
3/2018SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA WWW.DH.CZ

SH ČMS, Římská 2135/45, 121 07 Praha 2      Tel.: 222 119 501     E-mail: kancelar@dh.cz

ZEMŘEL STAROSTA 
SHČMS

V sobotu 18. srpna 2018 v Přibyslavi ná-
hle zemřel nejvyšší představitel Sdruže-
ní hasičů Čech, Moravy a Slezska, pan 
Karel Richter. Dobrovolným hasičem 
byl od dětství a  požární ochraně se 
věnoval celý svůj život. Funkci Starosty 
Sdružení vykonával plných 18 let. Jeho 
nemocí sevřené srdce se navždy za-

stavilo brzy poté, co na přibyslavském 
letišti, zcela zaplněném požárními au-
tomobily a  čtyřiceti tisíci hasiči, jejich 
rodinami a  příznivci, zavelel k  zahou-
kání sirén a zahájení největšího setkání 
hasičů republiky.

ČESK Ý POHÁR ZNÁ 
VÍTĚZE

Oblíbeným závodem v  Kamenci skon-
čil Český pohár v  běhu na 100 metrů 
s  překážkami 2018. Ten měl celkem 
čtyři závody – kromě Kamence se stov-
kovalo také v  Jaroměři, Ostravě a  Blu-
dově. Do celkového hodnocení seriálu 
se závodníkům započítávají tři nejlepší 
výsledky. Zúčastňují se zde kategorie 
mladšího a  středního dorostu, mužů 
a žen. Vítězi se stali Lukáš Kroupa (SDH 
Kvasiny B) a  Šárka Jiroušová (SDH Po-

niklá). V dorostu pak v kategorii mlad-
ších zazářili Zdeněk Novák (SDH Starý 
Lískovec - Sport) a Natálie Veselá (SDH 
Tuhaň), ve středním dorostu pak Jiří 
Červinka (SDH Moravský Beroun) a Ka-
teřina Borovičková (SDH Morkovice).

R ADA SDRUŽENÍ 
ZVOLILA STARONOVOU 
KONTROLNÍ KOMISI

Ve dnech  21.  – 22. června 2018  se 
uskutečnilo výjezdní  zasedání Rady 

Sdružení sportovních svazů České 
republiky, z.s.  Hostitelem zástupců 
členských svazů Sdružení byl  Ústřed-
ní automotoklub ČR  a  jednání se 
konalo v  prostorách  hotelu Fontána 
v  bezprostřední blízkosti Lipenské 
přehrady.  Na programu jednání byla 
mimo jiné volba členů Kontrolní ko-
mise  Sdružení. Kontrolní komise je 
revizním orgánem Sdružení a členové 
jsou voleni na pětileté funkční období. 
V kontrolní komisi ukončila po pěti le-
tech svou činnost  Miluše Kadeřávko-
vá (Český svaz biatlonu). Ze stávajících 
pěti členů čtyři kandidovali i do další-
ho funkčního období. Pátý kandidát 
byl Radou Sdružení odsouhlasen před 
samotnou volbou.  Pro nadcházející 
pětileté období byla Radou Sdružení 
jednohlasně zvolena kontrolní komi-
se ve složení  Vilém Liška  (Svaz potá-

pěčů Moravy a Slezska), František Ně-
mec (Svaz branně-technických sportů 
ČR),  Svatopluk Senevič  (Svaz vojáků 
v  záloze ČR),  Michal Sojka  (Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a  Slezska) a  Lu-
bomír Široký  (Moravskoslezský kyno-
logický svaz). Nově zvolená kontrolní 
komise ihned zasedla a  odhlasovala, 
že staronovým  předsedou kontrolní 
komise se stal Vilém Liška, místopřed-
sedou byl zvolen Lubomír Široký.

