
SDH Hošťalovice 

Požární sport v roce 2014 
 

Naše sportovní družstvo, tedy družstvo SDH Hošťalovice, které pracuje pod vedením pana 

Petra Minaříka, se také v roce 2014 zúčastnilo mnoha soutěží v požárním sportu a to velmi 

úspěšně. Hlavním programem byla účast v Lize okrsku 18, kde nám v roce 2013 těsně uniklo 

celkové první místo. Tento rok se však vše podařilo a tak při naší druhé účasti v této lize, 

slavíme v ročníku 2014 celkové první místo. 

O Lize okrsku 18: 

Jedná se o několik soutěží, jejichž výsledky z prvních kol soutěže jsou započítávány do 

celkového pořadí. Soutěže jsou dvoukolové, kdy první kolo probíhá dle pravidel požárního 

sportu a počítá se tedy do celkové tabulky Ligy okrsku 18 a druhé kolo tvoří pokaždé jiná 

místní pravidla. V těchto druhých kolech ani letos nebyla nouze o zajímavé kousky – 

například pití piva na čas, prolézání trubky, sání na 4 savce z rybníka, lezení na žebřík, požární 

útok vedený do strmého kopce, výměna pozice v družstvu na základě losu nebo jiné zajímavé 

úkoly.   

V lize okrsku 18 se soutěží na 2 hadice typu B, což našemu družstvu více vyhovuje. Naše 

technika, která už je například v Lize okresu Chrudim nedostatečná, v Lize okrsku 18 patří 

k té nejlepší a ve spojení s našimi zkušenostmi přináší úspěch v jednotlivých soutěžích. 

Další soutěže v roce 2014: 

Mimo soutěží zařazených do Ligy okrsku 18 jsme se zúčastnili také okrskové soutěže 

v Běstvině (1.místo), na soutěži v Licomělicích (1.místo), na místní soutěži v Hošťalovicích 

(1.místo), na pozvání jsme vyjeli (a to naším historickým vozem T805) do Žáravic na jejich 

oslavy založení sboru (1.místo v hlavní soutěži se strojem PS12, 2.místo v soutěži na 

historické stroje PS 8). Této soutěže se mohlo zúčastnit pouze 5 našich členů, proto nám 

vypomohli místní a oba úspěchy byly za výrazné pomoci zapůjčených členů SDH Žáravice 

(včetně jejich velitele). Sezona byla ukončena tradičně na soutěži v Morašicích (NP, 

34.místo). 

Plány pro rok 2015: 

Všichni jistě víte, že se dne 20.8.2014 provedl nábor budoucích členů a podařilo se sestavit 2 

dětská družstva – mladší a starší. V letošním roce proběhlo již několik tréninků a v roce 2015 



se tedy plánuje přijetí dětí jako členů sboru a jejich nasazení do soutěží. Věříme, že tyto děti 

přinesou do budoucna další úspěchy pro požární sport v Hošťalovicích. 

Naše A mužstvo bude samozřejmě i nadále v požárním sportu také pokračovat, jen zatím 

není jasné, v které dlouhodobé soutěži to bude. O účasti a pravidlech se jedná a je tedy třeba 

zatím vyčkat na rozhodnutí. 

Závěr: 

Průběžné aktivity sportovního družstva SDH Hošťalovice můžete sledovat na internetových 

stránkách a na facebooku, naleznete zde také mnoho fotografií a videa z jednotlivých 

soutěží.  

Sportovní družstvo SDH Hošťalovice děkuje za podporu sboru, obci Hošťalovice a všem 

dalším, kteří s požárním sportem v obci Hošťalovice pomáhají. Zvláštní poděkování patří 

sponzorům a dalším lidem, kteří pomáhají s organizací hasičské soutěže v Hošťalovicích. 

 

Zařazení ve sportovním družstvu pro rok 2014: 

Koš – Drtina Tomáš, Handlíř Pavel, Beran Aleš, Danihelka Martin 

Sání – Drtina Tomáš, Jelínek Jiří, Beran Aleš 

Stroj – Danihelka Pavel, Jirásek Miloslav 

Vedení B – Handlíř Stanislav, Jelínek Jiří 

Rozdělovač – Minařík Petr, Handlíř Stanislav 

Proudnice – Meduna Jiří, Štěpánek Martin, Handlíř Stanislav, Horálek Jaroslav 

 

Na některých soutěžích nám pomáhali také členové jiných sborů.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled výsledků v roce 2014: 

Soutěže a tabulka Ligy okrsku 18 v roce 2014: 

Místo Druh soutěže Datum Umístění 
 1.kolo 
 (do ligy) 

Umístění 
celkově  
(po 2.kole) 

Bezděkov Liga okrsku 18 31.5.2014 1.místo 1.místo 

Svojšice 
Liga okrsku 18 

7.6.2014 1.místo 1.místo 

Hošťalovice 
Liga okrsku 18 

21.6.2014 1.místo 1.místo 

Dubany 
Liga okrsku 18 

28.6.2014 1.místo 2.místo 

Stéblová 
Liga okrsku 18 

19.7.2014 3.místo 4.místo 

Svinčany 
Liga okrsku 18 

6.9.2014 2.místo 8.místo 

Jedousov 
Liga okrsku 18 

13.9.2014 2.místo 1.místo 

 

Ostatní soutěže v roce 2014: 

Místo Druh soutěže Datum Umístění 

Běstvina Okrsková soutěž 19.4.2014 1.místo 

Licomělice O pohár 14.6.2014 1.místo 

Hošťalovice O pohár starosty obce 21.6.2013 1.místo 

Žáravice O pohár (oslavy založení sboru) 23.8.2014 
1.místo a 
2.místo 

Morašice Liga okresu Chrudim 4.10.2014 34.místo 

 


