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VRCHOLEM SEZÓNY 
PSÍCH ZÁCHR ANÁŘŮ 
BUDE DOMÁCÍ MS

Členské svazy Sdružení sportovních 
svazů České republiky, z.s., mezi které 
patří i SH ČMS, připravily na rok 2018 
nejen pro své členy obsáhlý seznam 

sportovních akcí, které naleznete na 
webech jednotlivých svazů i na webu 
Sdružení. V  termínových kalendářích 
jsou domácí i mezinárodní akce, které 
svazy organizují. Jedním z  letošních 
vrcholů závodní sezóny svazů Sdruže-
ní bude Mistrovství světa FCI druž-
stev záchranných psů, které se usku-
teční ve dnech 23. – 26. srpna 2018 
v Žatci a jehož organizátorem je Svaz 
záchranných brigád kynologů ČR. 
SZBK ČR je ve světě uznávaným a zku-
šeným organizátorem mezinárodních 
akcí. Již třikrát byl svaz pořadatelem 
MS IRO, uspořádal Světové sympozi-
um, čtyřikrát Atest IRO a MS FCI druž-
stev záchranných psů se do České re-
publiky díky SZBK ČR vrací již potřetí.

PYROCAR 2018 – 
PŘEHLÍDK A POŽÁRNÍCH 
VOZŮ POPÁTÉ

Již páté největší setkání požárních 
automobilů, jejich řidičů a  osá-
dek v  České republice se uskuteční 
17. – 18. srpna 2018 na letišti v  Při-
byslavi. Návštěvníky čeká vedle vy-

stavené techniky bohatý doprovodný 
program. Nebudou chybět ukázky 
práce složek integrovaného záchran-
ného systému, ukázky z  historie po-
žární ochrany, setkání s  odborníky 
a profesionály v oboru požární ochra-
ny a také kulturní program. Současně 
zde proběhne také veletrh zaměřený 
na hasičskou a záchranářskou výzbroj 
a výstroj.

MISTROVST VÍ SVĚTA 
NA SLOVENSKU 
I V BULHARSKU

Ačkoli jsme teprve před začátkem 
další sportovní sezóny, do kalendářů 
si již můžeme poznačit termíny svě-

tových svátků hasičského sportu. Le-
tošní mistrovství světa v  požárním 
sportu mužů a  žen se uskuteční 
10. – 16.  září v  Banské Bystrici na 
Slovensku. A  o  týden později, tedy 
24. – 30. září se pak v bulharské Var-
ně sejdou ke svému mistrovství světa 
nejlepší dorostenci a dorostenky.

Sportovce, trenéry, rozhodčí 

a  fanoušky hasičského spor-

tu provází mnoha soutěžemi 

hlas Ivo Adámka. Pojďme si ho 

představit! Po Střední průmy-

slové škole elektrotechnické 

studoval na Vysoké škole báň-

ské – Technické univerzitě Os-

trava. V  roce 2010 nastoupil 

k  Záchrannému útvaru HZS ČR. 

Dnes tu má mimo jiné na staros-

ti technickou službu, odbornou 

přípravu jednotek, podílí se na 

tvorbě technických podmínek 

při pořizování speciální techni-

ky a  zastává funkci tiskového 

mluvčího. 

Od kdy jsi dobrovolným hasičem? 

Dobrovolným hasičem jsem se stal 

poměrně pozdě, ve čtrnácti letech 

jsem vstoupil do SDH Přívoz. Zbroj-

nice byla po velkých povodních 

1997 v  žalostném stavu, ale i  tak 

mne činnost ve sboru a  okolo něj 

dokázala natolik nadchnout, že se 

od té doby kolem hasičů točí celý 

můj život.

Čemu se ve sboru konkrétně vě-

nuješ?

Je toho více. Už přes 18 let se vě-

nuji práci s mládeží, což je asi mé 

hlavní zaměření. Začínal jsem 

jako instruktor v  SDH Přívoz, kde 

jsem působil do konce roku 2006. 

