SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA

WWW.DH.CZ

2/2016

Sportovci z celého světa se sejdou v Ostravě
Na ostravském Městském stadionu ve Vítkovicích se ve dnech
14. – 21. srpna 2016 uskuteční
Mistrovství světa v požárním
sportu dorostenců, dorostenek,
mužů a žen. V pátek 27. 5. o tom
rozhodla konference Mezinárodní sportovní federace hasičů
a záchranářů, která musela řešit mimořádnou situaci ohledně
konání letošního mistrovství. To
se pro dorosteneckou kategorii
mělo konat v korejském Jeju a pro
dospělé v tureckém Izmiru. K přesunutí akcí do Ostravy vedly organizační a zejména bezpečnostní
důvody.

MS dorostu a juniorů – Svitavy 2014
(www.firesport.cz)

dobrovolníci, ať už do pozice
rozhodčí či pečovatelé, tlumočníci atd. Patří jim velký dík a obdiv za to, že neváhají strávit svůj
volný čas prací pro hasičský sport.
Valnou část dobrovolníků budou
tvořit ti, kteří se před dvěma lety
podíleli na uspořádání MS dorostenecké a juniorské kategorie ve Svitavách, mají tedy patřičné zkušenosti, které mohou
nyní zúročit.
Slavnostní zahájení Mistrovství
a jeho úvodní disciplína, kterou
je Výstup na cvičnou věž, jsou plánovány na středu 17. srpna na
Výstavišti Černá louka v rámci
Olympijského parku. Zde proběhne i první medailový ceremoniál. Zbývající část programu se
uskuteční na Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích, kde
ve dnech 18. – 20. srpna mohou
návštěvníci každý den od brzkých
ranních hodin až do večera shlédnout to nejlepší ze světové špičky požárního sportu. Vstupné je
zdarma.

CO SE DĚJE
Očekávaná účast je 50 až 60
družstev sportovců z 16 až 20
zemí světa, tedy na 600 závodníků a členů realizačních týmů.
Akci pomůže zajistit více jak 100
dobrovolníků především z řad
členů Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, kteří se zachovali skvěle a bezprostředně
poté, co bylo o konání akce u nás
rozhodnuto, se sami hlásili jako

Další informace a konečný časový harmonogram bude umístěn
na www.dh.cz.

Děti se budou učit zvládat přírodní živly, orientovat se v přírodě a zacházet se zbraněmi
Na konci května letošního roku vyhlásilo Sdružení sportovních svazů České republiky ve spolupráci
s Českou unií sportu projekt MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití.
Projekt je určen pro děti a mládež
do 18 let a má přispět k tomu, aby

více mladých lidí získávalo znalosti
a dovednosti, které jsou spolu s fyzickou kondicí potřebné ke zvládání
různých krizových životních situací,
a tím se postupně kvalitativně zlepšovala branná připravenost občanů.
Projekt je orientován na přímou podporu činnosti základních sportovních článků – např.

sportovních klubů, tělovýchovných jednot, nebo místních sborů dobrovolných hasičů, a bude
realizován v těchto sportovních
odvětvích a oblastech: vodáctví,
pobyt v přírodě, branně technické
sporty, biatlon, střelectví, potápění, letecké sporty, radioamatérství,
záchranné kynologické brigády,
hasičský sport, horolezectví, jach-

ting, orientační sporty, orientační
radiový běh, horská služba.
Žádat o finanční příspěvek mohou do 30. 6. 2016 žádat všichni,
kteří ve vyhlášených oblastech
realizace (orientace a schopnost
přežití v přírodě, zvládání vody
jako přírodního živlu, zodpovědné
zacházení se zbraněmi) zpracují

svůj vlastní projekt a splní všechny další vyhlášené podmínky – viz
www.sporty-cz.cz.
Už z prvních žádostí je zřejmé, že
děti se mají skutečně na co těšit. Trenéři a instruktoři je budou
seznamovat s novými a pro život
potřebnými vědomostmi a dovednostmi zajímavým způsobem.