Liberec hostil ve dnech 24. až 

26. srpna společné Mistrovství 

ČR profesionálních a  dobrovol-

ných hasičů v  požárním sportu 

(47. Mistrovství ČR v  požárním 

sportu družstev Hasičského zá-

chranného sboru ČR a  65. mist-

rovství Sdružení hasičů Čech, Mo-

ravy a Slezska v požárním sportu). 

O  mistrovské tituly soupeřily tři 

kategorie – krajské výběry Hasič-

ských záchranných sborů, nejlep-

ší týmy a jednotlivci muži a ženy 

z řad dobrovolných hasičů. 

Pátečního slavnostního zahájení 

se zúčastnili významní hosté – mi-

nistr vnitra Jan Hamáček, hejtman 

Libereckého kraje Martin Půta, 

generální ředitel HZS ČR genmjr. 

Drahoslav Ryba, primátor města Li-

berec Tibor Batthyány nebo první 

náměstek starosty Sdružení hasi-

čů Čech, Moravy a Slezska Jaroslav 

Salivar. V  úvodu ceremoniálu byla 

uctěna památka nedávno zesnu-

lého starosty Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska Karla Richtra.

První disciplínou byl výstup na 

cvičnou věž. Poprvé se tato soutěž 

odehrála v  kryté hale. Mezi žena-

mi vystupujícími do druhého pod-

laží cvičné věže po zavěšeném 

žebříku zvítězila Markéta Mar-

ková z  SDH Dolní Čermná časem 

7,59 s. Mezi muži si do čtvrtého 

podlaží cvičné věže pro prvenství 

vylezli Daniel Klvaňa z SDH Ozni-

ce v čase 14,13 s a Karel Ryl z HZS 

Moravskoslezského kraje časem 

13,78 s. Ve večerním semifi nále 

se sešlo osm nejrychlejších mužů 

bez ohledu na to, zda závodí za 

SDH či HZS. Ve fi nále se pak rozho-

duje o  absolutním vítězi a  tím se 

stal Jakub Pěkný z  HZS Ústecké-

ho kraje v čase 13,64 s.

V sobotu a neděli se soutěž přesu-

nula na atletický stadion ve Sport-

Parku Liberec. Sobotní dopoledne 

patřilo další individuální disciplí-

ně – běhu na 100 metrů s překážka-

mi. Na prvních příčkách se nekona-

lo žádné překvapení, vítězi se stali 

výborní sportovci Daniel Klvaňa 

z SDH Oznice (15,40 s) a Pavel Kr-

pec z HZS Moravskoslezského kra-

je (15,17 s). Krpec svůj čas pak ještě 

vylepšil na 15,02 s  ve fi nále a  stal 

se absolutním mistrem republi-

ky. V ženské kategorii zářila Šárka 

Jiroušová z  SDH Poniklá, která 

zvítězila v  novém národním rekor-

du 15,52 s. Součty nejlepších časů 

členů družstev se započítávají také 

do celkového hodnocení. Sobotní 

odpoledne pak patřilo štafetám 

na 4 × 100 metrů. V  kategorii žen 

zvítězilo družstvo SDH Michálko-

vice s časem 61,58 s před Poniklou 

a  Chválenicemi. V  kategorii mužů 

SDH zvítězil Zbožnov (56,94 s) těs-

ně před Oznicí a  Mistřínem. Vítěz-

stvím potvrdil průběžnou vedoucí 

pozici HZS Moravskoslezského 

kraje.

Před závěrečnými požárními úto-

ky byly v  kategoriích mužů a  žen 

SDH shodně dva průběžně vedou-

cí týmy, tedy se stejným součtem 

bodů za umístění v  jednotlivých 

disciplínách. V  kategorii žen se 

o první příčku dělila družstva z Mi-

chálkovic a  Poniklé, mnoha tituly 

ověnčený tým z Chválenic útočil ze 

třetího místa. Chválenická děvča-

ta si skutečně vybojovala putovní 

pohár starosty SH ČMS za nejrych-

lejší požární útok (24,28 s). Nicmé-

ně ženy z Poniklé dokázaly obsadit 

hned druhou příčku časem 25,10 s, 

čímž udržely nejnižší součet bodů 

a  staly se mistryněmi republiky 

v požárním sportu pro rok 2018.

