
Hasiče čeká o víkendu mistrovství republiky
PAVEL KROUPA

České Budějovice – Mimořád-
ně atraktivní sportovní akce
bude o tomto víkendu k vidění
v jihočeské metropoli. Krajské
ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru ČR pořádá od
pátku 27. června do neděle 29.
června Mistrovství republiky v
požárním sportu. Zúčastní se
týmy profesionálních i dobro-
volných hasičů. Samozřejmě
nebudou chybět ani zástupci
Vysočiny, kteří si vybojovali v
minulých týdnech postup ve
vysočinských krajských klá-
ních.

„Návštěvníci uvidí věci, kte-
ré třeba ještě neviděli. Hokej,
fotbal nebo volejbal zná každý,
ale vrcholový závod profesio-
nálních hasičů mnozí neznají.
Je na co se těšit, některé týmy
jsou opravdu dobré,“ říká před
mistrovstvím jihočeský ředitel
Hasičského záchranného sbo-
ru ČR Lubomír Bureš.

Jakým způsobem se rozhodlo
o pořádání mistrovství na jihu
Čech, bylo to losem, nebo jste
se o organizaci ucházeli sami?

Mistrovství jsou vždy kraj-
skou záležitostí, takže cykluje
mezi jednotlivými kraji. Dělí
se to na mistrovství republiky
v požárním sportu, mistrov-
ství republiky ve vyprošťování
osob z havarovaných vozidel a
TFA (z anglického „Toughest
Firefighter Alive“, volně pře-
loženo jako „Nejtvrdší hasič
přežívá“). Kalendář soutěží se
dělá na několik let dopředu a
teoreticky by to na nás mělo
vyjít jednou za 14 let. Tak to ale
není, mistrovství se k nám
vrací po 11 letech. Je to ale v
úplně pozměněné podobě, pro-
tože teprve posledních několik
let se mistrovství dělají spo-
lečně s dobrovolnými hasiči,
tehdy to ještě bylo záležitostí
pouze profesionálů. Organi-
začně to bylo značně jednoduš-
ší.

Jak náročná je organizace tak
velkého závodu? Co bylo z vaše-
ho pohledu nejsložitější?

Organizace mistrovství re-
publiky je náročná hned z ně-
kolika pohledů. Tím prvním je
finanční zabezpečení celé ak-
ce. Bude zde hodně lidí
a techniky, musíme zajistit
vše, co s tím souvisí, včetně
propagace a podobně. Na závo-

dišti budou velkoplošné obra-
zovky, kamery a další vybave-
ní, které je dnes už standar-
dem. Finanční zabezpečení je
pro nás velkou výzvou. Peníze
se nám podařilo sehnat, ale ne-
bylo to nic jednoduchého.
Chceme, aby se tu všem líbilo,
a tak bychom rádi udělali mis-
trovství jiné, než bylo v po-
sledních letech.

Ať už jde o doprovodné pro-
gramy nebo průběh samotného
závodu nástupem počínaje. To
je organizačně hodně náročné,
bude se zde pohybovat kolem

1200 až 1300 lidí, chceme, aby
všichni závodníci i návštěvní-
ci odjížděli nadšení.

Co bychom mohli zmínit z do-
provodného programu?

Doprovodný program je ur-
čený zejména sportovcům
a hostům. Sportovci mají vý-
hodu, že o víkendu se sportuje
na Sokolském ostrově, když
bude hezky, zprostředkovali
jsme jim koupání na letní plo-
várně. Na sobotní večer pri-
márně pro sportovce, technic-
kou četu a rozhodčí pořádáme

u vysokoškolských kolejí
rockový koncert, který by měl
být večerní odměnou za dvou-
denní snažení. Koncert bude
přístupný i pro veřejnost,
vstupné je volné.

V pátek 27. června bude
na výstavišti doprovodná vý-
stava hasičské techniky, k vi-
dění budou třeba dekontami-
nační stany, lodě, auta a po-
dobně. Měla by tam být histo-
rická technika a ve stánku ra-
kouských kolegů bude prezen-
tována naše vzájemná spolu-
práce.

Část mistrovství se uskuteční na
výstavišti, část na Sokolském
ostrově. Co bude kde
k vidění?

Na výstavišti se zahajuje
ve 13 hodin a začíná se výstu-
pem do čtvrtého patra cvičné
věže. Této disciplíny se nezú-
častní všichni závodníci,
převážně tam budou jen profe-
sionálové. Na stadionu TJ So-
kol se v sobotu poběží 100 met-
rů s překážkami a štafeta 4 x
100 metrů. V neděli tam bude k
vidění prestižní královská dis-
ciplína, požární útok.

Jakým způsobem se budou zá-
vodníci i veřejnost dozvídat prů-
běžné výsledky?

Byli bychom rádi, kdyby ná-
vštěvníci přišli a viděli prů-
běžné výsledky sami. Jinak
máme připravený informační
servis, který bude jak na face-
bookovém profilu, tak na spe-
ciálních webových stránkách
www.mrps2014.cz. Přímý pře-
nos bude přenášet hasičská te-
levize Fire Tv, takže je možné
sledovat ho na internetu
(www.firetv.cz) třeba i někde
na dovolené.

Disciplíny požárního sportu

Program MČR
Termín konání: 27. – 29. června
Místo konání: Výstaviště České
Budějovice, atletický stadion
TJ Sokol na Sokolském ostrově
Vstupné: zdarma
Program: pátek 27. června
13.00 – 17.00 výstup do 4. pod-
laží cvičné věže, semifinále
a finále o absolutního mistra ČR
(Výstaviště)
17.30 slavnostní zahájení
(Výstaviště)
Program: sobota 28. června
7.30 – 14.00 běh na 100 m
s překážkami (TJ Sokol)
14.30 – 19.00 4 x 100 m
s překážkami (TJ Sokol)
Program: neděle 29. června
8.30 – 14.00 požární útok
(TJ Sokol)
14.30 výsledky, slavnostní
zakončení (TJ Sokol)

Kde výhodu uplatnit:

Zámek Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 474 375 436

Podmínky uplatnění:

Poukaz platí od 1. 6. do 15.12. 2014. Poukaz platí na 1 plné vstupné 
a 1 vstupné zdarma na jednu z prohlídkových tras. Poukaz se může 
uplatnit při jedné návštěvě jen jednou. Poukaz platí pro jednu z následujících prohlídkových tras:
Okruh I. Porcelánový - vstupné: plné 110,- Kč, snížené 70,- Kč, děti do 6 let 1,- Kč.
Okruh II. Pohádkový - vstupné: plné 60,- Kč, snížené 40,- Kč, děti do 2 let zdarma.
Okruh III. Atraktivity - vstupné plné 60,- Kč, snížené 40,- Kč, děti do 6 let 1,- Kč.
Zámek je celoročně přístupný: duben - září 9:00 – 17:00, říjen - březen 9:00 – 15:00 (mimo Po a Ne!)

Zámek 

Klášterec nad Ohří

chch prohlohlídkí ových tras:

1+1 ZDARMA
Zámek Klášterec, vystavěný na ostrohu řeky Ohře 
při úpatí Krušných hor, patří k nejvýznamnějším 
historickým sídlům severozápadních Čech. 
V letech 1950-1952 se zrodila idea instalovat 
v zámku expozici českého porcelánu ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, jež připomíná 
jak založení Klášterce v nejvýznamnější oblasti české 
porcelánové industrie, tak také existenci klášterecké 
porcelánky, druhé nejstarší v Čechách. 
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