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Stránkami 
hasičské historie

Zahraniční okénko: 
Estonská republika

Snímek z Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v Ústí nad Labem. Foto: Pavel Pech 

(pokračování na str. 5)

Rozhovor s Pavlem Morávkem
Závody záchranných psů SH ČMS

Mgr. Pavel Morávek, pro-
fesně středoškolský profesor, 
v rámci dobrovolné činnost 
zástupce velitele psovodů 
SH ČMS, rozhodčí kynologie 
v SH ČMS, člen družstva pso-
vodů JSDHO Hejnice a SDH 
Hejnice, za které byl nasazen 
při cca 150 pátracích akcí 
v terénu. Pavel Morávek byl 
tak laskav, že přijal pozvánku 
Hasičských novin k rozho-
voru.

Jaká  je obecně tradice výcvi-
ku záchranných psů v ČR? 

Využívání psů obecně má v ČR 
dlouhou a úspěšnou historii a ve 
specializaci záchranných psů tomu 
není jinak. I když si psovodi u SH 
ČMS budou příští rok připomínat 
„teprve“ dvacet let od svého za-
ložení, jako vůbec první psovodi 
u hasičských sborů v ČR nastolili 
v tomto odvětví čistě praktické 
zaměření bez sportovních prv-
ků. I když v jejich systému pře-
zkoušení stále najdete poslušnost 
a dovednost, nelpí se na naprosté 
přesnosti provedení, ale schopnosti 

psa daný cvik provést. Velká váha 
se naopak přikládá samostatnosti 
psa a nalezení a označení osoby 
v jakémkoliv terénu, poloze, místě 
i vzdálenosti od ostatních osob, 
tedy schopnostem, které jsou 
nutné pro praktické využití psa.  

Schopnosti psů i psovodů se 
nyní poměřují na řadě závodů…

Máte pravdu, pořádání závodů, 
které jsou v poslední době velmi 
populární a koná se jich celá řada, 
však není pro hasiče úplná priorita. 
Samozřejmě ale existují výjimky. 

České reprezentační týmy se 
účastnily v termínu od 8. do 16. 
září  Mistrovství světa v požárním 
sportu v ruském Saratově. Kromě 
mužů a žen se mistrovství účastni-
ly i týmy dorostenců a dorostenek 
SH ČMS. Vzhledem k termínu 
redakční uzávěrky Hasičských 
novin nebylo možné zařadit vý-
sledky mistrovství. K tématu se 
rádi vrátíme v dalším čísle naše-

Opět na Pastvinách (Šlechtův 
palouk) se konalo Mistrovství 
záchranných týmů HZS Pardubic-
kého kraje a složek IZS – záchrana 
na vodě. Pořadatelem byly jako 
každý rok HZS Pardubického 
kraje, Vodní záchranná služba 
ČČK Pastviny, pobočný spolek 
a Prezidium Vodní záchranné 
služby ČČK. Mistrovství se ko-
nalo v rámci projektu Bezpečné 

Vážení a milí čtenáři Hasičských 
novin, obchodní partneři a inzeren-
ti, členové SH ČMS, 

dovolte mi, abych vás informoval 
o jedné novince, kterou pro vás 
od  října  tohoto  roku  připravujeme. 
Jedná se o elektronickou nadstavbu 
klasického  papírového  vydání  Ha-
sičských novin. Vycházet bude pod 
názvem Obchodní příloha pravidelně 
každý měsíc  v  rozsahu  dvou  stran. 
Technicky se bude jednat o soubor 
pdf,  který  bude možno  otevřít  ve 
webovém  prohlížeči  nebo  přiložit 
jako  přílohu  k  elektronické  poště. 
Naším cílem je, aby tato elektronic-
kou formou šířená obchodní příloha 
Hasičských novin doplňovala systém 
„nabídky–poptávky“,  která  je  sou-
částí klasického novinového vydání. 
Cílem  přílohy  je  v  obecné  rovině 
další propagace značky Hasičských 
novin. Příloha bude upozorňovat na 
produkty a služby, které jsou určené 
právě hasičům. Hasičské noviny byly 
a  jsou  otevřeny  nejen  informační  
výměně, ale jsou i nástrojem efektivní 
specializované inzerce. Elektronická 
obchodní  příloha    posiluje  toto  za-
měření Hasičských  novin.  Zájemce 
o prezentace v této obchodní příloze 
je však nutné upozornit, že se bude 
jednat o nadstavbu klasického papí-
rového vydání a  samostatná prezen-
tace pouze v elektronické příloze není 
možná.                        Mirek Brát,

