
 

ČEŠTÍ HASIČI A HASIČKY UKÁZALI, ŽE JSOU NA SVĚTOVÉ SPORTOVNÍ ÚROVNI 

Nizozemský Rotterdam hostil ve dnech 22. až 31. července 2022 prestižní světovou sportovní 

soutěž World Police and Fire Games 2022. Sportovního klání se letos zúčastnilo šest tisíc hasičů  

a policistů z 66 států světa. Celkem se soutěžilo v 63 druzích sportu. 

Že musí být hasiči pro výkon své služby fyzicky zdatní, o tom není pochyb. Česká hasičská výprava 

však na letošních Světových policejních a hasičských hrách v nizozemském Rotterdamu dokázala 

mnohem víc – že jsou naši zástupci v různých sportech mezi hasiči jedni z nejlepších na světě. 

Reprezentanti a reprezentantky předváděli perfektní výkony, ukázali bojovného a týmového ducha 

i velkou vytrvalost.   

Ultimate Firefighter, plážový i šestkový volejbal, zápas ve volném stylu, zápas řecko-římský, horská 

a silniční cyklistika, cross country běh, půlmaraton, tenis, veslování na trenažeru, karate, triatlon. 

To je výběr sportů, ve kterých to hasičům a hasičkám zacinkalo medailemi, nebo si zapsali skvělý 

výsledek s umístěním do 10. místa v nabité světové konkurenci. Do Rotterdamu se vypravila asi 

čtyřicítka sportovců z řad příslušníků HZS ČR, které vyslaly ať už krajské sbory nebo jednotlivé 

hasičské sportovní kluby z Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého, Moravskoslezského  

a Jihočeského kraje nebo z Prahy, Plzně, Zlína a okresu Jihlava.  

Více než polovina reprezentantů závodila pod patronací a s podporou České hasičské sportovní 

federace. Napomáhat a rozvíjet sportování hasičů je přitom posláním federace, čímž přispívá  

k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů. 

Jaké byly medailové úspěchy v jednotlivých odvětvích? 

Velká bitva zakončená velkou radostí se odehrála při soutěži „Ultimate Firefigher“, která zahrnuje 

obdobné disciplíny jako soutěže TFA. Na náměstí v samotném centru Rotterdamu se soutěžilo 

v individuálních i týmových závodech. Na start závodů se z České republiky postavili hasiči 

z reprezentačního týmu HZS ČR v TFA a tým hasičů z Ústeckého kraje. V individuálním závodě dále 

nastoupili hasiči ze Středočeského kraje a Kraje Vysočina. Konkurence byla přitom veliká, zejména 

z Brazílie, Norska, Francie, Belgie a Holandska.  

Medailové zářezy zaznamenaly obě české výpravy. Pavel Kouřík (HZS Plzeňského kraje) vybojoval  

1. místo v kategorii do 30 let, Jan Haderka (HZS Zlínského kraje) porazil v kategorii 30+ v těsném 

souboji brazilského kolegu o 3 vteřiny a pověsil si na krk také zlatou medaili. V kategorii 35+ let 

získal 2. místo Zdeněk Král (HZS Pardubického kraje) a Jaroslav Hanzel (HZS Moravskoslezského 

kraje) zaběhl absolutně nejlepší čas v soutěži a zaslouženě vybojoval zlato. Zlatá a stříbrná patřila 

reprezentaci České republiky i ve věkové kategorii 50+. Daniel Kouřil (HZS Olomouckého kraje) 



 

nenašel na dráze přemožitele a získal zlato. Druhý nejlepší čas si zapsal Josef Kroupa (HZS 

Ústeckého kraje).  

Češi kralovali i v týmových závodech. V kategorii nad 35 let zvítězila s přehledem reprezentace HZS 

ČR (Víšek, Novák, Hanzel, Kouřil), druhé místo patřilo hasičům z HZS Ústeckého kraje (Kroupa, 

Hocko, Sobecký, Šeps). Velký boj mezi Českem a Brazílií se ale odehrával v kategorii nad 18 let, kdy 

se jednotlivé země přetahovaly o prvenství po celou dobu závodu. V konečném součtu vyhrála 

česká parta (Višňar, Král, Haderka, Kouřík) o jednu sekundu, o to větší radost z vítězství měla. Svými 

letošními úspěchy obhájili Češi prvenství mezi zeměmi z Číny z roku 2019. 