Tam pak díky ztrátě střechy nad 

hlavou činnost mládeže skonči-

la a  já se přesunul do Muglinova, 

kde dodnes pracuji jako vedoucí 

družstva mladších žáků. Jezdil 

jsem jako vedoucí na tábory, stál 

v čele mezinárodního projektu za-

měřeného na vzdělávání mladých 

v oblasti přežití a více než 15 let se 

spolupodílím na organizaci Letní 

školy instruktorů v  Jánských Kou-

pelích. Občas dělám rozhodčího 

v  rámci postupových kol. Mimo 

to jsem velitelem jednotky, která 

je sice v kategorii JPO V, ale i díky 

zařazení do systému pohotovos-

tí pro likvidaci bodavého hmyzu 

je poměrně aktivní. Rovněž jsem 

členem OORR a  mám na starosti 

organizaci Ostravské Rallye, což je 

netradiční odborná příprava pro 

jednotky SDH. Jako starosta okrs-

ku a  člen VV OSH se podílím na 

činnosti sdružení a spravuji webo-

vé stránky OSH. No a  pak je tady 

sportovní činnost. Té jsem se více 

věnoval v  mladším věku, kdy ješ-

tě nebylo tolik povinností, a  člo-

věk nemusel do práce. Dnes už se 

kromě zaběhnutí stovek, štafety 

a útoku v rámci okresního kola na-

plno věnuji pouze tradičním disci-

plínám CTIF.

Kdy jsi začal komentovat hasič-

ské soutěže? 

Kdy přesně to bylo, to dnes už ne-

vím. Mikrofon jsem „vyfasoval“ už 

hodně dávno v  rámci pohárových 

soutěží, které jsme pořádali. Neměl 

jsem totiž problém mluvit před 

lidmi. Uváděl jsem také plesy, zá-

bavy, prostě kde bylo třeba mluvit, 

tam mě postavili. Pak se přidala 

okresní a krajská kola a v roce 2011 

jsem v Ostravě poprvé komentoval 

Mistrovství republiky hry Plamen 

a  dorostu a  také MČR v  požárním 

sportu. Do toho se postupem času 

přidaly některé závody Českého 

poháru ve dvojboji, Český halový 

pohár v  běhu na 60  m s  překáž-

kami, závody TFA a vrcholem byla 

Mistrovství světa ve Svitavách 

a Ostravě.

Co se za tu dobu na té práci změ-

nilo?

Strašně moc. Když jsem dělal svá 

první mistrovství, měl jsem pár 

podkladů, výsledky z  minulých 

let a to bylo vše. Zato jsem se více 

snažil vyburcovat diváky a fanouš-

ky na stadionu k vytvoření parád-

ní atmosféry. Postupně jsem si 

vytvořil program na zpracování 

výsledků a  začal jsem si veškeré 

výkony zapisovat, tak abych měl 

okamžitý přehled o pořadí a mohl 

lépe informovat všechny na sta-

dionu. To bylo hodně náročné 

zvlášť u stovek a věží na čtyři dráhy, 

protože zatímco jsem zapisoval 

časy a  čekal na platnost pokusů, 

už bylo třeba představovat další 

rozběh. Naštěstí při velkých sou-

těžích jsme byli většinou ve dvou. 

Dalším krokem pro mne bylo vy-

tvoření databáze výkonů jednot-

livců na stovkách, šedesátkách 

a věžích, která mi umožňuje infor-

movat o kvalitách jednotlivých zá-

vodníků. Dnes si před velkými zá-

vody doplním databázi, na místě 

se zpravidla domluvím se sčítací 

komisí a startovka i dosažené časy 

se mi automaticky v reálném čase 

propisují do mých tabulek, kde vi-

dím i veškeré potřebné podklady. 

V  jakémkoliv okamžiku tak mám 

přehled o průběžných i celkových 

výsledcích a jsem schopen zajíma-

vé postřehy a informace předávat 

i všem na stadionu.

Které soutěže máš nejraději 

a proč?

Nejraději mám soutěže, kde se 

něco děje. A  nejsou to jen ty, na 

kterých jsou k  vidění špičkové vý-

kony a  padají rekordy. Mám rád 

všechny závody, kde není dlouho 

nic rozhodnuto a celkové pořadí se 

mění třeba až posledním pokusem. 

