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PRVNÍ ŽENA V ČELE 
SDRUŽENÍ

Novou starostkou Sdružení hasi-
čů Čech, Moravy a  Slezska byla na 
VI. sjezdu 9. července 2021 zvolena 
dosavadní náměstkyně Ing. Moni-
ka Němečková. M. Němečková je 
členkou Sboru dobrovolných hasičů 
v  Pískové Lhotě v  okresu Nymburk. 
Od  roku 1997 pracovala na úseku 

mládeže sdružení hasičů, v roce 2005 
byla zvolena do funkce náměstkyně 
starosty SH ČMS. V  nejvyšší pozici 
vystřídala dosavadního starostu Jana 
Slámečku, který dobrovolné hasiče 
vedl od roku 2018. V  čele SH  ČMS 
v minulosti stáli v  letech 1992 – 2000 
Rudolf Manoušek a mezi lety 2000 až 
2018 Karel Richter.

OPEN HOUSE PR AHA UŽ 
POSEDMÉ

Sedmý ročník festivalu  Open House 
Praha 2021  měl letos na programu 
také komentovanou prohlídku  Hasič-
ského domu na Vinohradech (Řím-
ská 45). Prezentace „prvního pražské-
ho mrakodrapu“ postaveného před 
92 lety se 7. srpna 2021 ujali Ivan Jirota 
a  Josef Nitra. Pak už si každou půlho-

dinu kolem dvaceti až třiceti zájemců 
mělo možnost prohlédnout základní 
kameny, z  nichž první byl položen 
28. září 1928. Někteří měli jen zájem 
o  prohlídku místního pivovaru nebo 
si výtahem vyjeli na atraktivní podíva-
nou z  terasy, která je jinak pro veřej-
nost uzavřena. I tak hasičským centrem 
za celý den prošlo více než pět stovek 
návštěvníků.

NOV Ý PŘIDRUŽENÝ 
ČLEN SDRUŽENÍ – SVAZ 
UČITELŮ TANCE ČR 

Na výjezdním zasedání Rady Sdruže-
ní sportovních svazů České republiky, 
jehož členem je také SH ČMS, bylo 
10. června 2021 jednomyslně odhla-
sováno přijetí Svazu učitelů tance 
ČR za přidruženého člena Sdružení. 
Svaz učitelů tance ČR je svazem, 
v  jehož činnosti se snoubí jak spor-
tovní pohled na tanec, tak umělecká 
a  vzdělávací činnost. Sdružuje profe-
sionální členy, kterými jsou tanečníci 
a  taneční mistři, spolu s  amatérský-
mi a  rekreačními tanečníky. Taneční 
sport kromě klasických standardních 
a  latinskoamerických tanců zahrnuje 
například také step, akrobatický rock 
and roll, pouliční styly (street dance), 

mažoretky, pole dance, cheerleaders 
a mnohá další taneční odvětví a tech-
niky. V  současnosti je ve Svazu učite-
lů tance registrováno 150 tanečních 
mistrů a  více než 5000 sportovců 
pro rekreační i  vrcholový taneční 
sport. Každoročně pak prostřednic-
tvím svých členů vede k  pohybu na 
40  000  účastníků tanečních kur-
zů všech věkových skupin. Více se  
dozvíte na www.sut.cz.

Mistrovství světa dorostu 
v  chorvatském Čakovci se pro 
českou výpravu stalo historicky 
nejúspěšnějším šampionátem. 
České dorostenky se staly mis-
tryněmi světa v požárním spor-
tu, dorostenci jsou vicemistry 
světa. Domů výprava přivezla 
12 medailí.

První disciplínou mistrovství byl 
výstup na cvičnou věž. Disciplína, 
v  níž dlouhodobě vítězí družstva 
Rusů a  Bělorusů, přinesla oběma 
českým výběrům zisk třetího mís-
ta. Nejúspěšnějším českým závod-
níkem v  této disciplíně byl Adam 
Šíp, který si v  základních rozbě-
zích zapsal čas 7,47 s. Ve finálovém 
rozběhu překonal ještě o  jednoho 
soupeře více, do cíle se dostal dru-
hý a stal se tak vicemistrem světa 
v kategorii středního dorostu.