AKTUALITY
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ
KONFER ENCE OTEVŘ EL A
DŮLEŽITÁ TÉMATA
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová uspořádala
25. dubna v budově Poslanecké sněmovny první ročník Národní sportovní konference. Zúčastnili se jí zá-

stupci všech významných sportovních
organizací v zemi včetně Sdružení
sportovních svazů ČR. Nechybělo ani
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hlavními body programu byla
intenzivní podpora sportování dětí
a mládeže ze strany MŠMT a také financování sportu. Osobně se debaty
zúčastnili i sportovci – snowboardistka
a lyžařka Ester Ledecká, veslař Ondřej
Synek nebo střelec David Kostelecký.
Záštitu nad konferencí převzal premiér
Bohuslav Sobotka a předseda poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček.

R ADA SDRUŽENÍ MÁ ZA
SEBOU PRVNÍ LETOŠNÍ
ZASEDÁNÍ
Ve středu 13. dubna se v sídle Sdružení sportovních svazů ČR konalo prv-
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dobné spojení se chystá také s Klubem českých turistů. Další zasedání
Rady Sdružení se uskuteční ve dnech
16. až 17. června v Přibyslavi, akci
připraví Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska.

ní letošní zasedání Rady Sdružení.
Na programu jednání bylo například
schválení rozpočtu Sdružení sportovních svazů ČR, informace o čerpání dotací do sportovních klubů
a tělovýchovných jednot v rámci
Programu VIII MŠMT nebo aktuální
situace ve sportu. Sdružení sportovních svazů ČR zároveň informovalo
o nové dlouhodobé součinnosti
s Českým střeleckým svazem, po-

ML ADÍ HASIČI
ZAHÁJÍ PR ÁZDNINY
MISTROVST VÍM ČR

že z průběhu roku, je rozvíjení znalostí a dovedností z oblasti požární
ochrany. A tak i v Českých Budějovicích budou mladí dobrovolní hasiči
bojovat v závodě požární všestrannosti, na 60 resp. 100 m s překážkami, ve štafetách i v požárním útoku.
Kompletní přehled krajských kol hry
Plamen a soutěží dorostu naleznete
na www.dh.cz.

Již tradičně se na počátku letních
prázdnin uskuteční Mistrovství
České republiky hry Plamen dětí
a dorostu v požárním sportu. Letošní v pořadí již 44. ročník soutěže
proběhne v termínu 1. – 5. července
2016 v jihočeské metropoli Českých
Budějovicích. Cílem hry Plamen a celého republikového šampionátu, který
je vyvrcholením soutěží dětí a mláde-

Tel.: 222 119 501

E-mail: kancelar@dh.cz
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První Středoškolské mistrovství v požárním sportu
V areálu Střední průmyslové
školy chemické v Pardubicích se
ve dnech 21. až 22. dubna uskutečnilo první Středoškolské mistrovství v požárním sportu, kterého se zúčastnilo 132 studentů,
z toho 15 družstev chlapců a 11
družstev děvčat.

V AKCI
První den závodníci absolvovali
běh na 100 metrů s překážkami
a štafety 4 x 100 metrů s překážkami. Druhý den je čekal výstup na
věž a požární útoky. Ve výstupu na
věž zvítězili Vojtěch Klenka (SOU
zemědělské Chvaletice) a Adriana
Janíčková (Gymnázium Hranice).
Běh na 100 metrů s překážkami
vyhráli Lukáš Kroupa (VOŠ a SPŠ
Rychnov nad Kněžnou) a Zdeňka

Novotná (SPŠCH Pardubice). Štafetu 4 x 100 metrů s překážkami
ovládly v obou kategoriích týmy
místní SPŠCH Pardubice a v požárních útocích byli nejrychlejší chlapci
ze SPŠ Hranice a dívky z VOŠ a SPŠ
Rychnov nad Kněžnou.

z Bulharska (Varna, Sofia). Celkem
se na stadionu představilo více
než 230 závodníků (77 zahraničních a 159 českých) z 21 vysokých
a středních škol (2 střední školy,
19 vysokých škol včetně 5 zahraničních).