Mezi dobrovolnými hasiči vlád-

lo napětí až do posledních chvil. 

O průběžné první místo se po stov-

kách a štafetě dělily týmy ze Zbož-

nova a Oznice. Ani jednomu se však 

požární útoky nepodařily. Zazářil 

Mistřín časem 25,76 s a vybojoval 

si tak mistrovský titul! Nejrychlejší 

požární útok mezi profesionálními 

hasiči předvedlo družstvo HZS Pl-

zeňského kraje v čase 21,62 s. 

Mistryněmi republiky v  požár-

ním sportu pro rok 2018 se tedy 

staly ženy z  SDH Poniklá (Libe-

recký kraj), stříbro si vybojovaly 

ženy z  SDH Chválenice (Plzeňský 

kraj) a  bronz získaly ženy SDH Ko-

márovice (Zlínský kraj). Mezi druž-

stvy SDH mužů si titul Mistra ČR 

v  požárním sportu odvezl SDH 

Mistřín (Jihomoravský kraj), na 

druhé příčce skončilo SDH Zbož-

nov (Pardubický kraj) a  třetí místo 

získalo družstvo SDH Oznice (Zlín-

ský kraj). V  kategorii Hasičských 

záchranných sborů vybojovalo 

prvenství v celkovém hodnocení 

družstvo HZS Plzeňského kra-

je. Po sedmi letech tak nahradilo 

neohroženou pozici družstva HZS 

Moravskoslezského kraje, které le-

tos dosáhlo na stříbrnou medaili. 

Bronz patří družstvu HZS Králové-

hradeckého kraje. V  roce 2019 se 

mistrovství uskuteční v  Ústí nad 

Labem.

MISTROVSKÉ TITULY MÍŘÍ DO PONIKLÉ, 
MISTŘÍNA A HZS PLZEŇSKÉHO KRAJE

MISTROVSTVÍ

NOVINKY
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Začátek letních prázdnin patřil 

na Atletickém stadionu města 

Plzně Mistrovství České repub-

liky hry Plamen a dorostu v po-

žárním sportu (1. − 5. 7. 2018). 

Maskotem mistrovství byl lev 

symbolizující nejen 100. výročí 

vzniku samostatného Českoslo-

venska, ale také mláďata Lva 

berberského narozená v  letoš-

ním roce v plzeňské ZOO. 

Úvodní disciplínou byl závod po-

žárnické všestrannosti, při němž 

na trati dlouhé téměř tři kilometry 

plnily pětičlenné hlídky úkoly na 

celkem šesti stanovištích.  Za chyb-

né plnění obdržely trestné body, 

resp. minuty. Trať zvládli nejrych-

leji a  s  pouhými dvěma trestnými 

body ze střelby závodníci ze stře-

dočeské Střezimíře. 

Druhý den patřil disciplínám CTIF. 

Začínalo se štafetou. Devět zá-

vodníků postupně splnilo úkoly 

na svých úsecích, např. překonání 

žebříkové stěny, lehkoatletické 

překážky, přenášení hadice v nosi-

či nebo zapojování hadic na rozdě-

lovač a proudnici. Zvítězil Manětín 

(Plzeňský kraj). Druhou disciplínou 

by požární útok zaměřený na 

technickou zručnost, kolektivní 

součinnost a  koordinaci celého 

týmu. Na medailové pozice do-

sáhly jen týmy, které zvládly útok 

v čase pod 40 vteřin. Zvítězily Dol-

ní Měcholupy (Hlavní město Praha) 

časem 38,10 s.

