
ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚSTŘEDNÍ ODBORNÉ RADY HASIČSKÝCH SOUTĚŽÍ  

ZA ROK 2015 

 

ÚORHS pracovala do V. sjezdu v tomto složení: Jan Aulický, Jiří Čech, Jan Fiedler, Tomáš 

Lefner, Zdeněk Prodělal, Jiří Rosenkranz, Lukáš Snopek, Zdeněk Šedivka, Petr Šváb, Jaroslav 

Vaněk, Iveta Vojtová 

 

Plán práce 2015 do V. sjezdu 

Stálé body jednání. 

- informace z jednání výkonných a rozhodovacích orgánů SH ČMS 

- spolupráce s GŘ HZS a HZS krajů 

- organizační záležitosti 

- různé 

  

Únor 

- hodnocení soutěží za rok 2014 

- kalendář soutěží na rok 2015 

- příprava propozic MČR v PS 2015 

- příprava seriálu soutěží Český pohár 2015 

- organizace kempu rozhodčích klasických disciplín CTIF 

 

Květen – společné jednání s ÚORV 

- přestupy v postupových soutěží pro rok 2015 

- příprava Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF 2015 

- příprava Mistrovství ČR v požárním sportu 2015 

  

Červen 

- kemp pro vybrané rozhodčí v PS na MČR v PS 

- 27. 6. – 29. 6. organizace Mistrovství ČR v PS Trutnov 2015 

 

Září 

- 6. 9. organizace finále Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami 2015 

- 26. 9. organizace MČR v klasických disciplínách CTIF – Dvůr Králové nad Labem 

  

První řádné jednání rady se uskutečnilo 6. března v Praze a zabývalo se přípravou Kalendáře 

soutěží na rok 2015 a přípravou vrcholných sportovních akcí (MČR v požárním sportu, MČR 

v tradičních disciplínách CTIF).  

 

6. 3. se v Přibyslavi uskutečnil kurz pro RI a kurz k obnovení kvalifikace RI pak 28. 3. 2015. 

Na kurz RI byli delegováni školitelé Roman Mácha a Jiří Čech a pro obnovu RI Milan Kučera 

a Stanislav Pumprla. 

 

Začátkem dubna byly zveřejněny přestupy v postupových soutěžích pro rok 2015. 



 

V průběhu roku 2015 ÚORHS zpracovala Směrnice pro výuku trenérů PS - SH ČMS a 

Prováděcí a organizační pokyny ke směrnici o udělování trenérských tříd v požárním sportu. 

Tyto materiály připravila ve spolupráci s FTVS UK. Dokumenty schválil VV SH ČMS a poté 

byla zpracována žádost o udělení trenérské akreditace a odeslána na MŠMT. 

 

Radě byl představen projekt tréninkové haly pro požární sport v Přibyslavi. 

 

 

HASIČSKÝ SPORT 

 

Ve dnech 26. – 28. 6. se v Trutnově uskutečnilo 62. Mistrovství České republiky 

v požárním sportu dobrovolných hasičů. Již po páté se konalo společně s Mistrovstvím 

České republiky v požárním sportu družstev Hasičského záchranného sboru a za účasti 

hostujících družstev České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty. Společného 

mistrovství se zúčastnilo 16 družstev HZS, 15 družstev dobrovolných hasičů v kategorii žen a 

15 družstev v kategorii mužů. Zvítězila družstva HZS Moravskoslezského kraje, SDH 

Těškovice (muži), SDH Chválenice (ženy). 

Součástí mistrovství byl také závod jednotlivců (mužů a žen) v disciplínách běh na 100 metrů 

s překážkami a výstup na cvičnou věž. Absolutním mistrem republiky v běhu na 100 metrů 

s překážkami se stal Martin Lidmila (SDH Zbožnov) a mistryní Markéta Marková (SDH 

Chválenice). Absolutními mistry ve výstupu na cvičnou věž se stali: Kamil Bezruč (HZS 

Moravskoslezského kraje), Petr Grassl (SDH Bystřice nad Úhlavou) a Adriana Janíčková 

(SDH Partutotvice). 

 

Šesté Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF se konalo 26. 9. ve 

Dvoře Králové nad Labem. Soutěž se zúčastnilo celkem xy družstev z České republiky, 

Německa, Slovinska, Polska a Slovenska.  

Kategorie A: ženy SDH Velké Meziříčí, muži SDH Chlumec nad Cidlinou 

Kategorie B: ženy SDH Nová Skalice, muži SDH Vlčnov M3 

Mezi zahraničními účastníky zvítězila družstva ze Slovinska. 

 

Dvanáctého ročníku seriálu soutěží Český pohár 2015 v běh na 100 metrů s překážkami s ev 

roce 2015 zúčastnilo celkem 1394 závodníků. 

3. 5. O pohár HVP, a.s. Praha, 17. 5. Olomoucký dvojboj, 23. 5. Ostrava – Poruba, 18. 7. 