V konečném součtu skončil první
tým SPŠCH Pardubice, druhý VOŠ
a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
a třetí SPŠ Hranice. V kategorii
děvčat zvítězilo družstvo SPČH
Pardubice, druhé SPŠ Hranice
a třetí Trivis – SŠ veřejnoprávní
Praha. Vítězové se zároveň kvalifikovali na Akademické mistrovství
České republiky v požárním sportu.

První disciplínou byl výstup do
4. podlaží cvičné věže, druhou
pak běh na 100 metrů s překážkami, následovaly štafety
4 x 100 metrů, to vše v kategorii
žen a mužů. Ve čtvrtek pak závod
vyvrcholil požárními útoky.

AK ADEMICK É MISTROVST VÍ
V POŽÁR NÍM SPORTU
Ve dnech 27. a 28. dubna se
v areálu Hasičského záchranné-

ho sboru Moravskoslezského
kraje v Ostravě-Porubě uskutečnil již 5. ročník Akademického mistrovství České republiky
v požárním sportu, které zpest-

řila i účast zahraničních družstev.
V Ostravě se jich představilo celkem 5. Tři vysokoškolské týmy vyslali do bojů Slováci (Zvolen, Žilina, Bratislava) a dva týmy dorazily

O celkových vítězkách Akademického mistrovství rozhodl požární
útok, ve kterém zvítězily studentky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kategorii mužů ovládlo družstvo ze stejné
školy, a to díky vítězství na věži, na
stovce i ve štafetách.

Jak vnímali Pražský pohár v disciplínách CTIF jeho účastníci?
disciplínách CTIF. Závod organizačně a technicky zajistilo MSH
Hlavního města Prahy. Celkovými vítězi se z osmi družstev staly
ženy z SDH Písková Lhota a muži
z HZS Královéhradeckého kraje.
Vyzpovídali jsme dva z účastníků – Šárku Pavlovou (SDH Písková Lhota) a Ivo Adámka (SDH
Michálkovice).

ROZHOVOR
Za krásného počasí se 8. května
v Centru sportu MV v pražské
Stromovce uskutečnil Pražský
pohár. Soutěžilo se v klasických

Co vás baví na disciplínách CTIF?
ŠP: Co mě na tom baví je to, že se
jedná o kolektivní disciplínu, takže
se při tom vždy sejdeme všechny.
A myslím, že máme fajn partu, tak
je to vždycky legrace.

IA: Mě osobně se líbí, jak je útok
CTIF technicky náročný. Je to disciplína, kde je potřeba dokonalá souhra, přesnost a preciznost.
Rychlost samozřejmě taky, ale není
tím hlavním.
Jaká část závodu je pro vás nejtěžší?

vyběhnutí, špatné koncové postavení apod.

IA: Nejsnazší část závodu je ta nesoutěžní, třeba po povelu „od nářadí ustoupit“.

Co pro vás bylo naopak nejsnazší?
ŠP: Nejlehčí to asi nejde říct, ale
štafeta je pro mě určitě jednodušší,
protože běžím volný úsek.

ŠP: Nejtěžší je pro mě určitě útok
CTIF, protože je tam spousta přesně daných úkonů, a tím hodně
možností dostat trestné body.

Šlo již o třetí kolo Ligy CTIF. Jak
jste spokojeni se svými výkony?
ŠP: Pro tuto sezonu to zatím vypadá dobře. Daří se nám, i když si
myslím, že to umíme i lépe.
IA: S dosavadními výsledky Ligy
jsme samozřejmě spokojeni, ne už
tolik s předvedenými výkony právě
v Praze, kde jsme nedokázali udělat útok v solidním čase a bez chyb.
Nejvíce nás samozřejmě těší vítězství z Vlčnova.

