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Městečko na jihu Rakouska bude 

9. − 16. července 2017 hostit XXI. 

Mezinárodní soutěž mladých 

hasičů v  disciplínách CTIF a  XVI. 

Mezinárodní soutěž v  klasic-

kých disciplínách CTIF, tedy tzv. 

světovou hasičskou olympiádu. 

Zkratka CTIF skrývá mezinárod-

ní organizaci Comitée technique 

international contre du feu (Me-

zinárodní technický výbor pro 

prevenci a  hašení požárů), která 

se zabývá spoluprací v  oblas-

ti požární ochrany. V  rámci své 

činnosti připravuje výbor kom-

plexní světovou statistiku požá-

rů, která zahrnuje aktuální data 

z oblasti požární ochrany 80 zemí 

a  90  hlavních měst. Dále organi-

zace pořádá mezinárodní odbor-

né konference a soutěže, kterých 

se účastní více než 3  000 hasičů 

a hasičských sborů z celého světa. 

V neposlední řadě přispívá k roz-

voji práce s  hasičskou mládeží, 

která čítá více než milion dívek 

a chlapců. V roce 2015 se vicepre-

zidentem CTIF stal Zdeněk Nytra. 

Před blížícím se světovým setká-

ním hasičů jsme si o CTIF povídali. 

Mohl byste krátce představit CTIF 

a Vaši práci v organizaci?

CTIF vznikla v  roce 1900 v  Paříži 

jako  organizace podporující spo-

lupráci mezi  hasiči a  dalšími od-

borníky z  oblasti požární ochrany 

po celém světě. V  současnosti má 

38 řádných členů, Spojenými státy 

počínaje a Japonskem konče. Práce 

je organizována prostřednictvím 

11 komisí a 4 odborných skupin. Já 

jsem byl na podzim roku 2015 zvo-

len viceprezidentem a  zároveň čle-

nem Komise soutěží. Každý rok pro-

bíhá Shromáždění delegátů, které 

představuje nejvyšší orgán CTIF. 

Jednou za čtyři roky je organizo-

vána Mezinárodní hasičská soutěž 

dospělých společně s Mezinárodní 

soutěží mladých hasičů, tzv. „hasič-

ská olympiáda“.

Jaká byla Vaše cesta k CTIF?

Členem dobrovolných hasičů jsem 

od roku 1976, od absolvování Vyso-

ké školy báňské – oboru technika 

požární ochrany a bezpečnosti prů-

myslu v  roce 1984 jsem pracoval 

až do podzimu 2016 u profesionál-

ních hasičů. Mé první setkání s CTIF 

bylo na Hasičské olympiádě v Brně 

v roce 1973, které jsem se zúčastnil 

s rodiči jako divák. Pak dlouhá pauza, 

až v  roce 2001 jsem byl vedoucí 

družstva v  požárním sportu ve fi n-

ském Kuopiu. Tam někde začala klí-

čit myšlenka uspořádat Hasičskou 

olympiádu v  Ostravě. V  roce 2005 

jsem byl vedoucím české delegace 

na Hasičské olympiádě v  chorvat-

ském Varaždinu, stejně jako v roce 

2013 ve francouzských Mylhúzách 

(Mulhouse). A v roce 2009 jsem byl 

vedoucí národního organizačního 

výboru Hasičské olympiády v  Os-

travě. Z  ohlasů přímých účastníků 

soudím, že jsme se pořadatelské 

role zhostili na výbornou, což byla 

ale zásluha širokého kolektivu 

mých spolupracovníků. Pravděpo-

dobně i úspěšně zvládnuta soutěž 

v Ostravě přispěla k mému zvolení 

viceprezidentem CTIF.

Letos nás čeká tzv. hasičská 

olympiáda v rakouském Villachu. 

Jak bude vypadat delegace Čes-

ké republiky? 

