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JE TO TAM! KAROLINA VYVIALOVÁ A PAVEL KRPEC JSOU
NOVÝMI MISTRY SVĚTA V BĚHU NA 100 M S PŘEKÁŽKAMI

Mistrovství světa v požárním
sportu se letos konalo ve východní části Kazachstánu ve
městě Karaganda od 1. do 5. září.
Startovali zde závodníci z České
republiky, Běloruska, Slovenska,
Polska, Rakouska, Kazachstánu,
Uzbekistánu, Mongolska a Ruska. Síly změřili v celkem čtyřech
disciplínách – individuálních
(výstup na cvičnou věž a běh na
100 metrů s překážkami) a týmových (štafeta 4 × 100 metrů
a požární útok). Umístění v jednotlivých disciplínách na konci
mistrovství rozhodlo o celkových vítězích.

MISTŘI SVĚTA
První disciplína, ve které se soutěžilo, byl výstup na cvičnou
věž. Tradičně nepatří tato disciplína mezi ty nejsilnější českého
týmu. Obě družstva se umístila na
4. místě, nejlepší česká závodnice
byla současná dvojnásobná mistryně ČR Kamila Bartošková (čas
7,63 s), z mužů byl nejúspěšnější
Dan Klvaňa časem 14,02 s.

kapitán týmu Pavel Krpec je zkušený závodník, na mistrovství světa nestartoval poprvé, titul mistra
světa z individuální disciplíny mu
dosud ale stále chyběl. Výsledným
časem 14,90 s potvrdil titul absolutního vítěze a i on se stal novým mistrem světa.

Ve štafetách se týmům příliš dobře
nevedlo, první štafetě žen se nepodařilo zahasit hořící káď, druhá
štafeta ve složení Kateřina Borovičková, Marcela Vrtalová, Dana
Butulová a Karolina Vyvialová
skončila časem 65,20 s na čtvrtém
místě. V parném odpoledni nastoupili v první štafetě A muži ve
složení Jiří Škodný, Patrik Kligl,
Martin Lidmila a Jan Vyvial. Jejich výsledný čas byl 60,91 s. Následujícím týmům z jiných reprezentačních družstev se ne vždy
podařilo uhasit oheň na čtvrtém
úseku, a to vinou technické závady na hasicích přístrojích. Oba své

Druhý den ale přinesl dvojnásobný zlatý úspěch! Po čtyřech
letech máme opět vítěznou dvojici mistrů světa v běhu na 100 m
s překážkami. Po Danu Klvaňovi
a Šárce Jiroušové, kteří získali zlaté medaile v Izmiru v roce 2017, se
to letos podařilo Pavlu Krpcovi
a Karolině Vyvialové. Karolina
finálový běh zvládla s jistotou
v čase 16,11 s a stala se tak novou světovou šampionkou. Mezi
muži byla konkurence vysoká ale

pokusy tak opakoval například
tým Polska. Stejný problém potkal
i naší rekordně rozběhnutou B
štafetu ve složení Daniel Klvaňa,
Dominik Soukup, Vojtěch Klenka a Pavel Krpec. Dokázali se
však zkoncentrovat na opakovaný
pokus, který zvládli v čase 59,26 s
a získali tak bronzovou medaili.

kovým umístěním jsme spokojeni,
velkým úspěchem je pro nás vítězství v požárním útoku, ale největší
radost máme z naší nové mistryně
světa Karoliny Vyvialové. Průběh
mistrovství byl v pořádku, dle našeho očekávání, připravenost závodnic byla dobrá. Naší sestavu sice
před začátkem mistrovství ovlivnilo
zranění, ale dokázali jsme se s tím
vypořádat“, komentoval výkony svých svěřenek trenér Libor
Mrozowski.