IA: Asi nejtěžší je zaběhnou tak, jak
to máš nacvičeno a vyvarovat se
zbytečných chyb jako předčasné

UDÁLOSTI
ZPR AVODAJ HASIČSK ÉHO
SPORTU ČTENÁŘ E
ZAJÍMÁ

Zpravodaj hasičského sportu má
za sebou teprve dvě vydání, stihl si
už ale získat širokou čtenářskou základnu. Alespoň soudě podle reakcí,
které Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska obdrželo. Pochvalné komentáře nejčastěji přicházejí od poslanců Parlamentu České republiky, zpravodaj zaujal i senátory,

členy krajských hasičských spolků
nebo starosty obcí, kde dobrovolní
hasiči aktivně působí. „Jako lékař letecké záchranky si opravdu dobráků
moc vážím!“ vyjádřil se MUDr. Milan
Brázdil, člen Výboru pro zdravotnictví a člen Výboru pro obranu. „Děkuji,
je to super,“ okomentoval úsilí hasičů
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D., garant oboru Ochrana obyvatelstva.
„Skvělá práce. Gratuluji,“ dodala i Mgr.
Kateřina Valachová, Ph.D., ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska velmi děkuje za tyto i řadu
dalších pozitivních reakcí.

K AR LOVARSK Á
A OR LICK Á VĚŽ
PROVĚŘ ILY F YZIČKU
V areálu HZS Karlovarského kraje
soutěžilo 4. května 65 profesionálních
i dobrovolných hasičů z celé republiky
v jubilejním 20. ročníku Karlovarské
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věže. Výstup do téměř jedenáctimetrové výšky cvičné věže je nejnáročnější individuální disciplínou požárního
sportu. Zvítězil Václav Novotný (HZS
Královehradeckého kraje), druhý skončil Pavel Hnízdil (HZS Vysočina) a třetí

příčku obsadil Jakub Pěkný (HZS Ústeckého kraje). Série závodů „věží“ pokračovala 26. ročníkem Orlické věže
v pátek 13. května v areálu požární
stanice v Ústí nad Orlicí. Zúčastnilo se
celkem 103 závodníků z Česka i Slovenska. Zde se soutěží ve čtyřech kolech
(namísto dvou), přičemž se započítávají tři nejlepší časy. Vítězem se stal Jakub
Pěkný (součet 42,50 s, nejlepší 13,89 s),
druhé místo vybojoval Karel Ryl (HZS
Ostrava, součet 43,22 s, nejlepší 14,08
s) a třetí místo obsadil Kamil Bezruč
(HZS Ostrava, součet 43,63 s, nejlepší
13,97 s). Pro dobrovolné hasiče byly
závody také kvalifikací jednotlivců na
MČR v požárním sportu.

ODSTARTOVAL ČESK Ý
POHÁR 2016
První závod Českého poháru Rebel
2016 v běhu na 100 metrů s překážkami, O pohár Hasičské vzájemné
pojišťovny a. s., se uskutečnil 7. květ-

Tel.: 222 119 501

na v Třebíči. Byl to také první z kvalifikačních závodů na MČR v požárním
sportu. Zúčastnilo se ho 238 sportovců v kategorii muži, ženy, dorostenci
a dorostenky. V kategorii mužů zvítězil
Daniel Klvaňa (Oznice, 16,01 s), mezi
ženami byla nejrychlejší Šárka Jiroušová (Poniklá, 17,13 s). Dorostenecká
kategorie byla věkově dále rozdělena
na mladší a střední. Mezi 13–14letými vyhráli Jiří Červinka (Moravský
Beroun, 18,36 s) a Kateřina Borovičková (Morkovice, 18,80 s). V kategorii
15–16letých byli nejrychlejší Lukáš
Míka (Jetřichovice 16,75 s) a Nikola
Polová (Příštpo, 17,36).