Běhu na 100  metrů s  překážkami 
patřil druhý den mistrovství. Druž-
stvu dorostenců se podařilo v  tý-
movém pořadí obsadit třetí místo. 
Jediným Čechem, kterému se na 
stovkách povedlo kvalifikovat do 
finále, byl střední dorostenec Vít 
Vymazal. Ten ve finálovém rozbě-
hu zapsal čas 16,73 s a vybojoval 
stříbrnou medaili.

Dorostenky si na stovkové dráze 
vedly velmi dobře. Pěti českým 
závodnicím se podařilo probojo-
vat do finálových běhů ve svých 
kategoriích. V  mladší kategorii 
to byla Veronika Fricová, která 
vybojovala stříbrnou medai-
li. Mezi středními dorostenkami 
postoupily Tereza Chovancová 
a  Vendula Jílková. Ve finálovém 
rozběhu byla nejrychlejší Tereza 
Chovancová, která se s  časem 
17,15  s stala mistryní světa ve 
své kategorii! Vendula Jílková 
doběhla do cíle druhá v  čase 
17,56  s a  získala tak stříbro. Dvě 
české závodnice nastoupily i  do 
finále staršího dorostu. Úspěš-
nější byla Lucie Ledvinová, kte-
rá zastavila časomíru na hodnotě 
16,99  s a  získala bronzovou me-

daili. Johanka Vaculíková v  té-
mže rozběhu skončila čtvrtá. V tý-
movém hodnocení se dorostenky 
na stovkách podělily o  vítězství 
s Ruskami. 

Pátek třináctého byl pro českou 
reprezentaci šťastným dnem! Šta-
feta dorostenců ve složení Vít Vy-
mazal, Jakub Stýblo, Petr Loukota 
a  Lukáš Flégr druhým pokusem 
zaběhla čas 61,10 s, což byl mezi 
chlapci druhý nejrychlejší čas.

V případě dorostenek dali trenéři 
důvěru kvartetu Tereza Chovanco-
vá, Vendula Jílková, Johanka Vacu-
líková a Lucie Ledvinová. Děvčata 
nezklamala, již po prvních po-
kusech se držela na průběžném 
druhém místě. Když ruská štafeta 

ve druhém pokusu zlepšila svůj 
čas, vzápětí je dívky s  českým 
lvíčkem na prsou pokořily, sta-
novily vítězný čas 62,60 s a staly 
se mistryněmi světa ve štafetě 
4 × 100 metrů s překážkami!

Královskou disciplínou – požár-
ním útokem mistrovství vrcholilo. 
Na stadionu se první představili 
dorostenci. Český tým nastoupil 
v  sestavě Petr Loukota, Jakub Mi-
chalski, Lukáš Flégr, Vít Vymazal, 
Jakub Stýblo a  Adam Šíp. Do cel-
kového hodnocení se jim započí-
tal první pokus, ve kterém chlap-
ci po startu vytvořili a  roztáhli 
útočné vedení a  naplnili nástři-
kové terče vodou v  čase 22,58  s, 
což znamenalo mistrovský titul 
v této disciplíně.

Také sestava dorostenek ve slože-
ní Johanka Vaculíková, Lucie Ledvi-
nová, Nikola Rašková, Tereza Cho-
vancová, Vendula Jílková a  Eliška 
Navrátilová předvedla, že Česko 
v  této disciplíně patří ke světové 
špičce. V  prvním pokusu dosáhly 
času 23,49 s a ten jim zajistil zlaté 
medaile!

Dorostenky díky četným úspě-
chům získaly 6 bodů, stejně jako 
závodnice z Ruska. Bronzové skon-
čily Bělorusky (11 bodů). Díky  po-
mocnému kritériu, kterým je lepší 
umístění na požárním útoku, se 
naše závodnice dostaly před své 
konkurentky a již během požárních 
útoků bylo jasné, jaké je celkové 
pořadí. České dorostenky se staly 
mistryněmi světa v požárním spor-
tu! Zlatou medaili a titul mistryň si 
do České republiky přivezly Johan-
ka Vaculíková, Lucie Ledvinová, Ni-
kola Rašková, Tereza Chovancová, 
Vendula Jílková, Eliška Navrátilová, 
Veronika Fricová, Marika Mašková 
a Rozálie Pospíšilová.

Čeští dorostenci se v  závěreč-
ném hodnocení osamostatnili na 
druhém místě se ziskem devíti 
bodů. Mistry světa se díky nejniž-
šímu součtu jednotlivých umís-
tění (5  bodů) stali Rusové, bron-
zové medaile získalo Bělorusko 
(12 bodů). V Chorvatsku Českou re-
publiku reprezentovala sestava ve 
složení Petr Loukota, Jakub Michal-
ski, Lukáš Flégr, Vít Vymazal, Jakub 
Stýblo, Adam Šíp, Tadeáš Voříšek, 
Martin Šulc a Matyáš Novák.