Požární útok byl v historii mistrovství pro české reprezentanty vždy silnou disciplínou. Bylo
tomu i letos v Kazachstánu, kde
se zadařilo oběma týmům. V této
královské disciplíně vybojovaly
ženy první místo (26,35 s). Sestava nastoupila ve složení: Apolena
Kasalová, Karolina Vyvialová,
Kamila Bartošková, Klára Hulínská, Lenka Šestáková, Dana Butulová a Lucie Tůmová.

Muži v požárním útoku odstartovali jako první ve své kategorii
a svým prvním pokusem zapsali
čas 27,96 s . Na start nastoupili ve
složení Pavel Krpec, Jan Vyvial,
Martin Lidmila, Vojtěch Klenka, Dominik Soukup, Jiří Škodný a Dan Klvaňa.

V celkovém hodnocení se ženy
staly druhými vicemistryněmi
světa, druhé místo obsadily Rusky a první místo Bělorusky. „S cel-

Ve velké konkurenci všech mužských týmů se kromě umístění
v požárním útoku hrálo i o celkové pořadí družstev. Druhým

pokusem naši reprezentanti svůj
čas zlepšili na konečnou hodnotu 26,85 s. Před ně už se dostal
jen domácí tým Kazachů časem
25,55 s, třetí místo vybojovali Rakušané časem 27,14 s. V celkovém hodnocení se český tým
mužů dostal s 11 body na druhé
místo. Mistry světa se stali Bělorusové se ziskem 9 bodů, třetí skončili Rusové se 14 body. „Lépe to pro
nás dopadnout nemohlo, druhé
místo je spravedlivé, Bělorusové
byli lepší než my. Jsme rádi, že jsme
tam jeli s tím, že během lockdownu
jsme se závodníky nemohli dostatečně trénovat individuální disciplíny a v trénincích jsme se věnovali
spíše těm kolektivním. Na štafetách
i na útoku jsme získali stříbro, takže
jsme prodali to, co jsme natrénovali.
Máme radost za Pavla Krpce, který
si svojí pílí a usilovným tréninkem
první místo ve stovkách zasloužil.
Ze všech našich reprezentantům věnoval přípravě nejvíc času“, zhodnotil výkon svého týmu trenér Radim Juřena.
Celá delegace se vracela domů
zpět z Karagandy slovenským
vládním speciálem přes Bratislavu
a Brno. Z jihočeské metropole už
se všichni závodníci rozjeli do různých směrů a svých domovů.

NOVINKY
PŘ ÍPR AVA
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Zásadním tématem říjnového zasedání komise mezinárodních soutěží CTIF v rakouském Linzi byl aktuální
stav připravenosti příští „olympiády“ ve slovinském Celje (červenec
2022). Vedle organizačních jednání

R ADA SDRUŽENÍ PŘIJALA
DALŠÍ ČLENSK Ý SVAZ

se v Linzi také uskutečnilo školení
rozhodčích, kteří budou na mezinárodní soutěži rozhodovat. Za SH ČMS
se jednání komise zúčastnil její člen
Tomáš Lefner a školení rozhodčích
absolvovali Martina Crháková, Ludmila Vlášková a Petr Polášek.

SETK ÁNÍ MEZINÁRODNÍ
SPORTOVNÍ FEDER ACE
Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů (MSFHZ) se uskutečnila v letošním roce v termínu od
12. do 16. listopadu v Uzbekistánu
v Taškentu. Jednalo se již o 22. ročník této konference. Českou stranu
zastupovali náměstek starostky Zdeněk Nytra, doprovodila ho tlumočnice Světlana Donskich. Hlavními