Ve Villachu se sejdou zástupci 

30  zemí. Delegace České republiky 

bude, jako vždy v posledních letech, 

velice početná. V  soutěži klasiků 

(CTIF disciplín) se zúčastní 13  druž-

stev (7 družstev mužů  – dobrovol-

ných hasičů z SDH Frýdek, Michálko-

vice, Kostomlátky, Vlčnov A, Vlčnov 

B, Vlčnov C, Chlumec nad Cidlinou, 

dále 5 družstev žen z  SDH Bludov, 

Skalice, Písková Lhota, Vlčnov, Vel-

ké Meziříčí a 1 družstvo Hasičského 

záchranného sboru). V  požárním 

sportu to budou 3 družstva mužů 

(reprezentační týmy A, B a  C, při-

čemž reprezentace A bude startovat 

v  kategorii profesionálních hasičů) 

a  3  družstva žen (reprezentační 

týmy A, B, C). V soutěži CTIF mladých 

hasičů se na start postaví 4 družstva 

mladých hasičů z SDH Písková Lhota, 

Nová Ves, Bludov a Zádveřice.

Na co konkrétně se do Villachu 

těšíte?

Především je Villach krásné a útulné 

městečko na jihu Rakouska, obklo-

pené nádhernou přírodou s  maje-

státně se tyčícími horami a  jezery 

vybízejícími k rekreaci. Na tu ale asi 

moc prostoru nebude. Ve Villachu 

budu trávit celý týden, přičemž do 

slavnostního zahájení bude mým 

úkolem dohlížet na závěrečnou fázi 

příprav a  být v  ní pořadatelům ná-

pomocen. Podíl Česka na organizaci 

bude velice významný, protože HZS 

ČR poskytuje pořadatelům nejen 

časomíru, ale prakticky veškeré pře-

kážky na požární sport. A jakmile se 

soutěže rozeběhnou, budu se těšit 

obecně na výkony soutěžících. Fan-

dit budu pochopitelně českým druž-

stvům a  budu doufat, že zopakují, 

případně i  vylepší, umístění z  před-

chozích olympiád. Následně mě pak 

ještě čeká Shromáždění delegátů 

CTIF, kde bude celá exekutiva sklá-

dat účty ze své činnosti za uplynulý 

rok. A  pochopitelně se těším na se-

tkání se spoustou známých a přátel.

ZASEDALA R ADA 
SDRUŽENÍ

Ve středu 12. dubna se poprvé 

v  tomto roce sešla Rada Sdru-

žení sportovních svazů České 

republiky, z.s. Na programu jed-

nání bylo mimo jiné vyhodnocení 

plnění rozpočtu Sdružení za rok 

2016, schválení plánu oprav objek-

tů Sdružení na rok 2017 či přehled 

soudních sporů k 31. 12. 2016. Zá-

stupci všech 17 členských svazů 

byli také informováni o  činnosti 

Kontrolní komise Sdružení. Důleži-

tým bodem jednání byly informace 

o  kontrole čerpání státních dotací 

členskými svazy v roce 2016 a plán 

jejich kontrol v letošním roce. V ne-

poslední řadě také členové Rady 

Sdružení vybrali místo konání červ-

nového výjezdního zasedání, kte-

ré se uskuteční v termínu 15. – 16. 

června 2017 v areálu Komáří louka 

nedaleko Jindřichova Hradce, kde 

své kolegy bude hostit ZÁLESÁK – 

svaz pro pobyt v přírodě.

NOVELIZACE ČINNOSTI 
PSOVODŮ SH ČMS

V březnu letošního roku byl noveli-

zován Metodický pokyn k činnosti 

psovodů SH ČMS. Ten stanovuje 

podmínky k získání této odbornos-

ti a konečně začleňuje psovody do 

struktury sdružení. První a  zaklá-

dající družstvo záchranných psů 

u  dobrovolných hasičů vzniklo 

roku v  roce 200 při SDH Hejnice. 