Následovala štafeta 4 × 60 me-

trů, v  níž týmy staví na start dvě 

čtyřčlenné štafety. Závodníci po-

stupně překonají kladinu, bariéru 

nebo příčné břevno, přenesou 

hasicí přístroj na desku a v posled-

ním úseku napojí hadici na rozdě-

lovač a proudnici, kterou donesou 

do cíle. A  padaly krásné časy! Ten 

nejlepší zaznamenala první čtyř-

ka středočeské Pískové Lhoty – 

38,29 s. Rozuzlení celkových výsled-

ků přinesly požární útoky. Tady se 

ani jeden pokus nepodařil průběž-

ně první Pískové Lhotě, která se tak 

posunula až na konečně páté místo. 

Manětín (před disciplínou druhý) 

bral na útocích časem 23,07 s šesté 

místo. Bludov, průběžně pátý, před-

vedl druhý nejrychlejší pokus za 

20,99 s. Královskou disciplínu ovlád-

ly Michálkovice (20,31 s).

Mistry republiky ve hře Plamen 

se pro rok 2018 stali mladí ha-

siči z  Manětína (Plzeňský kraj) 

před stříbrnou Oznicí (Zlínský kraj) 

a  bronzovým Bludovem (Olomo-

ucký kraj). 

Na republikové soutěži nechyběl 

ani přebor jednotlivců v  běhu na 

60 metrů s  překážkami. Nejprve 

se na dráhu postavilo 67 chlapců.  

Závod se vyvinul natolik dramatic-

ky, že bylo nutné zařadit rozběh, ve 

kterém se přímo bojovalo o  bron-

zovou příčku. Martin Holčák z  Oz-

nice a Lukáš Pergl z Manětína totiž 

zaběhli navlas stejný čas (11,92 s) 

a  oba měli druhý pokus neplatný. 

V  přímém souboji pak byl rychlej-

ší Lukáš Pergl. Druhý byl Martin 

Zradička z  Pískové Lhoty (11,87  s) 

a  mistrem republiky v  běhu na 

60  metrů s  překážkami se stal 

Petr Loukota z  Vědomic. Stejně 

tak vyrovnané výkony jsme viděli 

v kategorii dívek, do níž nastoupilo 

43 závodnic. Na prvních devíti příč-

kách se umístila děvčata s časy pod 

13  vteřin. Mistryní republiky se 

pro rok 2018 stala Libuše Holeč-

ková z  Dolní Dobrouče (12,03  s) 

před Sárou Kaprovou z  Manětína 

(12,30  s) a  Klárou Hudcovou z  Vě-

domic (12,68 s).

Ve středu 4. července 2018 zača-

lo na Atletickém stadionu města 

Plzně Mistrovství České repub-

liky dorostu v  požárním sportu, 

kterého se zúčastnily nejlepší 

týmy dorostenců a  dorostenek 

z  jednotlivých krajů a  nejlepší 

jednotlivci, dorostenci a  doros-

tenky, ve věkových kategoriích 

mladší, střední a starší. 

Prvními disciplínami byly běh na 

100 metrů s  překážkami a  test 

z  požární ochrany. Nejprve se na 

rozpálenou tartanovou dráhu po-

stavila děvčata. Nejrychlejšími jed-

notlivkyněmi byly Klára Hulínská 

(17,71 s), Lucie Ledvinová (17,56 s) 

a  Šárka Hájková (18,64 s). Nejlep-

šími jednotlivci pak Lukáš Míka 

(16,94 s), Jan Šváb (16,07 s), Martin 

Šourek (17,65 s).

V  soutěži družstev dosáhli nejrych-

lejšího času Kateřina Vébrová z SDH 

Úněšov (16,33 s) a  David Staněk 

z SDH Nová Ves (16,93 s). V součtu 

časů na této disciplíně zvítězila 

družstva Úněšov a Brada-Rybníček. 