tématy bylo vyhodnocení roku 2021,
zpráva antidopingové komise, zpráva sportovně-technického výboru
a příprava Mistrovství světa v požárním sportu 2022.
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Ve středu 15. září 2021 se uskutečnilo
letos druhé zasedání Rady Sdružení
sportovních svazů České republiky.
Kromě standardního programu se
na zasedání přišli představit zástupci
České asociace esportu (ČAeS), kteří
Radě Sdružení předložili žádost o přijetí za přidruženého člena. Rada Sdružení, po předchozí diskusi, této žádosti
vyhověla a ČAeS se tak stala novým
přidruženým členem Sdružení sportovních svazů České republiky. Elektronický sport, neboli esport, je současný celosvětový fenomén, který po
celém světě sleduje téměř 500 milionů diváků. ČAeS byla založena v roce
2017 s cílem zastupovat zájmy české-
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ho esportu vůči veřejným institucím,
médiím, sportovním organizacím
a mezinárodním asociacím. Dále pak
aktivně provádí osvětovou činnost
v oblasti esportu, zajišťuje jeho propagaci, profesionalizuje a nastavuje standardy v českém esportu a v neposlední řadě také organizuje a řídí domácí
soutěže. V současnosti registruje ČAeS
v 11 klubech více než 1650 hráčů.
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NA START MČR V TFA SE POPRVÉ V HISTORII POSTAVILY I ŽENY

Mistrovství České republiky
dobrovolných hasičů v disciplínách TFA (Toughest Firefighter
Alive – Nejtvrdší hasič přežije) se
konalo 28. srpna na svitavském
náměstí Míru. Pro dobrovolné
hasičky to bylo vůbec poprvé,
kdy se mohly MČR účastnit.

MČR
Celý závod se skládal z čtyř úseků. První úsek spočíval v rozvinutí
dvou hadicových vedení (ženy 1
hadicové vedení) s proudnicemi
na určenou vzdálenost, druhá část
prvního úseku spočívala ve smotání těchto dvou hadic. Na druhém
úseku závodníky potrápil tzv. „Hammer box“, kde hasiči musí 40krát
udeřit 6kilovým kladivem, ženy
musí udeřit pouze 20krát. Potom
musí závodník projít tunelem a tlačit před sebou 20 kg vážící barel

zovou medaili si doběhl Zdeněk
Janoš z SDH Hať.

(ženy 10 kg). Předposlední částí tohoto úseku je tažení 80kg figuríny,
následované překonáním tří metrové bariéry za pomocí lana (ženy
za pomocí žebříku) a konečným
seskokem z ní do matrace. Ve třetím úseku na muže čekalo postavení dvou žebříků a následné vytáhnutí 25kg břemene do výšky
(ženy 15 kg). Těsně před koncem
tohoto úseku museli závodníci
ještě připojit proudnici k hydrantovému nástavci. Na posledním
úseku museli závodníci od startu
úseku běžet před výškovou budovu se dvěma hadicemi B (ženy bez
hadic), kde je odložili a pokračovali
výstupem po schodech po značené trase do cíle, kde sepnutím zastavili časomíru úseku.

V kategorii mužů do 34 let (včetně)
se povedlo s časem 4:18.86 s zvítězit Michalu Skřivánkovi z SDH
Rohatec, na místě druhém se umístil Ondřej Rybníkář z SDH Blatnice

V soutěži družstev se mistry republiky stali dobrovolní hasiči z Krajského sdružení hasičů (KSH) Jihomoravského kraje, titul vicemistrů
si odváží KSH Moravskoslezského kraje a titul druhých vicemistrů sportovci z KSH Jihočeského
kraje.

pod Svatým Antonínkem a na třetí
pozici skončil Marek Zecha z SDH
Vranová Lhota. Mezi muži nad 35
let se s časem 4:28.87 s nejvíce

zadařilo Tomášovi Mácovi z SDH
Brno – Slatina, titul vicemistra
republiky získal Antonín Rendl z SDH Česká Kubice a pro bron-

Pro ženy – dobrovolné hasičky
byla účast na MČR v TFA premiérou. Všem závodnicím se povedlo
na trati podat více než úctyhodné výkony, za což byly odměněny
velkou podporou ze strany přítomného publika. Titul mistryně
republiky a nejtvrdší hasičky si
odvezla Michaela Honsová z SDH
Petrůvky, na stříbrnou medailovou pozici dosáhla Eliška Vrbová z SDH Cítoliby, bronz získala Kateřina Vodičková z SDH Rokytnice
nad Rokytnou.