E-mail: kancelar@dh.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZKA

WWW.DH.CZ

Mistr světa pochází z malé
příhraniční osady
Jakub Pěkný, dvojnásobný mistr
světa v požárním sportu, se narodil před třiceti lety v Duchově
na Teplicku. Celý život žije v Moldavě, malé osadě, která má 157
stálých obyvatel. Působí zde devatenáct dobrovolných, z nichž
hned osm je v jednotce sboru
dobrovolných hasičů obce. Dobrovolní hasiči v obci zajišťují především práci jednotky, kulturní
činnosti je méně, i proto, že obyvatel Moldavy ubývá.

S kamarádem Martinem Roháčem
chodili trénovat na stanici Ostrava-Poruba, kde jim byl ve druhém
ročníku shodou okolností nabídnut částečný pracovní úvazek
u profesionálních hasičů. Oba měli
zájem nejen z finančních důvodů,
ale také věděli, že tak získají dobrou praxi. Protože se jednalo o částečný úvazek a škola jim vycházela
vstříc, dokázali skloubit studium

PŘIPRAVUJEME

v běhu na 100 metrů s překážkami.
V roce 2012 v turecké Antalyi, kde
v semifinále časem 15,11 s pokořil
český národní rekord, a o tři roky
později v ruském Petrohradu jeho
hodnotu ještě posunul časem
15,09 s.

MEDAILONEK
Jakub navštěvoval gymnázium
v Teplicích a pak šest let studoval
na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě, obor Technika požární ochrany. Tady se potkal s hasičským sportem. Ačkoliv
býval mladým hasičem, v pubertě
se kolektiv mladých hasičů rozešel
za jinými zájmy. On sám hrál fotbal.
Požární sport ho naplno chytil až
na vysoké škole.

a práci. Po studiích se Jakub opět
vrátil do Moldavy a začal pracovat
u profesionálních hasičů v Mostě,
záhy přestoupil do Teplic.
Jak sám Jakub říká, mohl by žít ve
městě i na venkově, ale Moldavu
má rád. Vzpomíná třeba na školní léta, kdy obec zapadla sněhem
a nemohl chodit do školy nebo
později, když pomáhal se zásobováním obce.
Lásku k hasičině asi zdědil po otci,
Miroslavu Pěkném, dlouholetém
trenérovi reprezentace požárního
sportu. Otec ho také inspiroval ke
sportu na vrcholové úrovni. Z počátku samozřejmě musel svými
výkony přesvědčit kritiky, kteří ho
napadali z protekce. To se ale podařilo. Jeho výkony o tom svědčí. Dvakrát se stal mistrem světa

Jeho úspěchy na světovém sportovním poli oceňují také obyvatelé
Moldavy. Po prvním světovém titulu jej obec pozvala na jednání zastupitelstva, kde mu byla předána
odměna. V loňském roce, po druhém světovém titulu, jej místní vítali před domem bez ohledu na to,
že se vracel v půl šesté ráno. Čekali
na něj se šampaňským a dortem.
Sousedé ho pak zvali na posezení.
Prožívali radost s ním.
O popularitě říká, že on není žádná
celebrita. Přesto mu občas některý
závodník pošle video s prosbou
o radu do tréninku, na zahraničních závodech se s ním rádi fotí
mladší účastníci. Se sportem ještě
Jakub rozhodně nekončí a podle
vlastních slov, dokud bude zdráv,
bude závodit. V současné době už
běží další sezona, na kterou se Jakub pilně připravuje.

Visegradský pohár – mezinárodní
klání se konalo podruhé

Podívejte se na přehled krajských soutěží v požárním sportu v roce 2016.
Konkrétní místa konání jednotlivých soutěží naleznete na www.dh.cz.
28. 5. – Hroznětín (KARLOVARSKÝ K.)

6. 8. – Blansko (JIHOMORAVSKÝ K.)