Mistrovství světa se účastnili zá-
stupci Běloruska, Bulharska, České 
republiky, Estonska, Chorvatska, 
Indie, Lotyšska, Slovenska a Ruska.

MISTROVSTVÍ SVĚTA

NOVINKY

DOROSTENKY ZLATÉ, DOROSTENCI STŘÍBRNÍ. MISTROVSTVÍ 
SVĚTA V ČAKOVCI PŘINESLO OBROVSKÝ ÚSPĚCH.
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Začátek léta se tradičně nesl 
ve znamení dvou významných 
sportovních událostí – Mistrov-
ství ČR hry Plamen a Mistrovství 
ČR dorostu v  požárním sportu. 
Nejlepší družstva z jednotlivých 
krajů poměřila své schopnosti 
v Jihlavě, respektive v Zábřehu.

Po dvouleté pauze se vítězové 
krajských kol opět sešli na Mist-
rovství ČR hry Plamen, tentokrát 
na atletickém stadionu v  Jihlavě.  
Na všech přítomných bylo patrné, 
že jim soutěžení v  loňském roce 
opravdu chybělo, a  možnost po-
tkat se se svými soupeři z ostatních 
týmů jim dodala potřebnou ener-
gii do samotného závodu.

Sportovní klání odstartovala šta-
feta 4 × 60 metrů. První místo vy-

bojoval SDH Zderaz (Pardubický 
kraj) s  časem 38,79  s. Na prvním 
místě ve štafetě požárních dvojic 
se umístilo družstvo SDH Bludov 
s  časem 47,98 s. Tým z  Olomouc-
kého kraje zvítězil i  ve štafetě CTIF 
(čas 66,90 s) a požárním útoku CTIF 
(40,45 s). Nejrychlejší požární útok 
předvedl celek ze Zderazi (21,74 s). 
Celkovými vítězi se stali starší 
žáci z  Bludova, stříbrné medaile 
získal sbor z  Horního Hradiště 
(Plzeňský kraj), bronz putoval do 
Hájova (Moravskoslezský kraj).

MČR dorostu v  požárním sportu 
zavítalo do Zábřehu na Moravě. 
S  ohledem na hygienická opatře-
ní bylo rozděleno na soutěžní dny 
pro dorostenky, dorostence a  jed-
notlivce. Zahajovaly dorostenky 
a  to štafetami na 4 × 100  metrů 
s překážkami. Vítězkami se staly zá-
vodnice z  SDH Úněšov (Plzeňský 
kraj) s časem 61,51 s. Pokračovalo 
se během na 100 m s překážkami, 

ve kterém se sčítaly časy pěti nej-
lepších závodnic. V  této disciplíně 
se opět nejvíce dařilo Úněšovu.

Součástí závodů byl i  písemný 
test hasičských a  záchranářských 
vědomostí, který pro řadu týmů 
nedopadl dobře. O  konečném ví-

tězi musela rozhodnout poslední 
disciplína – požární útok. Tam pře-
kvapily závodnice z Bludova, které 
vybojovaly první místo s  časem 
27,73 s. Po skončení disciplíny se 
mohly začít radovat i  z  celkového 
prvenství. V konečném součtu je 
na druhém místě doplnily doros-

tenky z SDH Tuhaň (Středočeský 
kraj), na třetím SDH Úněšov.

Druhý soutěžní den pokračoval ve 
stejném harmonogramu jako den 
předchozí. Na soutěžní dráhu však 
nastoupili dorostenci. Sportovci 
z  Bludova uspěli hned v  první dis-
ciplíně, kdy se nejrychlejší štafetou 
58,14 s  spolehlivě dostali na první 
místo. I v běhu na 100 metrů s pře-
kážkami se nejvíce dařilo družstvu 
z SDH Bludov. Písemný test u chla-
peckých týmů dopadl výrazně lépe 
než u děvčat. Rozhodující a nejoče-
kávanější disciplínou se tudíž stal 
požární útok, ve kterém si nejlépe 
vedl tým SDH Písková Lhota s  ča-
sem 26,96 s. V konečném součtu, po 
dvou vyhraných disciplínách, první 
místo obsadil SDH Bludov. Na 
druhém místě skončilo družstvo 
dorostenců z  SDH Pískové Lho-
ty (Středočeský kraj) a  na třetím 
místě je doplnili závodníci z jiho-
moravského SDH Mistřín.