Bludovská stovka, 15. 8. 2015 Večerní stovka Kamenec, 6. 9. 2015 Polabské stovkování, 

Písková Lhota 

 

Celkovými vítězi se stali:  

muži – Daniel Klvaňa (SDH Oznice) 

ženy – Markéta Marková (SDH Dolní Čermná) 

dorostenci střední − Adam Bartoň (SDH Oznice), mladší − Jakub Filipčík (SDH Starý 

Lískovec - sport ) 



dorostenky střední −Lucie Tůmová (SDH Malechov), mladší − Lada Landová (SDH Dolní 

Bukovsko ) 

 

V Petrohradu se 7.–12. 9. uskutečnilo XI. Mistrovství světa v požárním sportu, kterého se 

zúčastnila družstva v kategorii mužů ze 14 zemí a v kategorii žen z osmi zemí. Česká výprava 

získala dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. V běhu na 100 metrů s překážkami 

zvítězil Jakub Pěkný, jehož čas 15,09 s znamenal nový národní rekord. Další zlatou medaili 

vybojovaly ženy na štafetě 4 x 100 metrů. Celkově se reprezentace ČR mužů umístila na 3. 

místě a žen na 2. místě.  

 

V Divadle U Hasičů se 28. listopadu uskutečnilo Galaodpoledne hasičských sportů, na 

němž byli vyhlášeni nejlepší sportovci hasičského sportu za rok 2015. 

  

Po V. sjezdu SH ČMS byla ustavena nová Ústřední odborná rada hasičských soutěží, která 

se poprvé sešla 11. 12. 2015 v Přibyslavi.  

 

Členové ÚORHS: Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Jiří Henc, Stanislav Pumprla, Iveta 

Vojtová, Jaroslav Vaněk, Václav Boukal, František Dlesk, Josef Jiruše, Zdeněk Šedivka, 

Lukáš Snopek, Tomáš Lefner, Jiří Rozenkranz, Zdeněk Nytra, Martina Hartmannová, Zdeněk 

Prodělal, Jan Peterek, Petr Šváb, Jiří Čech, Jan Bělíček, Tomáš Klos, Zbyněk Zuber 

 

Plán práce ÚORHS do konce roku 2015 

 

1. řádné jednání – prosinec 2015 

- hodnocení soutěží za rok 2015 

- kalendář soutěží na rok 2016 

- kvalifikační podmínky postupu na Mezinárodní soutěž mužů a žen v klasických  

disciplínách CTIF, Villach 2017 

- OZ ligy CTIF 

 - pověření účasti za ÚORHS 

- OZ postupových soutěží v PS včetně OZ MČR 2016   

                          - přihlášky x zanesení do evidence čl. základny 

- stanovení výběru rozhodčích 

- přípravný štáb,… 

- OZ ČP 2016 

- pověření k účasti za ÚORHS 

- kvalifikační podmínky jednotlivců na MČR v PS – 100 m, věže 

- pověření k účasti za ÚORHS 

- OZ seminář rozhodčí CTIF 

- pověření k účasti za ÚORHS 

- OZ kurz rozhodčích Instruktorů PS 

- pověření k účasti za ÚORHS 

- koncepce přípravy reprezentace v PS 2016 

- pasportizace majetku SDH pro oblast sportu 



- Strategie rozvoje hasičského sportu 2016 - 2020 

 

Na svém prvním jednání rada pověřila zpracováním kvalifikačních podmínek pro postup 

družstev mužů a žen v klasických disciplínách CTIF na Mezinárodní soutěž do Villachu paní 

Martinu Hartmannovou a Jaroslava Vaňka tak, aby zahrnoval jako kvalifikační soutěž MČR 

CTIF 2016 s hodnocením v souladu s mezinárodními pravidly.  

 

Dále se rada zabývala přípravou semináře rozhodčích v disciplínách CTIF na březen 2016 a 

bylo navrženo, aby byla zajištěna účast zahraničních lektorů a přítomnost družstva CTIF, aby 

se mohlo školit i s praktickými ukázkami.  

 

Rada dále souhlasila s pořádáním ligy v soutěžích CTIF, pověřuje Martinu Smržovou a 

Jaroslava Vaňka přípravou OZ. V souvislosti s disciplínami CTIF byl ujednocen název pro 

český překlad: „klasické disciplíny CTIF“ namísto „tradiční disciplíny CTIF“. Tento název je 

již zapsaný v registru soutěží pro státní dotaci, jako výsledek oponentur v roce 2015. 

 

Rada se dále zabývala přípravou Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v Brně. 

Projednány byly podněty pro koncepci rozvoje požárního sportu. Stěžejním úkolem rady pro 

rok 2016 je připravit materiál Strategie rozvoje hasičských sportů 2016 – 2020.  

 

V prosinci 2015 vyšlo první číslo elektronického Zpravodaje hasičského sportu, který byl 

připraven ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů, jehož je naše sdružení členem. 

 

HASIČSKÝ SPORT 

Jsme členy Sdružení sportovních svazů. 

 

Požární sport 

(počty zapojených družstev) 

 I.kolo II. kolo III. kolo MČR 

Muži (družstev) 5238 559 84 15 

Ženy (družstev) 1826 352 71 15 

 

Klasické disciplíny CTIF 

(počty zapojených družstev) 

 Soutěže v ČR Soutěže v zahraničí MČR 

Muži (družstva) 70 31 4 

Ženy (družstva) 20 23 4 

 

Soutěže ostatní regionální (ligy, memoriály a další) 

(počty zapojených družstev) 

 ČR Zahraničí 

Muži 19843 288 

ženy 8602 79 



Zapojení dětí a mládeže do sportovních disciplín 

 

 Zapojená 

družstva 

Krajská kola MČR CTIF v ČR CTIF 

v zahraničí 

MH 2863 158 15 58 7 

Dorost 

družstva 

305 170 30   

Dorost 

jednotlivci 

1814  76   

 

Rozhodčí požárního sportu 

Rozhodčí požárního sportu Rozhodčí instruktor 

3511 356 

 