Nyní již pracuje 11 dalších družstev. 

Dokument stanovuje Organizační 

strukturu a  popisuje činnost jed-

notlivých sekcí psovodů od velite-

le, přes koordinátora zahraničních 

misí, rozhodčí pro posuzování zá-

chranných psů, velitele družstev, 

družstva až po psovoda čekatele. 

Další částí metodického pokynu je 

Zkušební řád a označení psovodů.

HASIČI K VIDĚNÍ NA 
POŠTOVNÍCH ZNÁMK ÁCH

Poštovní muzeum v Praze připravi-

lo výstavu Ve znamení sv. Floriána. 

Hasiči a hasičská technika ve znám-

kové tvorbě. Tato výstava je k vidě-

ní od 22. března do 11. června 2017 

v  Poštovním 

muzeu na 

adrese Nové 

mlýny 2, Pra-

ha 1 od úterý 

do neděle 

vždy od 9  do 

17 hodin.

„Pořadatelství Hasičské olympiády 
v Ostravě jsme se podle ohlasů 
přímých účastníků zhostili na 
výbornou, a to zásluhou širokého 
kolektivu mých spolupracovníků.“

RAKOUSKÝ VILLACH BUDE V LÉTĚ 
PATŘIT SPORTUJÍCÍM HASIČŮM

ROZHOVOR

NOVINKY

Zdeněk Nytra, viceprezident CTIF
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Druhý ročník Ligy České repub-

liky v  klasických disciplínách 

CTIF je za svojí polovinou. Seriál 

soutěží pro muže a ženy má ten-

tokrát o  dva závody více, tedy 

šest závodů – v  Hradci Králové, 

Ostravě, Vlčnově, Bludově, Pra-

ze a Velkém Meziříčí. Soutěží se 

v požárním útoku a štafetě.

Družstva odstartovala Ligu na ha-

lovém Hradeckém poháru začát-

kem března, pokračovala posled-

ní březnovou neděli v  ostravské 

atletické hale Moravskoslezským 

pohárem a  v  dubnu je čekal celý 

soutěžní víkend. V sobotu 22. dub-

na se soutěžilo o Vlčnovský pohár 

a v neděli 23. dubna pak o Bludov-

ský pohár. V  květnu se závodníci 

potkají v  Praze a  v  červnu ve Vel-

kém Meziříčí.

A  co dělá letošní ročník výjimeč-

ným? Většina družstev se na Mis-

trovství ČR v  klasických disciplí-

nách CTIF 2016 ve Dvoře Králové 

nad Labem nominovala na XVI. 

Mezinárodní soutěž v  klasic-

kých  disciplínách CTIF v  rakous-

kém Villachu. Jednotlivé závody 

Ligy tedy pomáhají v  přípravě 

družstev na hasičskou olympiádu. 

Třeba i  tím, že startovní pokyn 

zaznívá v  němčině. Nutno po-

dotknout, že startovní povel v CTIF 

nepředstavuje jen jednoduché 

písknutí, mávnutí praporku nebo 

výstřel, ale jedná se o  celý povel. 

Další nespornou výhodou je, že 

se na soutěžích družstva potkávají 

s  mnohými rozhodčími, kteří roz-

hodovali na předchozích mezi-

národních soutěžích, a  mohou 

tak soutěžícím poskytnout cenné 

rady, zvláště těm, kteří jedou na 

svoji první olympiádu.

Na ostravské soutěži jsme se ze-

ptali závodníků, jak se jim závod 

Moravskoslezského poháru v  úpl-

ně nové Atletické hale povedl a jak 

se připravují na Villach. 