Navzdory tomu, že pandemická 
situace nebyla ještě v  květnu 
pro sport příznivá, sdružení ha-
sičů se ve spolupráci s organizá-
tory z jednotlivých krajů dohod-
lo, že uspořádají Mistrovství  ČR 
v  požárním sportu odděleně, 
ve třech různých termínech, na 
třech různých místech. Na kaž-
dém místě se pak soutěžilo pou-
ze v  jedné disciplíně. Sportovci 
se tedy potkali na dráze 7. srpna 
v  Hradci Králové na MČR v  po-

žárních útocích, o 14 dní později 
v sobotu 21. srpna v Ostravě-No-
vé Vsi na MČR v běhu na 100 m 
s  překážkami a  o  den později 
22. srpna v Širokém Dole na MČR 
ve výstupu na cvičnou věž.

V  Hradci se mistry republiky stali 
závodníci z  SDH Seč (Pardubický 
kraj) časem 25,45 s. Kategorii žen 
ovládly a  mistryněmi republiky 
se staly závodnice z  Plzeňského 
kraje z  SDH Chválenice, které se 
kromě skvělého výkonu postaraly 
i  o  nový národní rekord časem 
22,84 s. V  Ostravě se mistrem re-
publiky stal předpokládaný favorit 

závodu, Dan Klvaňa z SDH Oznice, 
aktuální držitel světového rekordu 
v  této disciplíně (14,70  s). Už v  zá-
kladním kole se jako jediný dostal 
časem 15,75 s pod 16,00 s, ve finále 
svůj pokus ještě zlepšil na 15,06 s. 
Mistryní republiky se stala Kami-
la Bartošková z  SDH Horní Cere-
kev časem 16,61 s. 

O  den později se závodníci přesu-
nuli do Širokého Dolu v  Pardubic-
kém kraji, aby v  areálu firmy Flídr 
Group soupeřili ve výstupu na cvič-
nou věž. Soutěž odstartovaly mlad-
ší dorostenky, mezi kterými byla 
nejlepší Eliška Zaoralová z  SDH 

Bludov časem 8,58  s. Následovaly 
střední dorostenky, jejichž závod 
vyhrála Vendula Jílková rovněž 
z SDH Bludov, která vystoupala na 
věž v čase 8,07 s. Mezi staršími do-
rostenkami byla nejlepší Karolína 
Lefnerová z  SDH Ostrava-Nová 
Ves časem 7,99 s a obhájila tak loň-
ské vítězství. Stupně vítězů doplnili 
i zástupci z kategorie mladších do-
rostenců, mezi kterými byl nejlep-
ší Martin Šulc z  SDH Seč (7,89  s), 
v  kategorii středních nejrychleji 
na věž vystoupal Adam Šíp z SDH 
Duchcov v čase 7,59 s a v kategorii 
starších dorostenců pak Petr Lou-
kota z SDH Lhenice časem 11,67 s. 

Kategorii žen opět ovládla Kamila 
Bartošková z  SDH Horní Cere-
kev časem 7,68  s. Mezi muži byla 
konkurence vysoká, svou skvělou 
formu potvrdil Jan Vyvial z  SDH 
Kozlovice, který vystoupal na věž 
v čase 14,04 s a potvrdil své vítěz-
ství z loňského roku.

BLUDOVŠTÍ JSOU TROJNÁSOBNÝMI MISTRY REPUBLIKY

TŘI MISTROVSTVÍ, TŘI MÍSTA, TŘI DISCIPLÍNY. JINÝ FORMÁT MISTROVSTVÍ ČR 
V POŽÁRNÍM SPORTU DAL MOŽNOST ZÁVODIT ŠIRŠÍMU OKRUHU SPORTOVCŮ

ÚSPĚCHY

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE

UDÁLOSTI

REKORDNÍ POŽÁRNÍ 
ÚTOK Y 

Rozvolnění vládních opatření umož-
nilo konání nejenom řady ligových 
a  krajských soutěží, ale i  soutěží na 
úrovni celorepublikové. Na Mistrov-
ství  ČR v  požárním útoku v  Hradci 
Králové kategorii žen ovládly a  mist-
ryněmi republiky se staly závodnice 
z Plzeňského kraje, z SDH Chválenice, 
které se kromě skvělého výkonu posta-
raly i o nový národní rekord s časem 