Jsem rád, když jsou k  vidění pozi-

tivní emoce, jak na dráze, tak mezi 

fanoušky.

Máš nějakou zajímavost nebo 

kuriozitu, která se ti stala v sou-

vislosti s hasiččinou?

Celý můj život se stal díky hasiččině 

zajímavý!

CELÝ MŮJ ŽIVOT SE STAL DÍKY HASIČČINĚ ZAJÍMAVÝ

ROZHOVOR

NOVINKY
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Než bude v březnu zahájen pátý 

ročník série halových závodů 

v  běhu na 60 metrů s  překážka-

mi mladých hasičů, připomeňme 

si vítěze ročníku minulého. V se-

zóně 2017 se uskutečnila čtyři 

kola poháru, a to v březnu Jablo-

necká hala a Ostravská hala, v lis-

topadu pak Memoriál Marty Ha-

badové a  Ostravsko-beskydské 

šedesátky. Každoročně vzrůsta-

jící počet soutěžících mladých 

hasičů se opět potvrdil, když se 

série závodů zúčastnilo celkem 

1 212 závodníků a závodnic. 

Připomeňte si spolu s námi vítě-

ze jednotlivých kategorií roku 

2017 – Vendulu Jílkovou (mlad-

ší dívky), Víta Vymazala (mladší 

chlapci), Kateřinu Borovičkovou 

(starší dívky) a  Lukáše Bubeníč-

ka (starší chlapci).

Kateřina Borovičková (15) je 

členkou Sboru dobrovolných hasi-

čů Morkovice (o. Kroměříž) od roku 

2011. Ačkoli nepochází z  hasičské 

rodiny, právě rodiče ji poprvé vza-

li na hasičský trénink. A  požární 

sport se jí natolik zalíbil, že u  ha-

sičů zůstala. Kromě sportovní pří-

pravy a soutěží se také aktivně zú-

častňuje nesportovních akcí sboru. 

V budoucnu by chtěla být policist-

kou-kriminalistkou. Kromě vítěz-

ství v Českém halovém poháru se 

v sezóně 2017 zúčastnila hasičské 

olympiády ve Villachu jako člen-

ka  reprezentačního týmu žen  C, 

který vybojoval celkové třetí místo.

Lukáš Bubeníček (15) ze Sboru 

dobrovolných hasičů Skuteč v okre-

se Chrudim chodil se svým tátou, 

dobrovolným hasičem, na hasičské 

akce od malička. Později začal sám 

pravidelně trénovat. Místní sbor 

pořádá mnohé akce a Lukáš se jich 

podle svých možností účastní. Ještě 

není rozhodnutý, čím by chtěl být 

v budoucnu, ale jak sám říká, mělo 

by to „vonět“ hasiččinou. Pokud má 

nějaký volný čas, rád jezdí na kole, 

hraje fl orbal nebo plave. V  loňské 

sezóně vybojoval třetí místo ve 

střední kategorii na Mistrovství Čes-

ké republiky dorostu v  požárním 

sportu ve Zlíně. 

Vendula Jílková (11) je člen-

kou  Sboru dobrovolných hasičů 

Bludov v okrese Šumperk čtyři roky. 

K hasiččině ji přivedla hasičská rodi-

na. Vzorem je pro ni táta − profesi-

onální hasič. Naplno se věnuje po-

žárnímu sportu, ale s  kolektivem 

mladých hasičů se zapojila také do 

pomoci dětem v  dětských domo-

vech v  Zábřehu a  Olšanech, které 

navštěvují, anebo dětem posílají 

svoje výhry ze soutěží, jako jsou 

různé balíčky nebo hry. 

Vít Vymazal (11) je členem Sboru 

dobrovolných hasičů v  Morkovi-

cích v  okrese Kroměříž od roku 

2011. S  tetou Ilonou a  strýcem Ji-

řím jezdil na různé hasičské akce 

a  začal soutěžit za přípravku pod 

vedením vedoucí mladých hasičů 

Kristiny Krejčí. Ve sboru pomáhá 

s  přípravou a  organizací dalších 

akcí – například masopustního 

průvodu. Jeho vzorem je jihoafric-

ký atlet Wayde Van Niekerk. Kromě 

požárního sportu se věnuje také 

atletice a fl orbalu, rád lyžuje, jezdí 

na snowboardu, chodí do lezec-

kých nebo lanových center. V  bu-

doucnu by chtěl být profesionál-

ním hasičem.