Jiří Valter, vedoucí družstva mužů 

SDH Kostomlátky, byl s prvním vý-

konem svého družstva v Lize CTIF 

2017 docela spokojený, protože 

navzdory chybám, zvládl tým šta-

fetu ve velmi dobrém čase. K  pří-

pravě družstva uvedl: „V zimě jsme 

měli jednou týdně trénink v  atletic-

kém tunelu v Nymburce. A nyní, když 

už je teplo, tak trénujeme na hřišti 

v  Pískové Lhotě. Každou neděli dvě, 

tři hodiny.“ Členka družstva žen 

SDH Skalice, Ivana Mechlová, ne-

byla z  výkonu týmu nadšená. Ne 

snad proto, že by ženy udělaly chy-

by, ale protože nebyly dostatečně 

rychlé. Věří, že se budou postupně 

zlepšovat: „Celou zimní sezonu jsme 

trénovaly v tělocvičně u Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslez-

ského kraje a  teď již trénujeme na 

hřišti u požární školy ve Frýdku-Míst-

ku. Tréninky máme každý týden.“ 

Nutno dodat, že tým žen ze Skalice 

není žádným nováčkem. Již závo-

dily v  roce 2013 ve francouzském 

Mullhouse a  navíc tradice účasti 

v  soutěžích v  klasických disciplí-

nách CTIF je ve sboru víc než čty-

řicetiletá!

Jiří Mechl je dlouholetým trené-

rem družstev mužů a žen v disci-

plínách CTIF a v požárním sportu 

v SDH Frýdek a SDH Skalice. Pod 

jeho vedením týmy slavily neje-

den mezinárodní úspěch. Co ho 

přivedlo k disciplínám CTIF? 

Od kdy jste dobrovolným hasičem, 

a čemu jste se za ta léta věnoval? 

Do hasičské zbrojnice jsem cho-

díval od svých 6 let a  obdivoval 

jsem činnost frýdeckých hasičů. 

Když byl založen kroužek mladých 

požárníku, stal jsem se jeho čle-

nem. Dobrovolným hasičem jsem 

od r.  1964. V  letech 1972−2005 

jsem byl velitelem. Ve sboru jsem 

pracoval s  mládeží, obnovil jsem 

družstvo žen a  trénoval také druž-

stvo mužů. Oba týmy se věnovaly 

soutěžím v klasických disciplínách 

CTIF a požárnímu sportu. 

Jaká byla Vaše cesta k CTIF?

Soutěže CTIF jsem poprvé viděl na 

olympiádě v  Brně v  roce1973. Vel-

mi se mi líbil systém a  provedení, 

tak jsem přesvědčil naše ženy, aby-

chom to také zkusili. V  roce 1977 

zvítězily na mezinárodní soutěži 

v Italském Trentu. Ženy SDH Frýdek 

se pak ještě zúčastnily soutěží CTIF 

v roce 1981 v německém Boblinge-

nu, 1993 v Berlíně, 1997 v Herlingu 

v Dánsku, 2001 v Kuopiu ve Finsku. 

Také muži se zúčastňují meziná-

rodních soutěží - byli v Dánsku, ve 

Finsku, a  pak dále pod mým ve-

dením také v roce 2013 ve Francii. 

Ženy, už pod hlavičkou SDH Skali-

ce, v kategorii Ženy B byly v 2009 

v Ostravě, 2013 ve Francii.

V jednom z družstev závodí i Vaše 

dcera. Téma CTIF je tedy u  Vás 

doma na denním pořádku…

V Itálii byla i její matka a moje man-

želka, a tak i když s námi dcera už 

nebydlí, když je potřeba něco pro-

brat, tak manželka a  dcera jsou 

moji první posluchači a poradci.

Čeká nás hasičská olympiáda 

ve Villachu, s  jakými ambicemi 

nebo přáním tam pojedete?

Ambice a přání jsou rozdílné, přání 

jsou muži do 10. místa a s ženami 

vyhrát kategorii. Ale uvidíme, snad 

budeme úspěšní.