11. 6. – Český Krumlov (JIHOČESKÝ K.)

6. 8. – Hulín (ZLÍNSKÝ K.)

18. 6. – Ústí nad Labem (ÚSTECKÝ K.)

14. 8. – Jablonec nad Nisou
(LIBERECKÝ)

18. 6. – Praha-Stromovka
(HL. M. PRAHA)
18.–19. 6. – Vlašim (STŘEDOČESKÝ K.)
18.–19. 6. – Ostrava
(MORAVSKOSLEZSKÝ
+ OLOMOUCKÝ K.)
25. 6. – Plzeň (PLZEŇSKÝ K.)
25. 6. – Hradec Králové
(KRÁLOVÉHRADECKÝ K.)
30. 7. – Pardubice (PARDUBICKÝ K.)
6. 8. – Havlíčkův Brod (VYSOČINA)

Podrobnosti z jednotlivých akcí naleznete na www.dh.cz, www.sporty-cz.cz,
http://www.hasicskelisty.sportovnilisty.cz/a na FB profilu SH ČMS.

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

V areálu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravě-Porubě byl
v neděli 1. května zahájen druhý ročník Visegradského poháru. Jde o projekt zaměřený na
vzájemnou výměnu zkušeností
mladých lidí, rozvoj mezinárodní spolupráce a vzájemné participace sportovců z České republiky, Slovenska, Polska.

KYNOLOGOVÉ – V konkurenci
17 zemí a 42 jednotlivců se na dubnovém 22. mistrovství světa stopařů
FCI IPO-FH v ukrajinském Mukačevu
dokázala výrazně prosadit dvojice českých kynologů. Družstvo ČR obsadilo
senzační 4. místo, o které se vyrovnanými výkony postarali oba reprezentanti – Martin Matoušek s Furií Drapa,
kteří v individuálním závodu obsadili
9. místo, a Táňa Burianová s Hikary Venušina sopka, kterým náleží 12. příčka.

ZBLÍZKA

SVAZ POTÁPĚČŮ ČR – Hned na začátku roku se ve velkém rozjela potá-

Tentokrát se připojila ještě zahraniční delegace z Lotyšska. Ostravský Visegradský pohár byl zároveň
prvním z kvalifikačních závodů
pro dorosteneckou kategorii (dorostenci, dorostenky ve všech třech
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věkových kategoriích 13–14,15–
16,17–18 let) a pro kategorii žen
na srpnové Mistrovství České republiky v požárním sportu v Brně
v disciplíně výstup na věž.
Družstva závodila v běhu na 100
metrů s překážkami a výstup na
věž. Celkem se zúčastnilo téměř
100 závodníků a závodnic. Prvenství mezi dorostenci i dorostenkami vybojovalo družstvo České
republiky. Mezi ženami ve výstupu
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pěčská sezona. Kromě zahájení celoroční série závodů České a Moravské
ligy mládeže již čeští reprezentanti
absolvovali i řadu zahraničních závodů Světového poháru. V lednu
v polské Poznani vybojovali Češi jedenáct medailí. Největšího úspěchu
dosáhl v březnu v italském Lignanu
Jakub Jarolím z KVS Laguna Nový
Jičín, když překonal seniorský světový rekord v disciplíně 100 metrů
BF časem 0:42,31 s. K tomu ještě přidal zlato ze závodu na 50 metrů BF
a 4x50 metrů BF a stříbro ve štafetě
na 4x100 metrů.

na věž zvítězila Kamila Bartošková z SDH Horní Cerekev. Druhé
setkání se uskutečnilo ve dnech
13. až 15. května v polské Toruni, kde již jmenovanou čtveřici
týmů doplnili kolegové z Chorvatska. O tom, že česká výprava dorostenek byla veleúspěšná, svědčí
fakt, že z celkového možného
počtu 24 medailí patří 14 právě
českým děvčatům. Poslední kolo
seriálu by se mělo uskutečnit na
Slovensku.
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