Hasičský sport zaznamenává rok 

od roku vzrůstající počet sportov-

ců, kteří se věnují jeho jednotli-

vým odvětvím – tedy požárnímu 

sportu, klasickým disciplínám 

nebo disciplínám TFA. V  součas-

nosti registrujeme 43  541 spor-

tovců v  soutěžích (těch, kteří se 

účastní postupových soutěží) 

a  47  765 aktivních sportovců 

(těch, kteří se zúčastní alespoň 

čtyř otevřených soutěží). 

Naši sportovci – mladí i  dospělí – 

dosahují skvělých výsledků na me-

zinárodní scéně a možná i proto se 

daří dostávat hasičský sport do po-

vědomí veřejnosti. V  roce 2017 za-

hájilo Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a  Slezska spolupráci s  marketingo-

vou agenturou Hasičská sportovní 

a  společnými silami pracujeme na 

propagaci našeho sportu.  

Před začátkem loňských letních 

prázdnin se podařilo navázat spo-

lupráci s Českou televizí v projektu 

podpory hasičského sportu. Kromě 

obvyklé spolupráce s  hasičskou 

televizí FireTV se tak začaly pravi-

delně objevovat krátké reportáže 

z jedné či ze dvou víkendových ha-

sičských akcí v  celé České republi-

ce a pořady o mistrovských národ-

ních i  světových akcích. Vrcholem 

zájmu médií bylo v  loňském roce 

Mistrovství České republiky profe-

sionálních a  dobrovolných hasičů 

v  Praze. Této akci se kromě České 

televize věnovala také televize Ba-

rrandov a  Český rozhlas. Živě ze 

soutěží vysílal také zpravodajský 

portál iDNES.cz.

Společně také hledáme partnery 

hasičského sportu, a  tak se před 

vánočními svátky stal hlavním 

partnerem hasičského sportu pi-

vovar Litovel. Sdružení cílí také 

na vizuální propagaci hasičského 

sportu. Aktuálně vzniká jeho nové 

logo. Všechny celostátně vyhlašo-

vané soutěže, jakými jsou Český 

halový pohár v běhu na 60 metrů 

s překážkami, Český pohár v běhu 

na 100 metrů s  překážkami nebo 

Liga CTIF, mají již nějaký ten rok svá 

jedinečná loga. Nejen v  Českém 

halovém poháru pro mladé hasiče 

připravujeme odměny formou ob-

lečení s logem Sportuj s námi. 

KDO JSOU VÍTĚZOVÉ ČESKÉHO HALOVÉHO POHÁRU 2017?

BEZ PROPAGACE BY TO NEŠLO

VIZITKA

SPOLUPRACUJEME

UDÁLOSTI

V ÝSTUP NA CVIČNOU 
VĚŽ V HALE

Výstup na cvičnou věž bývala disciplína, 
v níž soupeřili především muži, zvláště 
profesionální hasiči. V  posledních le-
tech – dá se předpokládat, že i vlivem 
úspěchů na mezinárodní scéně – se 
věži věnují čím dál více také ženy, 
dorostenci a  dorostenky. Závodníci 
v  těchto kategoriích samozřejmě ne-
vystupují do čtvrtého podlaží věže tak 
jako muži, ale do druhého, respektive 

třetího podlaží (starší dorostenci). V le-
tošním roce čeká v srpnu ženy a dorost 
již třetí republikové mistrovské měření 
sil, tentokrát v  Liberci. O  soutěže ve 
výstupu na cvičnou věž je nebýva-
lý zájem, a  tak na první březnový ví-
kend připravuje Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska spolu s  Hasičským 
záchranným sborem Středočeského 
kraje nultý ročník Halové soutěže ve 
výstupu na cvičnou věž dospělých 
a  dorostu na stanici HZS v  Příbrami. 
Trenéři dorostu se tu mohou zúčastnit 
praktického semináře o této disciplíně. 
Přihlášky na www.stovky.cz lze posí-
lat do 28. února 2018.