MISTROVSTVÍ ČR VE VYPROŠŤOVÁNÍ PŘIBLÍŽILO DIVÁKŮM PRÁCI HASIČŮ BĚHEM ZÁSAHU
V sobotu 25. září mohli návštěvníci na Výstavišti v Praze – Holešovicích vidět např. pomačkaný
vrak osobního auta a uvnitř zraněnou ženu. Podobné scénáře
musela řešit čtyřčlenná družstva
na VI. mistrovství ČR JSDHO ve
vyprošťování u dopravních nehod. Společně s mistrovstvím ČR
probíhal i XXVII. memoriál Františka Kohouta.

MČR
Úkolem velitelů družstev bylo
bezpečně, efektivně a rychle vyprostit osobu pomocí hydrau-

lických rozpínáků a nůžek a poskytnout jí předlékařskou první
pomoc. Týmy měly na vyřešení
situace, které mají simulovat reálné podmínky při dopravních
nehodách, časový limit 20 minut.
Rozhodčí hodnotili taktiku zásahu,
techniku i úroveň první pomoci.
Soutěž ve vyprošťování se snaží
být co nejblíže reálnému zásahu,
jde v ní zejména o zhodnocení
celé situace a o zručnost a rozvahu zasahujících hasičů.
S náročným zadáním si nejlépe
poradil tým z Velešína z Jihočeského kraje, který získal v celkovém součtu 425 bodů, druhé místo získalo družstvo z Frýdlantu

ale když jsme vyběhli ze stanu tak
stres opadl a hned jsme věděli, jak
postupovat. Měli jsme jedno vozidlo na střeše, druhé vozidlo na
něm a z boku byla pevná překážka, takže jsme vyprošťovali kufrem.
Na soutěž jsme se připravovali od
června, tréninky probíhaly dvakrát
týdně až do posledního týdne před
soutěží.“
z Libereckého kraje s 350 body
a jako třetí se umístila jednotka
ze Zbirohu v Plzeňském kraji s celkovým ziskem 306 bodů.
Patrik Chumlen z vítězné jednotky z Velešína potvrdil počáteční
mírnou nervozitu: „Když jsme byli
před startem v izolaci, tak jsme
byli v obavách, co může nastat,

Vzhledem k tomu, že organizátorům přálo i víkendové počasí, návštěvníky přilákal také bohatý doprovodný program Den Hrdinů,
který seznámil přítomné s prací
integrovaných záchranných složek. Současně byla k vidění i ukázka těžké techniky, technického

vybavení, historických vozidel
a dalších zajímavostí. Nechyběly
ani soutěže, dospělí si mohli vyzkoušet třeba běh s hadicí, pro
děti byla připravena řada aktivit
i stanovišť s úkoly, za jejichž splnění mohly získat razítka do „Pasu
malého hrdiny“ a za odměnu dostaly krásné ceny.

UDÁLOSTI
K VALIFIK ACE NA
„OLYMPIÁDU“
Ve čtvrtek 28. října se za nádherného
podzimního počasí postavilo na start
16 družstev mladých hasičů bojujících
o účast na XXIII. mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách
CTIF, která se bude konat v červenci
2022 ve slovinském Celje. Celý den
byl ve znamení pohodové atmosféry a časy požárních útoků okolo 40 s
dávaly tušit, že chlapecká družstva

z Bludova a z Pískové Lhoty se stanou
favority této soutěže. Ve štafetách svými výkony pod 70 s tato družstva svou
pozici potvrdila a po sečtení výsledků
podle mezinárodních pravidel se na
1. místě umístilo chlapecké družstvo
z SDH Bludov a 2. místo obsadilo chlapecké družstvo z SDH Písková Lhota.
Tato dvě družstva budou příští rok hájit české barvy na Mezinárodní soutěži
ve Slovinsku. V silné konkurenci se ale
neztratila ani děvčata ze Skalice, která
se díky svým kvalitním a bezchybným
výkonům umístila na 3. místě.