redakce Hasičských novin 

Mistrovství ČR profesionálních 
a dobrovolných hasičů v požár-
ním sportu Ústí nad Labem 2019 
bylo ukončeno slavnostním cere-
moniálem, kterého se zúčastnil 
1. náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje Stanislav Rybák, primátor 
statutárního města Ústí nad Labem 
Petr Nedvědický, generální ředitel 
HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba, 
první náměstek starosty SH ČMS  
Lubomír Janeba, za pořádající 
organizace ředitel HZS Ústeckého 
kraje plk. Roman Vyskočil a sta-
rosta Krajského sdružení hasičů 
Ústeckého kraje Jiří Henc. Poté byla 
vyhlášena nejlepší družstva žen 
i mužů ve štafetách 4× 100 metrů 
s překážkami, v požárním útoku 
a celkové vyhodnocení letošního 
mistrovství. Nejrychlejší požární 
útok mezi ženami předvedlo druž-
stvo dobrovolných hasiček SDH 
Michálkovice, čas 23,78 s. Stříbro 
si v této disciplíně vybojovalo 
družstvo žen SDH Hostomice, čas 
25,46 s a bronz získaly ženy SDH 
Česká Bělá, čas 25,63 s. Mezi dob-
rovolnými hasiči zvítězilo v požár-
ním útoku družstvo SDH Bozkov, 
čas 26,07 s. Druhé místo obsadili 
dobrovolní hasiči z SDH Horní Ka-
menice, čas 26,20 s a bronz získalo 
družstvo SDH Mistřín, čas 26,35 s. 
Nejrychlejší požární útok mezi 
profesionálními hasiči předvedlo 
družstvo HZS Královéhradeckého 
kraje, čas 20,54 s. Tento výsledek 
je také novým národním rekordem. 
Druhé skončilo družstvo HZS Mo-
ravskoslezského kraje, čas 21,32 s, 
třetí se umístilo družstvo HZS 
Olomouckého kraje, čas 21,62 s. 
Mistryněmi republiky v požárním 
sportu pro rok 2019 se staly ženy 
z SDH Michálkovice, stříbro si 
vybojovaly ženy z SDH Poniklá 
a bronz získaly ženy SDH Česká 
Bělá. Mezi družstvy SDH mužů si 
titul mistra ČR v požárním spor-
tu odváží SDH Mistřín před druhým 
družstvem mužů z SDH Závišice, 
třetí místo získalo družstvo mužů 
SDH Dobrá. Družstvo HZS Krá-
lovéhradeckého kraje vybojova-
lo prvenství v celkovém hodnocení 
družstev. Stříbrnou medaili získalo 
družstvo HZS Moravskoslezského 
kraje. Bronz patří družstvu HZS 
Plzeňského kraje.

Ředitel HZS Ústeckého kraje 
plk. Roman Vyskočil poděkoval 
za přípravu a zdárný průběh letoš-
ního mistrovství a předal putovní 
proudnici řediteli HZS Moravsko-
slezského kraje brig. gen. Vladimíru 
Vlčkovi, který pozval všechny do 
Ostravy na Mistrovství ČR v PS 
2020. Generální ředitel HZS ČR 
genmjr. Drahoslav Ryba ocenil 
kvalitní přípravu i hladký průběh 
letošního mistrovství v Ústí nad 
Labem.                         mrps2019.cz

Česká reprezentace na MS v ruském Saratově

Rekapitulace 
mistrovství

ho periodika. Kromě sportovců 
delegaci doprovodili zástupce 
z generálního ředitelství HZS 
ČR František Zadina a zástupci 
z řad vedení SH ČMS Jaroslav 
Salivar a Josef Bidmon. Současně 
s nimi za českou stranu na straně 
rozhodčích působili Tomáš Lef-
ner jako hlavní rozhodčí pro sou-
těž dorostu a v té samé kategorii 
i Roman Mácha jako zástupce 

rozhodčího disciplíny pro běh na 
100 m s překážkami. Pro soutěže 
dospělých byli světovou federací 
nominováni Zdeněk Nytra jako 
rozhodčí disciplíny požární útok 
a Pavel Marschal jako zástupce 
rozhodčího disciplíny ve štafetě 
4× 100 m s překážkami. Početnou 
skupinu ještě doplnili zástupci 
tiskového oddělení, maséři, trenéři 
a fyzioterapeutové.

pohraničí (Bezpieczne pogranic-
ze) a za podpory Nadace ČEZ 
a dalších partnerů. Zúčastnily se 
i polské týmy z KW PSP Wroclaw 
a PSP Opole.  Prvenství již potřetí 
obhájilo družstvo HZS Cheb a od-
vezlo si tak zlatý pohár. Druhé 
místo patří družstvu hasičů HZS 
Pardubického kraje, územní odbor 
Svitavy, a třetí místo patří druž-
stvu Ostravy-Fifejdy.

Pastviny: Záchrana na vodě