HLAVNĚ NEUSNOUT NA 
VAVŘ ÍNECH

Rok 2017 byl rokem hasičské olympi-
ády. V  Rakousku soutěžili hasiči z  ce-
lého světa v  požárním sportu nebo 

v disciplínách CTIF a mladí hasiči v dis-
ciplínách CTIF. V  kategorii dívek se 
podařilo děvčatům z Pískové Lhoty 
obhájit zlato z polské Opole (2015). 
Vítězky XXI. mezinárodního setkání 
hasičské mládeže 2017 neusnuly na 
vavřínech a již jsou v plném tréninku. 
Připravují se na nadcházející soutěžní 
sezónu. A  ačkoli se další mezinárod-
ní setkání mládeže, malá hasičská 
olympiáda, uskuteční ve Švýcarsku 
až v  roce  2019 a  vítězky z  rakouské-
ho Villachu mají postupové místo jisté, 
družstvo čeká již nyní spousta práce. 

Už proto, že tým projde generační 
obměnou, a tak je třeba nic nepodce-
nit! Zimní přípravu tráví tým již tra-
dičně v  tréninkovém centru České 
unie sportu, ve Sportovním centru 
Nymburk.

SOUTĚŽNÍ VÍKEND 
MLADÝCH HASIČŮ 
V BRNĚ

Sbor dobrovolných hasičů Starý Lísko-
vec Sport uspořádal v Brně zimní akci 
Lednový víkend mladých hasičů. 
Soutěžní víkend tvořily dva závody. 
V  sobotu mladé hasiče čekala uzlová 
štafeta (součást Open ligy).  Podle ka-
tegorie vázali soutěžící lodní, tesařský 
uzel, plochou spojku nebo úvaz na 
proudnici. Nejlepší byla přípravka ze 
Syrovic, mezi mladšími pak Kobeřice 
Ohniváci, ve straších Strachotín, nej-
lepší dorostenci v jednotlivcích i dvoji-

cích byli z Hoštěrádek-Rešova. V neděli 
se soutěžilo ve štafetě 4 × 60 metrů 
s překážkami rozměřené člunkově. Na 
start se postavili závodníci ve věku od 
3 do 18 let.  Mezi přípravkami byla nej-
lepší ta z Otína, kategorii nejmladších 
a mladších žáků ovládly Výčapy, starší 
pak Těrlicko-Hradiště, dorostenci z Tva-
rožné, dorostenky z  Těrlicka-Hradiště 
a smíšený dorost ze Šošůvky. Celkem 
se víkendu zúčastnilo na 350 mla-
dých hasičů.
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Základy požárního sportu sahají 

do  roku 1937, kdy byla v  býva-

lém Sovětském svazu uspořá-

dána první soutěž v  požárních 

disciplínách. V  roce 1945 byla 

zpracována pravidla soutěží 

v požárním sportu. Byly do nich 

zařazeny disciplíny výstup do 

4.  podlaží cvičné věže, běh na 

100 metrů s  překážkami, požár-

ní štafeta 6 × 100 metrů, umístě-

ní třídílného vysunovacího žeb-

říku a  výstup po něm do okna 

3.  podlaží cvičné věže, požární 

útok a dvojboj.

V  dalších letech byly disciplíny 

upravovány, byla zdokonalována 

materiálně technická základna 

a stabilizovala se pravidla soutěží.

V  roce 1966 přijala Federace po-

žárního sportu SSSR rozhodnutí 

o  rozmístění překážek a  nářa-

dí, které platí až do současnosti. 

Následovalo období bouřlivého 

rozvoje požárního sportu v  SSSR. 

Toto období také znamená počát-

ky požárního sportu u  nás. Prv-

ní poznatky o  požárním sportu 

k  nám přivezl tehdejší náčelník 

Hlavní správy požární ochrany Ing. 

