
Dějiny pikovského družstva 

 

V roce 2012 právě uplynulo 10 let od doby, kdy se nová generace mladých hasičů z Pikova schází na svoji první 
okrskovou soutěž a začíná se tím tvořit páteř celého dnešního soutěžního družstva. O dva roky později (v roce 2004) 
se v Pikově uskutečňují oslavy 100. výročí založení místního sboru. Při této významné události je uspořádána 
hasičská soutěž, kterou domácí tým vyhrává. Tento tým, byť z malé vesničky, ale s velkým srdcem a obrovským 
soutěživým duchem, již v tuto chvíli věří, že může v budoucnu dokázat něco velikého. Parta mladých kluků, 
soustředěná kolem zkušeného strojníka, se tak začíná požárnímu sportu věnovat intenzivněji a na mapě tohoto 
sportovního odvětví se tehdy začala rodit nová ikona úspěšných hasičů z jižních Čech… Zaměřuje se především na 
postupové (nikoli pohárové) soutěže, kde se soutěží ve třech po sobě následujících disciplínách: 100 metrů překážek, 
štafeta 4 x 100 metrů a samozřejmě, nejatraktivnější (královská) disciplína, požární útok.  
Za peníze vydělané především brigádnickou činností, za podpory Městyse Borotín a také za přispění sponzorů, si 
pikovští „dobráci“, jak se všem dobrovolným hasičům přezdívá, v průběhu let postupně zakupují potřebné vybavení 
pro požární sport, včetně nové soutěžní stříkačky PS12, bez které by bylo družstvo absolutně nekonkurenceschopné. 
Za deset let svého úsilí dokázali Pikováci, s různě obměněným kádrem, čtyřikrát odhodlaně bojovat na krajské 
soutěži, kterou se jim podařilo třikrát po sobě vyhrát (v r. 2010, 2011 a 2012). Měli tak v těchto letech právo hájit 
jihočeské barvy na MČR… Za nejcennější dosavadní vítězství však považuje tato zkušená parta kamarádů, právě 
letošní obhajobu „kraje“, který se po sedmi letech konal v Táboře na Stadionu Míru. Pikováci zde měli 
neopakovatelnou možnost běhat „doma“ a právě proto tomu přizpůsobili celou svoji zimní a následně i jarní přípravu. 
Za obrovské podpory ze strany věrných fanoušků, kteří „táborské reprezentanty“ hnali nekompromisně dopředu, se 
vysněný cíl povedl a SDH Pikov tím znovu obhájil krajský titul. A to není vše… Na konci tohoto desetiletého období si 
pikovští hasiči stihli vlastními silami zrekonstruovat hasičskou klubovnu tzv. „Pastoušku“, za kterou byli odměněni 
„Cenou hejtmana Jihočeského kraje“ a následně, v soutěži „Dobrovolní hasiči roku“ ve své kategorii obsadili 2. místo. 
Tato generace hasičů je už teď nesmazatelně vryta do podvědomí mnoha lidí v celé České republice… 

 



Postupový klíč k soutěžím v požárním sportu: 

 

Postupové soutěže jsou pořádány pod hlavičkou organizace „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“, mají svůj řád 
a soutěží se podle „Směrnic hasičských soutěží“. Tyto „Směrnice“ vycházejí z „Pravidel požárního sportu“ vydané 
generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra. Tyto soutěže každý rok začínají tzv. základními koly v 
jednotlivých okrscích v průběhu celého května. Musí jimi projít (bez výjimky), každé soutěžní družstvo, které chce 
postoupit do vyšších kol. Ti nejlepší, se pak na pozvání Okresního sdružení hasičů, scházejí v červnu na okresní 
soutěži, ze které vzejde jeden vítěz a ten pak reprezentuje okres Tábor na krajské soutěži… Na krajské soutěži, tedy 
mezi sebou bojují vítězové sedmi okresních kol Jihočeského kraje (okresu Tábor, České Budějovice, Strakonice, 
Prachatice, Písek, Jindřichův Hradec a Český Krumlov). Vítězné družstvo krajské soutěže si pak může vybrat ty 
nejlepší borce z celého Jihočeského kraje, se kterými pak jede reprezentovat na Mistrovství České republiky. Na 
tomto „Mistrovství“ se každoročně setkávají nejlepší z nejlepších. Jsou to vítězné týmy dobrovolných hasičů 
jednotlivých krajů v kategorii muži i ženy, jednotky HZS ČR (tzv. profíci) ze všech krajů, dále pak zástupci České 
hasičské jednoty, Moravské hasičské jednoty, reprezentace Slovenska a nejlepší jednotlivci z Českého poháru – 
běhu na 100m překážek. Padají zde nové rekordy, udělují se výkonnostní třídy a prestižní tituly mistrů ČR ve všech 
disciplínách požárního sportu. Mistrovství  České republiky je tak každoročně považováno za vrchol celé sezony… 
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