LIGA 
CTIF JE 
V PLNÉM 
PROUDU

ČTYŘICET 
LET S CTIF

ROK VE ZNAMENÍ CTIF

ROZHOVOR

UDÁLOSTI

CELOSTÁTNÍ HRA PLAMEN 
SLAVÍ V LETOŠNÍM ROCE 

45. VÝROČÍ SVÉHO TRVÁNÍ

Posláním hry je rozvíjet dětské 

znalosti, vědomosti a  dovednosti 

v  jednotlivých oblastech činnos-

ti s  přihlédnutím ke specifi cké 

oblasti požární ochrany. Je zalo-

žena na dvou základních aspek-

tech  – volnočasové a  vzdělávací 

činnosti (výletní, pracovní, tvůrčí 

a odbornosti) a na rozvoji fyzické 

kondice prostřednictvím sportov-

ních disciplín mladých hasičů jako 

příprava pro budoucí dobrovol-

nickou činnost v  záchranářských 

jednotkách. O  tom, že jsou hasič-

ské kroužky oblíbenou aktivitou, 

svědčí každoročně narůstající 

členská základna mladých hasičů 

ve věku 3 – 18 let, kterých je aktu-

álně téměř 60 tisíc.

Pokusy o organizovanou celoroč-

ní práci s  dětmi a  mládeží zazna-

menáváme již krátce po vzniku 

prvních sborů dobrovolných ha-

sičů. Postupně vznikala družstva 

žáků nebo dorostu, v  pováleč-

ném období pak kroužky mla-

dých požárníků při školách nebo 

v  Pionýrských družinách. V  roce 

1970 byla vyhlášena tematická 

celostátní soutěž nazvaná Pěta-

dvacítka. 

První pokus o  celoroční zapojení 

mládeže do práce zahrnoval pl-

nění dvaceti pěti zadaných úkolů. 

Na úspěšnou akci hned v následu-

jícím roce navázala další celoroční 

soutěž Celostátní hra mladých po-

žárníků. První ročník hry Plamen 

se konal v roce 1972. V prvních le-

tech byly do náplně hry zařazeny 

následující disciplíny: kvíz, branný 

závod, hadicové štafety, štafe-

ty požárních dvojic, vázání uzlů 

a  rozvinování hadic na kuželky. 

V branné oblasti byl převzat bran-

ný závod z pionýrské hry − O par-

tyzánský samopal. Za desetiletí 

trvání doznala hra Plamen mno-

hých změn pravidel provedení 

i hodnocení jednotlivých disciplín 

i možností volnočasové práce.

K  výročí připravuje úsek mláde-

že Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a  Slezska vydání výročních me-

dailí a  odznaků, setkání zaklada-

telů a  pamětníků, videorozhovor 

s  jedním ze zakladatelů panem 

Václavem Hanzalem do Youtube 

pořadu Na Kafíčko a  velkým pře-

kvapením je možnost zapojení 

kolektivů mladých hasičů do le-

tošního ročníku Ankety dobrovol-

ní hasiči roku. Na Youtube kanálu 

SH ČMS jsou již nyní ke shlédnutí 

promo videa o  práci s  mládeží 

ve Sdružení hasičů Čech, Moravy 

a Slezska.
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27. května: VI. Hasičský den na Konopišti – Výstava hasičské techniky, 

soutěž historických stříkaček s mezinárodní účastí, volba Miss hasička 

Středočeského kraje, ukázky práce psovodů, Hasičského záchranného 

sboru, Zdravotnické záchranné služby nebo Městské policie

9. – 10. června: Hasičské slavnos-

ti Litoměřice 2017 – VII. celore-

publikový sraz hasičstva spojený 

s výstavou hasičské techniky

22. června: Oslavy 25. výročí od 

znovuobnovení činnosti Hasič-

ské vzájemné pojišťovny v  Při-

byslavi 

Podrobnosti z jednotlivých akcí 

naleznete na www.dh.cz, 

www.sporty-cz.cz.

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?