Druhý den patřil dvojboji jednot-

livců, při němž na stometrové 

dráze překonají překážku s  ok-

nem a  přenesou hasicí přístroj na 

podložku. Nejrychleji v cíli byli do-

rostenci Martin Šourek, Jan Šváb 

a  Lukáš Míka. Mezi dorostenkami 

to byly Leona Novotná, Lucie Po-

mahačová a Eva Kašparcová. V cel-

kovém součtu bodů vzešli noví 

mistři a mistryně republiky: Mar-

tin Šourek (mladší, SDH Struhařov), 

Jan Šváb (střední, Dobřany) a Lukáš 

Míka (starší, Jetřichovec). Doros-

tenky: Šárka Hájková (mladší, Byst-

řice nad Úhlavou), Lucie Ledvinová 

(střední, Dešenice) a Klára Hulínská 

(starší, Struhařov).

Družstva absolvovala štafetu na 

4 × 100 metrů. Mezi dorostenkami 

byla nejrychlejší děvčata z  Úně-

šova (65,27 s) a  mezi dorostenci 

zvítězil tým SDH Brada-Rybníček 

(59,57  s). Poslední disciplínou byl 

požární útok, v  němž se rozho-

dovalo o  mistrovských titulech. 

Nejrychleji jej zvládli kluci z  jiho-

moravského Bořitova (27,46 s) a do-

rostenky z SDH Bludov (27,16 s). 

V  celkovém součtu bodů se no-

vými mistry republiky dorostu 

v  požárním sportu stali závod-

níci z  Brady-Rybníček (Králové-

hradecký kraj) před středočeskou 

Střezimíří a Novou Vsí z Moravsko-

slezského kraje. V  kategorii do-

rostenek zvítězila děvčata z SDH 

Úněšov (Plzeňský kraj) před Jablo-

ňovem (Kraj Vysočina) a  Skutčí 

(Pardubický kraj).

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY HRY PLAMEN OVLÁDLI HASIČI Z MANĚTÍNA

NEJLEPŠÍ DOROSTENCI A DOROSTENKY SE SETKALI V PLZNI

HRY PLAMEN

STALO SE

UDÁLOSTI

MISTROVST VÍ VE 
V ÝSTUPU NA VĚŽ 
V LIBERCI

V  první den mistrovství v  požárním 
sportu dospělých se v Liberci uskuteč-
nilo již třetí Mistrovství České republiky 
dorostu ve výstupu na cvičnou věž. Ti 
se jako jednotlivci účastnili vyhláše-
ných kvalifi kačních závodů a  do libe-
recké Home Credit Areny přijelo osm 
nejlepších  dorostenců a  dorostenek 
v  kategoriích mladší, střední a  starší. 

Dorostenky a  mladší dorostenci vy-
stupují do druhého podlaží věže po 
zavěšeném žebříku. Střední dorosten-
ci vystupují do druhého podlaží, ale 
startují se žebříkem a starší dorostenci 
stoupají do třetího podlaží cvičné věže. 
A kdo se šampiony? Karolína Lefnerová 
z SDH Ostrava – Nová Ves časem 8,23 s 
(mladší), Apolena Kasalová z SDH Dob-
rá s časem 7,79 s (střední), Klára Hulín-
ská z SDH Kvasejovice za 7,91 s (starší). 
Ondřej Adámek z  SDH Ostrava - Mi-
chálkovice časem 7,25 s  (mladší), Jiří 
Červinka časem 7,67 s  z  SDH Morav-
ský Beroun a  Jiří Volejník z SDH Brloh 
v čase 11,44 s.