Pavel Stoklásek v roce 1967 a stal 

se jedním ze zakladatelů a velkých 

propagátorů sportu, jehož cílem 

je zvyšování obratnosti, rychlosti 

a  fyzické zdatnosti hasičů. Sto-

klásek řadu let vedl reprezentaci 

hasičů, která poprvé na meziná-

rodní scéně startovala roku 1968 

v  Leningradu, kde reprezentovali 

narychlo secvičení hasiči z  Prahy. 

Dokázali zde vybojovat stříbrné 

medaile v disciplíně požární útok. 

V roce 1969 v Rumunsku a v roce 

1970 v  Polsku reprezentovali br-

něnští hasiči. Výsledkem bylo 

dvojí vítězství v  požárním útoku 

a  bronz v  celkovém hodnocení 

družstev. 

V  roce 1970 se požární sport stal 

součástí odborné a  fyzické pří-

pravy hasičů. Konalo se první 

Mistrovství ČSSR - v  Ostravě. Tam 

se ještě projevila nedostatečná 

zkušenost s  pořádáním takovéto 

soutěže. Chyběl kvalifi kovaný sbor 

rozhodčích, jednotný výklad pra-

videl požárního sportu, a  rovněž 

některé „narychlo“ zhotovené pře-

kážky mnohdy nesplňovaly dané 

technické požadavky. Mistrovství 

ČSSR profesionálních hasičů se ko-

nalo každý rok a  místo konání se 

pravidelně střídalo na Slovensku 

a  v  Česku. Každému mistrovství 

ČSSR předcházely národní soutěže, 

ze kterých se nominovalo prvních 

šest družstev na celostátní akci. Za 

vrcholné období výkonnosti na-

šich závodníků lze zařadit druhou 

polovinu 80. let 20. století. Určitá 

stagnace v oblasti požárního spor-

tu u profesionálních hasičů nastala 

po roce 1990, kdy bylo rozpuštěno 

reprezentační družstvo a  v  požár-

ním sportu došlo k útlumu. Na po-

kles zájmu měl vliv také rozpad tzv. 

východního bloku, v  jehož rámci 

byly do té doby pravidelně organi-

zovány mezinárodní soutěže v po-

žárním sportu a  dobré umístění 

na nich bylo prestižní záležitostí 

všech zúčastněných států. 

O  stagnaci požárního sportu 

v tomto období však nelze hovořit 

v  prostředí dobrovolných hasičů, 

pro které tento sport zůstal v  po-

předí zájmu.

Nemalý podíl na této skutečnosti 

mají občanská sdružení působící 

na úseku požární ochrany, zejmé-

na Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a  Slezska, Česká hasičská jednota 

a  Moravská hasičská jednota. Tyto 

spolky prvky požárního sportu 

uplatňují již ve sportovních sou-

těžích dětí a  mládeže. Pokud by 

někdo sečetl profesionální i  dob-

rovolné hasiče a členy občanských 

sdružení, kteří aktivně požární sport 

provozují, jistě by se požární sport 

ocitl mezi sporty s  nejvyšší člen-

skou základnou v České republice.

Při soutěžích v požárním sportu 

se profesionální hasiči řídí pra-

vidly požárního sportu vyda-

nými Generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru 

ČR a  dobrovolní hasiči Směrnicí 

hasičských sportovních soutěží. 

Tyto dokumenty nejsou totož-

né. Volání po jejich sjednocení 

a  úpravách některých pasáží 

rezonovalo nejen poslední spor-

tovní sezónou. 

Aktuálně by měla být Generálním 

ředitelstvím HZS ČR vydána nová 

pravidla požárního sportu a  po-

dle nich by se měla upravit také 

směrnice dobrovolných hasičů. 

K potřebě vydání nových pravidel 

požárního sportu vedly nové tren-

dy v  požárním sportu,  sbližování 

našich pravidel s  mezinárodními 

a  také různé dodatky a  výklady 

reagující na problematické nebo 

nejasné situace v pravidlech.