Reprezentanti HZS Ústeckého kraje uspěli nejen v disciplínách TFA, ale i jako zápasníci. Jan Hocko 

získal zlatou medaili za zápas ve volném stylu v kategorii 40+, když odrovnal všechny své soupeře. 

Tomáš Sobecký bral druhé místo a stříbrnou medaili. Ve stejné věkové rovině byli jmenovaní 

oceněni i za zápasení v řecko-římském stylu. Jan Hocko získal zlato poté, co další soupeři kvůli 

zraněním odstoupili, Tomáš Sobecký vybojoval po úspěšných zápasech také zlato. Úspěch 

zaznamenal i Robert Mrkvička (Záchranný útvar HZS ČR) vybojoval stříbro ve své nejstarší věkové 

kategorii 50+. 

Dařilo se i výpravě volejbalistů, kteří byli v poli ať už na písku nebo v tělocvičně. Velkým vítězstvím 

byla zlatá medaile v beach volejbalu, o kterou se postarala dvojice hasiček – Vendula Matějů (HZS 

Jihočeského kraje) a Šárka Návratová (HZS hl. m. Prahy). Stříbro si v soutěži o nejlepší tým 

v šestkovém volejbalu odvezla skupina hasičů z HZS Jihočeského kraje, Libereckého a Plzeňského 

kraje a Prahy (Svach, Hušek, Ulč, Podroužek, Nevlud, Kuchař). Pražští reprezentanti (Nevlud, 

Podroužek, Kuchař) uspěli ještě v mixu smíšených družstev 3+3 společně s hráčkami a hráči  

z Kanady, Nizozemí a Indie, když získali zlatou medaili.  

Všestrannost v běhu, plavání a jízdě na kole prokázal Lukáš Krpec (HZS Moravskoslezského kraje), 

když v triatlonu zvítězil ve své kategorii 40+ a přivezl si tak nejcennější kov, Robert Mrkvička 

(Záchranný útvar HZS ČR) vybojoval stříbro ve své nejstarší věkové kategorii 50+. 

Na pětikilometrovou trasu cross country běhu se vydal Pavel Novák (HZS Ústeckého kraje) a cíl 

protnul druhým nejrychlejším časem.  

Z disciplíny veslování na trenažeru přivezl zpět do Česka stříbrnou medaili Lukáš Janák (HZS 

Středočeského kraje). Ve finále v kategorii lehkých vah 30–35 let skončil na trati 500 metrů těsné 

druhý.  

 

Ve sprintu na silničních kolech zaznamenal Daniel Treml (HZS Středočeského kraje) bronzový 

úspěch. Zabodoval v poslední silniční disciplíně v kategorii 40–45 let. Až do rozhodující poslední 



 

rozjížďky dokonce bojoval o stříbro, ale v těžké konkurenci závodníků nakonec skončil na třetí příčce. 

 

V tenisovém deblu byli na hřišti úspěšní Kamil Krysl a Adolf Pech (HZS Plzeňského kraje), když se 

umístili na třetí příčce v kategorii 18+. 

Bronzovou medaili vybojoval v karate v kategorii kumite muži – 70 kg Jan Koudelka (HZS 

Jihočeského kraje). 

Nejen zmínění medailisté, ale všichni, kteří Českou republiku na Světových hrách policistů a hasičů 

2022 v Rotterdamu reprezentovali, si zaslouží velké poděkování. Celá výprava dělala výborné jméno 

nejen naší zemi, ale především všem českým hasičům.  

 

  

 

Reprezentace ČR v závodu Ultimate Firefighter. (Zdroj: HZS ČR) 

Reprezentace HZS Ústeckého kraje byla úspěšná v závodech Ultimate Firefighter i v zápasech ve 

volném a řecko-římském stylu. (Zdroj: HZS ULK)  



 

 

Zlaté medailistky v beach volejbalu Šárka Návratová a Vendula Matějů (zleva). (Zdroj HZS JČK) 

Více fotografií je k dispozici na webu. 

 