LETNÍ ŠKOLA PRO 
BUDOUCÍ INSTRUKTORY

O  letních prázdninách mohou děti 
trávit svůj čas různě. Sbory dobro-

volných hasičů pořádají nejrůznější 
výlety, soustředění, tábory. Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a  Slezska již té-
měř 20 let připravuje pro dorost ve 
věku 15-18 let tzv. Letní školu instruk-
torů. Mladí účastníci zde každoročně 
usilují o získání kvalifi kace vedoucího 
III., případně II. stupně. V průběhu čtr-
nácti dnů se pod vedením kvalifi kova-
ných lektorů seznamují mimo jiné i se 
základy zdravovědy, hasičským mini-
mem, právními předpisy, šifrováním, 
bezpečností práce či pedagogikou 

a  psychologií. Probírají se například 
i  Stanovy našeho Sdružení nebo his-
torie požární ochrany. Tématem jsou 
také Směrnice hry Plamen a  plnění 
jejich disciplín. 
Tři dny z  Letní školy jsou zasvěceny 
pobytu v  přírodě, tzv. polním dnům. 
Účastníci se připravují na práci s dětmi 
po všech stránkách. 

SOUSTŘEDĚNÍ 
S REPREZENTANT Y

Příprava sportovců má nejrůznější 
podobu. V  posledních letech se jed-
notlivá okresní sdružení snaží rozvíjet 
především kategorii dorostu a  pro 
zájemce z  této kategorie připravují 
řadu soustředění. V neděli 19. srpna se 
v Mníšku pod Brdy jedno takové usku-
tečnilo. To bylo konkrétně zaměřené 
na disciplínu běh na 100 metrů s pře-

kážkami. Akce se uskutečnila pod pat-
ronací Okresního sdružení hasičů Pra-
ha-západ a v roli trenérů se představili 
výborní sportovci a členové reprezen-
tačních týmů Markéta Marková, Mo-
nika Marešová a  Lukáš Kroupa. Ti se 
věnovali čtyřiadvaceti sportovcům  – 
dvanácti dívkám a dvanácti chlapcům. 
Všichni se pod vedením trenérů zamě-
řili na správnou techniku překonávání 
překážek, sběru hadic nebo zapojení 
rott spojek.
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Ve dnech 8. až 11. srpna proběhl 

již 42. ročník Poháru Pribaltika. 

Své síly zde každoročně pomě-

řují státy z  Pobaltí – Estonsko, 

Lotyšsko a  Litva – v  kategorii 

mužů, dorostenců a dorostenek. 

Pořádání tohoto závodu se ujímá 

vždy některý z  těchto států. Letos 

to bylo Lotyšsko. Pozvání hostitele 

přijaly ještě další dva státy – Bě-

lorusko a  Česká republika, a  to 

v  obou  dorosteneckých kategori-

ích. Čeští dorostenci a dorostenky 

změřili síly s  ostatními závodníky 

ve čtyřech disciplínách – běhu na 

100 metrů s překážkami, požárních 

útocích, výstupu na cvičnou věž 

a ve štafetě 4x100 metrů.

První disciplínou byl běh na 100 

metrů s  překážkami. Naši repre-

zentanti zde povětšinou potvrdili 

svou formu. Patrik Linhart ovládl 

kategorii staršího dorostu, Petr 

Zetek i  přes zranění ve druhém 

pokusu skončil třetí. Ve středním 

dorostu se za běloruským závodní-

kem umístili druhý Martin Holčák, 

třetí Jan Nový a  čtvrtý Maxim Ro-

kosz. Zabodovala i děvčata – Lucie 

Macháňová skončila ve starší kate-

gorii druhá, hned za ní se umístila 

Michaela Jandová. Mezi středními 

dorostenkami zabodovala Štěpán-

ka Horská, která předvedla nej-

rychlejší český dívčí výkon, a  s  ča-

sem 17,81 s  skončila třetí ve své 

kategorii.

V požárních útocích oba dva týmy 

potvrdily svou kvalitu a  zvítězi-

ly – dorostenci s  časem 22,57 s, 

a  dorostenky předčily i  chlapce, 

když svůj pokus zaběhly o  setinu 

sekundy rychleji – za 22,56 s. Česká 

republika měla i své zástupce mezi 

rozhodčími – Tomáš Lefner se ujal 

pozice hlavního rozhodčího a Kvě-

toslav Filip se stal rozhodčím disci-

plíny právě při požárních útocích.