R EKOR D PŘ ÍBR AMSK É
VĚŽE
V neděli 30. října se v Příbrami konal
další ročník “Příbramské věže”. Největším překvapením byl nový rekord
trati v podání Daniela Klvaňi (SDH
Oznice). Ve finále se utkal s reprezentačním kolegou Pavlem Krpcem a zví-

ny) a 3. místo obsadila Pavlína Nekolová z SDH Dolní Bukovsko. Podle obou
vítězných závodníků je pro trénink na
věž nejdůležitější chodit trénovat pravidelně, naučit se do detailu náskoky
a takzvaně “nalozit objemy”.

MISTROVST VÍ ČR
ZÁCHR ANNÝCH PSŮ
tězil perfektním časem 13,50 s. “Jsem
překvapen, protože včera na tréninku
mi to moc nešlo a dneska to bylo úplně něco jiného, takže jsem rád a je to
super odraz k tomu, abych na sobě
v zimě začal makat” komentoval svůj
výkon. Na třetím místě se umístil Jan
Vyvial. V kategorii žen obhájila vítězství Kamila Bartošková (SDH Horní
Cerekev) časem 7,73 s a po srpnovém
zisku mistrovského titulu potvrdila,
že je královnou této disciplíny. Druhá
skončila Anna Umnerová (SDH Dobřa-
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Ve dnech 10. – 12. září probíhalo v Libereckém kraji v okolí Starých Splavů,
Mimoně a Ralska XVI. Mistrovství ČR
záchranných psů, psovodů složek
IZS. Pořadatelem bylo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním
ředitelstvím Hasičského záchranného
sboru ČR. Soutěžními disciplínami
byla soutěž jednotlivců v sutinovém
a plošném vyhledávání, a to jak v noci,
tak ve dne. Dále pak soutěž družstev
v terénu, který svou specifikou mohl
být pro vyhledávání sutinové i plošné,

Tel.: 222 119 501 			

nebo kombinací obojího. Celé mistrovství skvěle připravila a organizovala družstva psovodů JSDHO a SDH
Hejnice, spolu s dalšími družstvy. Při
samotném průběhu vypomáhali členové JSDHO a SDH z Libereckého
kraje. Družstvo SH ČMS se umístilo
na skvělém druhém místě, jako první
se umístilo družstvo Městské policie hl. m. Prahy. V plošném vyhledávání v kategorii jednotlivců zvítězila
Romana Hübnerová (MP hl. m. Prahy) a v sutinovém Šárka Chmelová
(MP hl. m. Prahy).
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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ U PŘÍLEŽITOSTI 30 LET
FUNGOVÁNÍ OCENILO I REPREZENTANTY V POŽÁRNÍM
SPORTU ŠÁRKU JIROUŠOVOU A DANA KLVAŇU
Sdružení sportovních svazů České republiky vyznamenalo u příležitosti oslav 30 let svého novodobého působení 39 osobností, z řad
sportovců a funkcionářů jeho členských svazů a Sdružení samotného,
které se aktivně podílely na rozvoji
sportu nebo dokázaly dosáhnout
na mimořádné sportovní úspěchy. Slavnostní předávání se uskutečnilo v prostorách Letenského
zámečku na Praze 7 ve čtvrtek
4. listopadu. Osobnosti na ocenění
nominovali zástupci zakládajících
členských svazů Sdružení, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
a sekretariát Sdružení. Předávajícími byl JUDr. Ing. Zdeněk Ertl a Filip Neusser, předseda Národní
sportovní agentury.