Nová pravidla připravovala komise 

složená z odborníků zastupujících 

Hasičský záchranný sbor ČR, Ha-

sičské záchranné sbory podniků, 

Českou hasičskou jednotu, Morav-

skou hasičskou jednotu a  samo-

zřejmě Sdružení hasičů Čech, Mo-

ravy a Slezska. Výrazných změn by 

mělo být hned několik. Jedná se 

například o detailní specifi kace ne-

platnosti pokusu. V  technické pří-

loze pravidel by měly být přesně 

specifi kovány parametry překážek 

a  nářadí, např. rozdělovače, hadic 

pro běh na 100 metrů s  překážka-

mi, proudnice či bezpečnostní po-

jistky, které jsou přesně defi novány. 

Komise se snažila pravidla zjedno-

dušit, zpřesnit a  rovněž v  někte-

rých bodech i  přiblížit mezinárod-

ním pravidlům.   

Tyto změny by měly být v  letošní 

sezóně promítnuty do Směrnic ha-

sičských sportovních soutěží. A to 

především v    technické části, pro-

vedení a  hodnocení disciplín jako 

celku. Změněna bude také úvod-

ní část Směrnice, a  to organizační 

část pro dobrovolné hasiče.

ZBLÍZKA

DO NOVÉ SEZÓNY S NOVÝMI PRAVIDLY

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

POŽÁRNÍMU SPORTU UŽ JE 
NEUVĚŘITELNÝCH 80 LET

SERIÁLY SOUTĚŽÍ 2018
ČESKÝ HALOVÝ POHÁR

17. 3.  Ostravská hala mladých hasičů, 
Ostrava
24. – 25. 3.  Jablonecká hala Mladých 
hasičů, Jablonec nad Nisou
10. – 11. 11.  Memoriál Marty Habadové, 
Praha
24. 11.  FINÁLE – Ostravsko-beskydské 
šedesátky, Ostrava

ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA 100 METRŮ
6. 5.  Jaroměř – Hřibojedská stovka
26. 5.  Ostrava – Poruba
28. 7.  Bludovská stovka Bludov
11. 8.  Večerní stovka Kamenec

LIGA CTIF
4. 3.  Hradecký pohár v disciplínách CTIF 
(Halová soutěž CTIF)
18. 3.  Moravskoslezský pohár 
v disciplínách CTIF (Halová soutěž CTIF)
14. 4.  Vlčnovský pohár v disciplínách CTIF
5. 5.  Pražský pohár v disciplínách CTIF
8. 9.  O pohár města Velké Meziříčí 
v disciplínách CTIF

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, www.sporty-cz.cz..

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?

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČR – 
Motocyklový závodník Ondřej Ježek, 
jehož partnerem na sportovním poli 
je i  ÚAMK, se v  termínu 8. – 10.  červ-
na  2018 představí domácím fanouš-
kům na brněnském Masarykově 
okruhu v  rámci závodů MS Superbi-
ků, které se do České republiky vrací 
po několikaleté pauze. Ondřeje Ježka 
čeká v roce 2018 druhá sezóna v tom-
to prestižním motocyklovém seriálu 
závodů. Tu absolvuje na motocyklu 
Yamaha stáje Guandalini Racing. Svou 
premiérovou sezónu, kterou odjel se 
strojem Kawasaki, zakončil český mo-
tocyklista se ziskem 22 bodů na koneč-
ném 22. místě.

SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLI-
KY – V sobotu 27. ledna odstartovaly ve 
Zlíně a  v  Mostě závody Moravskoslez-
ské a České ligy mládeže v ploutvovém 
plavání. Obě soutěže mají v roce 2018 
na programu tři základní kola. Nej-
lepší tři týmy z  obou lig po třech zá-
kladních kolech nastoupí v  termínu 
24. – 25.  listopadu  2018 v  17.  ročníku 
Finále ligy mládeže. Průběžné pořadí 
Moravskoslezské ligy vede po prvním 
kole klub SP Laguna Nový Jičín, jehož 
závodníci vybojovali ve zlínském bazé-
ně 2 724 bodů. Českou ligu vede po zá-
vodech v Mostě družstvo Aquaklubu Li-
berec s 2 131 body. Již 10. března čekají 
na mladé ploutvaře druhá kola soutěží.

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

HISTORIE