Druhý den začal výstupem na cvič-

nou věž. V  této disciplíně domi-

novali závodníci s Běloruska. Mezi 

nejlepší závodníky ve svých kate-

goriích se nakonec probojovali dva 

Češi – Maxim Rokosz i  Štěpánka 

Horská skončili ve střední kategorii 

shodně na třetím místě.

Poslední disciplínou byla štafeta 

4x100 metrů. Ta se zdála být nej-

větším otazníkem české výpravy. 

„Ukázalo se, že síla našich repre-

zentantů není jen  v  individuálních 

schopnostech, ale především v  ko-

lektivním duchu týmu. Když se jed-

nomu něco nepodaří, jiný jej zaskočí. 

Ukázkou této síly byl výkon Radima 

Knotka, který ve štafetě musel za-

skočit za zraněného kolegu. Nikdy 

předtím čtvrtý úsek štafety, kde se 

na reprezentační úrovni hasí, neab-

solvoval. Obrazně řečeno hasicí pří-

stroj nedržel v  ruce. Před závodem 

absolvoval krátkou instruktáž a svůj 

úsek zvládl bravurně. Celý tým stál 

za ním a on se se vzniklou situací vy-

pořádal skvěle,“ popisoval problém 

dorosteneckého týmu Jan Peterek, 

vedoucí družstva chlapců. I  přes 

to nakonec dorostenci ve štafetě 

skončili třetí. Rychleji své štafety 

zaběhli Bělorusové a  Lotyši. Děv-

čata v  této disciplíně skončila na 

druhém místě za Běloruskem.

Ještě týž den proběhlo slavnostní 

vyhlášení výsledků v  kulturním 

centru města Války. V průběhu ve-

čera na pódium vystoupali nejen 

čeští závodníci, ale i  jejich trenéři: 

Marcel Dal, Karel Ryl i Petr Pusteník. 

Ve středu 1. srpna odjel tým 

reprezentace mužů-juniorů 

a  žen-jednotlivkyň na meziná-

rodní závod Euregio Cup 2018 

do německého města Zeulen-

roda. Pátek patřil individu-

álním disciplínám – běhu na 

100  metrů s  překážkami a  vý-

stupu na cvičnou věž, sobota 

pak finálovým běhům a  kolek-

tivním disciplínám.

V  běhu na 100 metrů s  překáž-

kami byl z mužů nejrychlejší Lukáš 

Kroupa časem 16,12 s  před Patri-

kem Kliglem (16,24 s) a Richardem 

Svačinou (16,39 s).  Mezi ženami 

pak zvítězila Markéta Marková 

časem 16,80 s  před Kamilou Bar-

toškovou (16,97 s) a  Monikou Ma-

rešovou (17,07 s). V  ryze českých 

fi nálových bězích zvítězila Markéta 

Marková a Dominik Soukup. 

Ve výstupu na cvičnou věž byl 

v  základních kolech nejrychlejším 

mužem časem 14,89 s  Jakub Čer-

mák, který ve fi nálovém rozběhu 

obsadil třetí místo. Mezi ženami 

opět vládly české závodnice, když 

získaly všechny medailové příčky 

v základních kolech i v sobotním fi -

nále - 1. Markéta Marková, 2. Petra 

Chovancová, 3. Kamila Bartošková. 

V  součtu bodů za obě disciplíny, 

tedy ve dvojboji, zvítězil Tommy 

Paulick před Dominikem Souku-

pem a Tomem Gehlertem. V  kate-

gorii žen se na medailových po-

zicích seřadily Markéta Marková 

před Kamilou Bartoškovou a  Ja-

nou Dipoldovou.