Aeroklub České republiky – Spor-

tovní sezóna 2017 se naplno roz-

běhla také v  ostatních členských 

svazech Sdružení. A hned na jejím 

počátku se sportovcům nadmíru 

daří. V  prvním závodě sezóny 

prestižního leteckého seriálu Red 

Bull Air Race exceloval český akro-

batický pilot Martin Šonka. V Abú 

Zabí si v únoru připsal své premi-

érové vítězství, ke kterému v dub-

nu přidal páté místo v americkém 

San Diegu a v průběžném pořadí 

vede celkové hodnocení seriálu. 

Druhý český zástupce Petr Kopfs-

tein uzavírá s  pěti body za osmé 

místo v Americe elitní desítku.

Český svaz biatlonu – Skvělou 

sezónu má již za sebou český bi-

atlon. Poté co v sezóně 2015/2016 

zvítězila Gabriela Koukalová v cel-

kovém hodnocení SP, v  sezóně 

2016/2017 ovládla sprint na MS 

v rakouském Hochfi elzenu a stala 

se poprvé v  kariéře individuální 

mistryní světa. K  tomu přidala 

i  stříbro ve vytrvalostním závodě 

a bronz ve stíhačce. Třešinkou na 

dortu pak bylo vítězství v  pěti 

závodech SP, mezi kterými nechy-

bělo ani vítězství v Novém Městě 

na Moravě, a  zisk dvou malých 

křišťálových glóbů v  dílčích disci-

plínách SP (závod s  hromadným 

startem, sprint).

Z AKTIVNÍCH ZÁVODNÍKŮ JSOU NYNÍ 
ROZHODČÍ MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ
Na hasičskou olympiádu dospě-

lých a  mládeže vysílá Česká 

republika početnou výpravu. 

Budou v  ní také rozhodčí po-

žárního sportu, disciplín CTIF 

a mládeže. Právě jich jsme se ze-

ptali na zkušenosti. Odpovídaly 

ženy, které již mají mezinárodní 

zkušenosti Martina Crháková, 

Ludmila Vlášková a  nováček 

Petr Polášek.

Od kdy jste členy SH ČMS? 

MC: U hasičů jsem od dětství, řád-

ně od 18 let. Věnuji se hlavně mlá-

deži.

LV: Od svých 14 let, tedy od roku 

1981. Kromě toho, že se stále ješ-

tě účastním soutěží  jako závodník 

(požární útok), tak působím jako 

rozhodčí především na soutěžích 

pro děti a mládež.

PP: Členem sdru-

žení jsem 12 let, 

nejvíce pracuji jako 

rozhodčí na soutě-

žích. Mimo soutěžní 

pole samozřejmě 

pomáhám ve svém sboru se vším 

potřebným.

Jak dlouho se věnujete práci roz-

hodčího mládežnických soutěží?

MC: Od svých 

18 let se na mládež-

nických soutěžích 

objevuji buď jako 

vedoucí nebo jako 

rozhodčí.

LV: Jako rozhodčí působím od 

roku 2001.

PP: Rozhodčím mládeže jsem již 

8  let, vyšších kol soutěží mládeže 

se účastním 5 let.

Jaká byla vaše cesta k CTIF? 

MC: Když jsem byla malá, jeli jsme 

z  Ústí nad Labem za mým tátou, 

který byl rozhodčím na jedné 

z  prvních soutěží CTIF v  Havlíčko-

vě Brodě. 

LV: K účasti na mezinárodní soutě-

ži jsem byla oslovena úsekem mlá-

deže SH ČMS. Považuji to za velkou 

čest a moc si toho vážím.

PP: K disciplínám CTIF jsem se do-

stal prostřednictvím hry Plamen. 

Vzpomínáte si na vaše první me-

zinárodní školení?

MC: Bylo to v roce 2008 v Rakous-

ku. A  bylo velmi zajímavé. Bez-

vadné přijetí, hromada nových 

kamarádů napříč celou Evropou. 