22,84  s. Shodou okolností dosavad-
ními držitelkami národního rekordu 
byly rovněž členky SDH Chválenice 
s časem 23,16 s. O  to větší bylo jejich 
nadšení, když byly schopné po pěti le-
tech čas zlepšit a udržet vedoucí pozici. 
Na 6. extraligovém kole v Čechtíně se 
1. srpna o  nový rekord v  této soutěži 
rovněž postaral tým žen Špuntorky 
Jinolice s časem 15,55 s. Překonaly tak 
po deseti letech rekord soutěže, který 
dosud držely ženy z  týmu z  SDH Ne-
vcehle (15,56 s). Tato sezóna rozhodně 
přeje více ženským týmům.

REPREZENTAČNÍ 
SOUSTŘEDĚNÍ

Společně s  jednotlivými závody 
a v souvislosti s postupně se uvolňují-
cí situací, začala probíhat i soustředě-
ní reprezentačních týmů v  požárním 
sportu. Tým dorostenců a dorostenek 
se připravoval na společných soustře-

děních převážně v  Ostravě. Konkrét-
ně v Ostravě-Nové Vsi se během jara 
podařilo vybudovat nové hasičské 
cvičiště a atletiky ve spolupráci s klu-
bem Atletika Poruba. Pro všechny 
sportovní nadšence požárního sportu 
zde vyrostla nová hasičská věž a dráha 
pro běh na 100 m s překážkami. Týmu 
dorostenců a  dorostenek bezpochy-
by nový tréninkový prostor přinesl 
úspěch, i  s  ohledem na Mistrovství 
světa dorostu v  požárním sportu 
v  Čakovci, ze kterého přivezli několik 
medailí. Tým mužů a  žen odcestoval 

na Mistrovství světa 30. srpna do ka-
zašské Karagandy. Oba reprezentační 
týmy pro své tréninky našly převážně 
své zázemí na stadionu HZS Králove-
hradeckého kraje přímo v Hradci Krá-
lové. Doufejme, že se jim podaří při-
vézt nějaký medailový úspěch stejně 
jako dorostencům.

STIMAX CUP POKR AČUJE 
I V ROCE 2021

Ani v  letošním roce nedovolila ak-
tuální situace začít první kolo STI-
MAX CUP 2021 aneb šedesátkování 
a  stovkování Ústeckého kraje dle 
plánu 2. května. Na zahájení 8. roční-
ku seriálu se muselo počkat o několik 
týdnů později. Až v neděli 20. června 
se mohli na první závod sejít jednot-
livci z kategorie dětí, dorostu a dospě-
lých ze všech koutů republiky. Svou 
šikovnost mohli předvést ve dvou di-
vácky atraktivních disciplínách – běhu 

na 60 m a na 100 m s překážkami. Cel-
kem se na start postavilo 315 závod-
níků. Na vítěze v cíli čekaly originální 
medaile od partnera soutěže, společ-
nosti KOVPAL. Stejně jako roky před-
chozí se soutěžilo v deseti kategoriích. 
Po dlouhé době bylo povzbuzující sle-
dovat, jak se soutěžící snaží a s jakým 
zápalem bojují. Tento závod nebyl ani 
tak o vítězství a výsledcích, ale přede-
vším o  setkáních, o  šanci zaběhnout 
si závod, neboť soutěže, které běžně 
probíhají od března do června, se ne-
mohly všechny řádně uskutečnit.
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Na červencovém soustředění 
reprezentace mužů v Hradci Krá-
lové jsme měli možnost popoví-
dat si s  jejich novým trenérem 
Viliamem Šťinčíkem. V  dosavad-
ní funkci trenéra nahradil Jiřího 
Kotába. 

Viliam Šťinčík je hasičem již od 
útlého věku. Jeho prvním velkým 
úspěchem byla reprezentace teh-
dejšího Československa na Mezi-
národní soutěži mladých požární-
ků v Holandsku v  roce 1983. Dále 
například zisk titulu mistra světa 
v požárním útoku v Doněcku roku 
2010 se Slovenskou reprezentací. 