OCENĚNÍ
Mezi oceněnými dobrovolnými hasiči byl Daniel Klvaňa (1998), který
se požárnímu sportu věnuje už od
roku 2007. Svými výkony si brzy vybojoval místo v reprezentaci dorostu v požárním sportu. V roce 2015

v běloruském Grodnu s týmem
získal mistrovský titul v požárním
sportu. O rok později na MS v Ostravě získal dorostenecké zlato ve
výstupu na cvičnou věž. Na českých
drahách vítězil také v závodech Českého poháru v běhu na 100 metrů
s překážkami, kde ovládl celkové
pořadí v letech 2015, 2016 a 2017.
V letech 2017, 2018, 2019 zvítězil
v běhu na 100 metrů s překážkami
na domácím mistrovství v požárním sportu. V letech 2018 a 2019
ovládl také soutěž ve výstupu na
cvičnou věž. V roce 2019 již závodil
jako profesionální hasič a získal prvenství v ceněném dvojboji.
Na MS v Izmiru v roce 2017 si doběhl pro mistrovský titul v běhu na
100 metrů s překážkami. V dalším
roce s týmem získal mistrovský
titul v požárním sportu mužů. Je
držitelem českého i světového rekordu v běhu na 100 metrů s překážkami 14,64 s a 14,70 s. Kromě
požárního sportu hraje hokej, fotbal nebo tenis. Je to skromný člověk, kterého úspěch nezničil, navíc
své zkušenosti ochotně předává
mladším generacím, ať už přímo
nebo na sociálních sítích.

Posledním oceněným byl Jaroslav Salivar (1967), který svojí
energii zasvětil práci pro dobrovolné hasiče na všech úrovních
jejího řízení. Od roku 2010 je náměstkem starosty Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska pro oblast
represe a sportu. Aktivně podporuje všechny sportovce a mladé
hasiče, rovněž systematicky rozvíjí
oblast požárního sportu nejenom
v rámci Ústřední rady hasičských
soutěží, ale dlouhodobě i jako
místopředseda Sdružení sportovních svazů České republiky.

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

SLEDUJEME

Svaz modelářů České republiky:
ČEŠTÍ AUTOMODELÁŘI KRALOVALI NA DOMÁCÍM MISTROVSTVÍ
EVROPY

ZÁVODNÍCI V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF LETOS NA MČR
KROMĚ TITULU BOJOVALI I O KVALIFIKACI NA OLYMPIÁDU V CELJE

Součástí slavnostního vyhodnocení mistrovství bylo také vyhlášení celkových výsledků Ligy CTIF

V letech 2020 - 2021 probíhala kvalifikace družstev závodících v klasických disciplínách CTIF (muži, ženy) na 17. mezinárodní soutěž CTIF ve slovinském Celje,
která se bude konat ve dnech 17. - 24. července 2022. Celkem si právo reprezentovat Českou republiku vybojovalo 13 družstev.

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

Vystudovala Pedagogickou fakultu
univerzity v Liberci a nyní pracuje
jako učitelka. První úspěchy slavila
už v dorostenecké kategorii. Skvělé
výkony podávala roky i v kategorii
žen. Celkem šestkrát ovládla Český

ZBLÍZKA
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pohár v běhu na 100 metrů s překážkami (2010, 2011, 2014, 2016,
2018, 2019). Ve své silné disciplíně
získala sedmkrát v řadě český mistrovský titul (2012-2019). Jako první
žena na českých drahách pokořila
16vteřinovou hranici a byla královnou této disciplíny dlouhá léta. Jako
členka reprezentačního týmu žen se
stala mistryní světa v běhu na 100 m
s překážkami a s týmem vybojovala
mistrovský titul v požárním sportu
(obojí 2017). Je držitelkou českého
(15,27 s z roku 2019) i světového rekordu (15,48 s z roku 2018).