Páteční výklad byl v sobotu dopo-

ledne nahrazen praktickou částí, 

při níž družstvo mladých hasičů 

běhá záměrně s  chybami a  roz-

hodčí na ně musí přijít. A  že těch 

záludností bylo opravdu dost!

LV: Konalo se v  rakouském Linzu 

v roce 2008 a měla jsem zpočátku 

trochu obavy. Ale myslím, že jsme 

to všichni zvládli dobře.

PP: Absolvoval jsem stejné škole-

ní, jen později. Podobné praktické 

školení, přátelská atmosféra. Rád 

bych tímto poděkoval kolegyním 

za vlídné přijetí mezi sebe.

Kterých mezinárodních akcí CTIF 

(olympiád), jste se již zúčastnili? 

MC: 2009 – Ostrava, 2011 – Ko-

čevje, Slovinsko, 2013 Mülhouse, 

Francie, 2015 Opole, Polsko. Kaž-

dá olympiáda měla něco skvělého. 

První byla domácí, v  Polsku jsme 

zažili neopakovatelnou atmosféru 

při zahájení a  představení národů 

v  historickém centru města. A  na 

všech slavily české týmy úspěchy!

LV: Byla jsem na 

stejných olympiá-

dách jako Martina. 

Nejkrásnějším zá-

žitkem byla medai-

lová umístění na-

šich dětí na olympiádách a  hojná 

účast věrných českých fanoušků.

V roce 2017 se koná již čtvrtý roč-

ník Českého halového poháru, 

série závodů v běhu na 100 met-

rů s překážkami mladých hasičů. 

Tentokrát jsou zařazeny čtyři zá-

vody – Jablonecká hala mladých 

hasičů, Ostravská hala mladých 

hasičů (nově zařazený závod), 

Memoriál Marty Habadové 

v  Praze a  Ostravsko-beskydské 

šedesátky. O  rostoucí oblibě zá-

vodů jednotlivců svědčí účast na 

prvních dvou kolech. 

V  prvním závodě v  Jablonci nad 

Nisou (11. − 12. března) startovalo 

na 650 mladých hasičů ve čty-

řech  kategoriích − mladší dívky 

a chlapci (6 − 11 let) a starší dívky 

a  chlapci (11−15 let). Všichni zá-

vodníci absolvovali dva pokusy 

a  osm nejlepších z  každé kate-

gorie postoupilo do vyřazova-

cích bojů. Sobota patřila mladší 

kategorii, kterou ovládli časem 

14,01  s  Jan Hudec (SDH Křešice) 

a  časem 14,89 s  Markéta Hrab-

kovská (SDH Bludov). V neděli pa-

třily dráhy starším. Vítězkou dívek 

se stala Kateřina Borovičková 

(SDH Morkovice), která ve fi nále 

zaběhla čas 12,26 s. Závody uza-

vřeli starší chlapci, mezi nimiž byl 

nejlepší Lukáš Bubeníček časem 

12,05 s (SDH Skuteč).

Poslední březnovou sobotu se pak 

v  ostravské Atletické hale konalo 

druhé kolo, kterého se zúčastnilo 

na 500 závodníků. V  mladší kate-

gorii si prvenství vybojovali Víťa 

Vymazal časem 13,52 s (SDH Mor-

kovice) a  časem 14,52 s  Vendula 

Jílková (SDH Bludov). Ve starší ka-

tegorii obhájili jablonecké vítězství 

Lukáš Bubeníček (11,91 s) a  Ka-

teřina Borovičková (11,98 s). Kat-

ka jediná z dívek zaběhla čas pod 

12 vteřin. Třetí a čtvrtý závod jsou 

v soutěžním kalendáři v  listopadu 

tohoto roku.

V AKCI

ZBLÍZKA

POLOVINA ČESKÉHO HALOVÉHO 
POHÁRU JE ÚSPĚŠNĚ ZA NÁMI

PŘIPRAVUJEME

SLEDUJEME


