořili v Čes-
kých Budějovicích vynikající pod-
mínky. Nechybělo zde nic, co patří 
ke světové soutěži dospělých v neja-
traktivnějších sportovních disciplí-
nách. Právě ta „opravdovost“ soutě-
že nováčkům většinou svazuje kole-
na, proto favority jednoznačně tvoří 
týmy, které již atmosféru mistrov-
ství zažily. Letos bylo takových po 
málu a pro sázkaře byli favorité jas-
ní – loňský mistr Poniklá, předloň-
ský mistr vloni třetí Bludov a vlo-
ni pátý a předloni čtvrtý Manětín.  

S opatrností šlo vsadit i na vlo-
ni šesté Žlutice. Ale o tituly se ne-
rozhoduje v sázkách, ale v tříden-
ním úporném zápolení, kdy i drob-
ná chyba v každé ze šesti disciplín 
může pořadí výrazně ovlivnit.

První den byl na programu jen 
závod hasičské všestrannosti. Při 
něm má na první pozice nárok jen 
ta hlídka, která umí střílet a perfekt-
ně ovládá všechny ostatní požado-
vané úkoly. Tyto předpoklady nejlé-
pe naplnila hlídka Poniklé (kraj LI, 
okres SE). Výborně běžela a trestné 

body získala jen za tři nesestřelené 
špalíky. Na druhém místě skončil 
Manětín (PZ, PS) se dvěma trest-
nými a třetí místo obsadily Žlutice 
(KV, KV). Bludov (OL, SU) vsadil 
jen na jednu hlídku, která perfekt-
ně zastřílela, ale pokazila topografii 
a zdolávání překážky, desáté místo 
tak pro ně bylo obrovským zklamá-
ním. Naopak 4. místem byla příjem-
ně překvapena nováčkovská hlídka 
dívek z Lipic (VY, PE) a hlídka Tří-
sova (JČ, ČK). 

Máme nejtvrdší 
hasiče Evropy

Shořela hala 
s textilem,
škoda 80 milionů

Sbory 
slaví 
výročí
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