Našim juniorům se dařilo také 

v  kolektivních disciplínách – šta-

fetě 4 × 100 metrů a  požárním 

útoku. Ve štafetě skvělým časem 

55,47 s zvítězili a v útoku brali ča-

sem 26,50 s čtvrté místo. V celko-

vém součtu bodů za umístění ve 

všech disciplínách junioři celou 

soutěž vyhráli!

ZBLÍZKA

ÚSPĚŠNÁ VÝPRAVA NA EUREGIO CUPU 2018

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

ČEŠTÍ DOROSTENCI POMĚŘILI 
SVÉ SÍLY S POBALTÍM

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

Svaz záchranných brigád kynolo-
gů České republiky – Od čtvrtka 23. 
do neděle 26. srpna hostilo nedaleké 
okolí královského města Žatce 6. Mis-
trovství světa FCI družstev záchran-
ných psů. Čtyřčlenné soutěžní týmy se 
utkaly o světové vavříny v disciplínách 
sutinové vyhledávání, plošné vyhledá-
vání a záchranné stopování, ke kterým 
navíc přidali i  disciplínu poslušnost. 
Družstva soutěžící v kategorii TOP pak 
absolvovala během tří dnů všechny 
čtyři disciplíny. Česká republika měla 
na šampionátu trojnásobné zastoupe-
ní. V kategorii TOP obsadili Češi vedení 
Leošem Vokálem bronzovou příčku se 

ziskem 472 bodů (178 sutina, 30 sto-
pa, 100 plocha, 164 poslušnost). Mezi 
stopaři vybojovali Češi vedení Mirosla-
vem Šimkem stříbro za zisk 227 bodů 
(50 plocha, 177 poslušnost). Třetí 
český tým Petry Svobodové pak v dis-
ciplíně plošné vyhledávání obsadil 
osmé místo za 281 bodů (101 plocha, 
180 poslušnost). Mistrovství světa FCI 
družstev záchranných psů hostila Čes-
ká republika již potřetí a ani tentokrát 
nezakončili čeští psí záchranáři šampi-
onát bez medaile. Potvrdili tak, že se 
stále mohou řadit k nejlepším na světě. 
Za dva roky se záchranářská psí elita 
sejde na šampionátu v Rumunsku.

Ústřední automotoklub České re-
publiky – Pod hlavičkou UCI (Mezi-
národní cyklistické unie) se v termínu 
3.  –  5.  srpna 2018 uskutečnily v  ital-
ském Lazzate Světové hry mládeže. 
A na nich nemohli chybět ani čeští zá-
stupci v cyklotrialu. V týmové soutěži 
čeští cyklotrialisté obhajovali dokonce 
zlato z loňských Světových her mláde-
že, které hostil dánský Viborg.

V  letošní týmové soutěži se v  čes-
kých barvách představili Jiří Sehnal, 
Denisa Pecháčková, Eliška Hříbko-
vá, René Vymětal, Vojtěch Vepřek 
a Tomáš Vepřek. Trenéři David Kalaš 
a  Libor Pecháček se závodníky trať 
důkladně prošli, připravili strategii 

a pak už jen mohli s napětím sledovat, 
jak se jejich svěřenci s nástrahami ital-
ské tratě popasují. A čeští mladí cyklo-
trialisté bojovali opravdu skvěle. Po 
sečtení výsledků z jednotlivých sekcí 
se mohli Češi radovat ze zisku stří-
brných medailí! Češi nestačili pouze 
na soupeře ze Španělska a potřetí za 
sebou si na Světových hrách mládeže 
vystoupali na bednu pro medaili. Na 
stupních vítězů je pak doplnili ještě 
bronzoví Francouzi.

Čeští jezdci své plánované branky za-
jeli bez chyb a současně se nepouštěli 
do rizikových skoků. I  tak ale získali 
640 bodů, což je nejvyšší český bo-
dový zisk v týmové soutěži!

Více informací o dění ve Sdružení naleznete na www.sporty-cz.cz.
Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz,  www.sporty-cz.cz. 

V AKCI