Oceněnou zástupkyní z kategorie
žen byla několikanásobná mistryně ČR Šárka Jiroušová. Česká
a světová rekordmanka v běhu na
100 metrů s překážkami pochází
z SDH Poniklá (okres Semily). K požárnímu sportu ji přivedl bratr a aktivně se mu věnovala 16 let.

V neděli 26. září se na stadionu ve 2021. Liga se skládala ze tří závoDvoře Králové nad Labem sešlo
dů, které se postupně uskutečnily
16 družstev, aby poměřily své síly ve Vlčnově, Praze a Velkém Meziv klasických disciplínách CTIF. říčí. Vítězem se v kategorii mužů
Letos se konal už XII. ročník mist- stal tým HZS Královéhradeckého
rovství ČR v této disciplíně. Sou- kraje a v kategorii žen zvítězilo
těžilo se ve dvou disciplínách, ve
družstvo SDH Nová Paka. Václav
štafetě a v požárním útoku. Soutěž Novotný z HZS Královehradeckého
byla hodnocena podle soutěžního
kraje k výkonu svého týmu uvedl:
řádu mezinárodní hasičské soutě- „Mám radost hlavně za moje kolegy,
že v klasických disciplínách CTIF, kteří celý rok pravidelně trénovali, je
kde každý člen týmu má přesně to zasloužená odměna za celoroční
předepsané úkony, které provádí. dřinu, objeli jsme kromě jednoho záVítězství v kategorii mužů se vrátilo po roce zpět do rukou závodníků z HZS Královehradeckého kraje, v kategorii žen naopak zůstalo
u závodnic z Pískové Lhoty.
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Mistrovství Evropy dráhových modelů aut se v termínu 28. – 31. října
2021 konalo v Luštěnicích u Mladé
Boleslavi. V největším autodráhovém
centru v zemi se představilo 52 pilotů
z 9 evropských zemí, kteří soutěžili
ve čtyřech disciplínách. Čeští automodeláři na domácím ME vybojovali čtyři vítězství, dvě druhá a tři třetí místa.
A všechny zlaté vavříny pak putují ke
dvěma českým automodelářům. Jaroslav Reček a Vladimír Horký společně získali titul evropských šampionů
v týmové soutěži v kategorii Production 1/24. Vladimír Horký ovládl

individuální závody v kategoriích Formula 11/32 a Eurosport 1/24. Jaroslav
Reček pak vybojoval své druhé zlato
v kategorii Eurosport 1/32.

Svaz vodáků České republiky:
R AFTAŘI ZAKONČILI ZÁVODNÍ SEZÓNU NA TĚŽKÉ TR ATI NA
TRNÁVCE
O víkendu 10. – 11. září 2021 se v Želivi na řece Trnávce sešla kompletní
česká raftařská špička. Za doprovodu
několika zahraničních posádek se
v závěru závodní sezóny, která byla
i letos poznamenána pandemií, rozhodovalo o vítězích Českého poháru
R4, mistrech republiky R4 i R6 a o složení reprezentace v kategorii R6 pro

nadcházející sezónu. Mistry ČR v kategorii R4 se stali muži TR HIKO, mezi
ženami pak zvítězila posádka MB Bohouš a jeho parta. V kategorii R6 si
titul mistra ČR odnáší posádka PRSI
Team Mladá Boleslav a mezi ženami
TR Omega Tygříci. Český pohár R4
ovládly posádky RK Troja (muži) a TR
Omega Tygříci (ženy).

vodu celou ligu, kde se nám střídavě
dařilo, ale na dnešek jsme formu naladili dobře a úspěch se dostavil.“
Kromě snahy všech družstev o co
nejlepší umístění, hrál důležitou
roli celkový bodový součet, který
družstva, která kvalifikační limit
ještě splněný neměla, mohl posunout právě mezi týmy, které se
připravované olympiády ve slovinském Celje v roce 2022 budou
moci zúčastnit.
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