„Trenérské činnosti se věnuji asi 20 let, 
nejprve jsem byl pomocníkem trené-
ra  slovenské reprezentace v  požár-
ním sportu Vlada Služiny, poté jsem 
byl chvilku sám trenérem reprezen-
tace a  k  tomu jsem začal kondičně 
trénovat nejen hasiče, ale i  další 
sportovce. Skončil jsem u  lyžování, 

kde kondičně trénuji sjezdové lyžaře 
bratry Žampovce,“ říká trenér.

Jeho první dojmy z  našich repre-
zentantů jsou velice dobré: „Líbí se 
mi na nich to, že vědí, kam jdou, mají 
svůj cíl a mají to tak hezky srovnané 
v  hlavě, že nejsou nějak rozlítaní 
a jsou koncentrovaní na to, co dělají. 
Myslím si, že je to dobrá parta.“ 

Na aktuálně probíhající Mistrov-
ství světa v  požárním sportu 
v  Kazachstánu se podle svých 
slov těšil, neboť dosáhnout úspě-
chu v  celosvětovém měřítku je 
cílem každého trenéra. Už trochu 
skeptičtější však byl před šampio-
nátem k českým šancím na úspěch: 

„Těžko říct, nevím, jaká je situace 
v ruských krajinách, ale podle mých 
informací je covid-19 nijak nepřibrz-
dil a rok a půl makali. My se vlastně 
potkali až teď, nezačínáme úplně od 
nuly, ty tréninky dokazují, že kluci na 
sobě makali, ale myslím si, že to není 
na takové úrovni jako třeba dva roky 
zpátky. Takže se spíš tak necháme 
překvapit, ať už dobře nebo špatně, 
to nevím.“ 

Dle slov trenéra je požární sport 
velmi náročný, co se týká využí-
vání fyzických schopností závod-
níka. Zároveň se jedná o  velmi 
nedoceněný sport, fotbalisti 
i  vrcholoví atleti mají určitě lepší 
podmínky než tito vrcholoví spor-
tovci – hasiči. Na mistrovství světa 
do kazašské Karagandy odcesto-
vali reprezentanti v  pondělí 30. 
srpna. Závodit budou v  disciplí-
nách požárního sportu – výstupu 
na cvičnou věž, v běhu na 100 m 
s překážkami, ve štafetě 4 × 100m 
s překážkami a v požárním útoku. 
Jejich kolegové z  reprezentace 
dorostu přivezli o  několik týdnů 
dříve z  Mistrovství světa z  chor-
vatského Čakovce celkem 12 me-
dailí, z toho jedna byla za celkové 
první místo v pořadí družstev pro 
dorostenky a  druhé místo v  druž-
stvech pro dorostence. Současně 
dorostenci získali i  řadu individu-
álních úspěchů. Doufejme, že se 
bude dařit i jejich starším vzorům. 
Na  posledním mistrovství světa 
v  ruském Saratově skončili v  cel-
kovém pořadí družstev muži třetí, 
ženy získaly stříbrnou medaili.

Mezi 10. červencem a 7. srpnem 
patřil každý víkend jednomu ze 
závodů Českého poháru v běhu 
na 100 metrů s  překážkami. Zá-
vodníci se v rámci stovkařského 
turné podívali do Ostravy, Pra-
hy, Třebíče, Bludova a  Kamence 
u Poličky.

Jednotlivé závody v  součtu nalá-
kaly přes 400 závodnic a  závod-

níků napříč všemi kategoriemi. 
Motivací závodníků, kromě snahy 
dosáhnout co nejlepších časů, co 
nejlepších umístění a užít si atmo-
sféru jednotlivých závodů, byla 
letos i  možnost kvalifikovat se na 
Mistrovství ČR v  běhu na 100  m 
s překážkami.

Mezi muži zvítězil Patrik Kligl (SDH 
Běloves). Druhý největší počet 
bodů nasbíral Lukáš Kroupa z SDH 
Pardubice-Polabiny, třetím se stal 
Stanislav Paulíček za HZS  Pardu-
bického kraje. Nejrychlejší pokus 
byl k  vidění v  Ostravě, kde Daniel 
Klvaňa zaběhl čas 15,01 s.

Mezi staršími dorostenci zvítězil 
Dominik Andrée z SDH Kly, střed-
ní kategorii ovládl Vít Vymazal 
(SDH Morkovice), v soutěži ročníků 
2007 a 2008 vyhrál Michal Jindrák 
(SDH Vědomice).

Nejúspěšnějšími v  kategorii žen 
se staly první Karolína Vyvialo-
vá z  Karviné-Hranic, následovaná 
druhou Kateřinou Borovičkovou 
z  Morkovic a  třetí Kamilou Bar-

toškovou z  Horní Cerekve. Na 
ženských překážkách předvedla 
nejrychlejší běh Českého pohá-
ru Karolína Vyvialová v  Bludově 
(16,53 s).

Vítězkou mezi staršími dorosten-
kami se stala závodnice z  Úněšo-
va Šárka Hájková, nejlepší střední 
dorostenkou byla Vendula Jílko-
vá (SDH Bludov), mezi mladšími 
dorostenkami zvítězila Veronika 
Fricová z SDH Mistřín.

VILIAM ŠŤINČÍK: NA NAŠICH REPREZENTANTECH 
SE MI LÍBÍ, ŽE VĚDÍ, CO CHTĚJÍ

PŘEDSTAVUJEME

ZBLÍZKA

PŘIPRAVUJEMEPŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME

září
11. 9. – Liga CTIF Velké Meziříčí 
25. 9. Mistrovství ČR ve vyprošťování, Praha 
26. 9. Mistrovství ČR v CTIF (klasické disciplíny), Dvůr Králové nad Labem 

Český halový pohár v běhu na 60 m s překážkami v roce 2021 bude složen 
z těchto čtyř závodů:
30.−31. 10.- Praha
6.−7. 11. – Jablonec nad Nisou
20.−21. 11. – Ostrava (dvojzávod)

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

Svaz potápěčů České republiky: 
MEDAILE I ČESKÉ REKORDY – ČESKÝM PLOUTVAŘŮM SE NA MS 
DAŘILO 

Česká asociace akademických technických sportů: 
DAVID TOLAR A KRISTÝNA OTCOVSKÁ JSOU DVOJNÁSOBNÝMI 
AKADEMICKÝMI MISTRY V LETNÍM BIATLONU 

Čeští ploutvoví plavci – junioři i senioři 
– absolvovali v červnu a v červenci své 
světové šampionáty. Junioři od 14. do 
18. června bojovali o cenné kovy v ital-
ském Lignanu, seniorští ploutvaři ab-
solvovali světový šampionát v ruském 
Tomsku v termínu 5. – 8. července.

O tři cenné kovy se na MSJ postarali 
dva závodníci. Daniel Cimburek zís-
kal dvě stříbrné medaile na tratích 
100 RP a 400 RP. Na delší z obou tratí 
pak navíc překonal i český juniorský re-
kord. Bronz do české medailové sbír-
ky přidal na trati 200 PP Tomáš Pilný 
v novém osobním rekordu.

Seniorští ploutvaři v Rusku v získávání 
medailí juniory nenapodobili, v bazé-
nu však vylepšovali nejen svá osobní 
maxima, ale přepisovali i  české ta-
bulky národních rekordů. Filip Látal 
se postaral hned o tři nové české re-

kordy, a to na tratích 200 PP (celkově 
mu patří 9. místo), 800 PP (10. místo) 
a  400 PP (14. místo). Český rekord 
v  rozplavbě na 400 BF vylepšil David 
Musil a postoupil s ním do finále, ve 
kterém obsadil konečné 7. místo, které 
bylo nejlepším českým umístěním na 
MS v Tomsku.

Akademické mistrovství ČR v  let-
ním biatlonu se uskutečnilo poslední 
červnový víkend 26. – 27. června v Bys-
třici pod Hostýnem a již tradičně bylo 
součástí republikového šampionátu 
v  letním biatlonu. V  sobotu byl na 
programu závod s hromadným star-
tem. Divácky velmi atraktivní „masák“ 
ovládli v rámci akademického mistrov-

ství studenti ČVUT David Tolar a Kris-
týna Otcovská. I v neděli, kdy byl na 
programu sprint, se těmto dvěma zá-
vodníkům dařilo nejvíce a do cíle oba 
doběhli v  nejrychlejším čase. David 
Tolar i Kristýna Otcovská se tak mohou 
radovat z  titulu dvojnásobných aka-
demických mistrů ČR v letním biat-
lonu pro rok 2021. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako člen Sdružení sportovních sva-
zů České republiky sleduje i úspěchy kolegů z ostatních svazů spadajících 
pod Sdružení.

Více informací naleznete na www.sporty-cz.cz.

ZNÁME NEJLEPŠÍ STOVKAŘE ČESKÉHO POHÁRU 2021


