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Přehled účastí a umístění družstev bohuňovských a janovičských žen 
na požárních a hasičských soutěžích 

 
     V historii obou sborů dobrovolných hasičů (tj. Bohuňova a Janoviček) lze doložit několik „epoch“, 
charakteristických zviditelněním zdejších žen na požárních či hasičských soutěžích. V rámci janovičského 
sboru se jednalo o období především 50. až 60. let, v rámci bohuňovského sboru pak o 80. léta (tehdy 
bylo družstvo smíšené, tj. i s několika ženami z Janoviček). S příchodem prvního desetiletí 21. století        
se utvořilo nové družstvo žen (s mladou generací dobrovolných hasiček z obou vesnic), dosud stále nejen 
úspěšně reprezentujících SDH Bohuňov, ale zároveň též navazujících na tradici předchozích generací 
místních žen (včetně jejich úspěchů na hasičských soutěžích), zapojených aktivně do požární ochrany           
ve venkovském prostředí.  
 
     K požárním soutěžím z období před rokem 1989 jsou bližší údaje bohužel takřka nedostupné, v lepším 
případě obtížně a komplikovaně dohledatelné, nicméně jisté je alespoň to, že minimálně od 50. let byly 
organizovány soutěže na podobném principu jako dnes, tj. soutěže okrskové, okresní, celorepublikové.     
     Podobně je tomu tak i s výsledky těchto požárních soutěží, a proto z důvodu nedostatku podrobnějších 
informací (či doplňkových zdrojů) jsou v přehledu (na následujících stranách níže) uvedeny prozatím 
alespoň ty účasti, které se podařilo doposud doložit, přičemž „názvy soutěží“ byly převzaty v takové 
podobě, jak jsou uvedeny v zápisech „hasičských kronik“ Bohuňova a Janoviček, případně v jiných zdrojích.  
 
     Od první poloviny 90. let 20. století jsou pak pořádány (alespoň v okrese Žďár nad Sázavou) především 
tyto dva typy soutěží:  
1)  hasičská soutěž v požárním útoku, tzv. „klasika“, charakteristická svým zaměřením na praktický přínos,  
      a tím tak blízká běžným hasičským cvičením; tato soutěž byla založena počátkem 90. let okresním  
      sdružením hasičů našeho okresu (tj. OSH ČMS Žďár nad Sázavou), avšak i přes snahu o její rozšíření  
      i do ostatních okresů ČR je tato soutěž v současnosti pořádána bohužel opět již jen v našem okrese 
      Žďár nad Sázavou;  
2)  hasičská soutěž v požárním sportu, svým pojetím blízká atletice; účast v této soutěži však vyžaduje  
      nejen náročnější trénink, ale v neposlední řadě i použití speciální výstroje, která není z finančních  
      důvodů dostupná každému sboru dobrovolných hasičů. 
 
Vysvětlivky:  
 Okrskové kolo = soutěž v rámci hasičského okrsku Bystřice nad Pernštejnem  
 
 Okresní kolo = soutěž v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou, kterého se účastní nejlepší družstva 
                              z jednotlivých okrskových soutěží 
 
 MJ ČSPO = Místní jednota Československého svazu požární ochrany (oficiální název sboru dobrovolných  
                       hasičů v období 1953–1973) 
 
 MJ SPO = Místní jednota Svazu požární ochrany ČSSR (oficiální název sboru dobrovolných hasičů  
                    v období 1973–1990) 
 
 
     Jakákoli upřesnění, která se podaří v budoucnu objevit či ověřit, zde budou samozřejmě průběžně 
doplněna. Vítáme proto a předem děkujeme za jakékoli doplňující informace či vzpomínky, přispívající 
k obohacení níže sestaveného přehledu účastí žen na hasičských soutěžích.  
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Přehled účastí a umístění družstev žen na okrskových hasičských soutěžích 
 
1954 – „okrsková soutěž v požárním výcviku“ (pořádaná snad přímo v Janovičkách?)  
              – MJ ČSPO Janovičky – 1. místo 
 
1955 – „okrsková soutěž ve výcviku“ pořádaná v Janovičkách (15. května 1955) 
              – MJ ČSPO Janovičky – 2. místo 
 
1956 – „okrsková soutěž“ pořádaná v Lísku  
              – MJ ČSPO Janovičky – 2. místo 
 
1986 – okrskové kolo soutěže pořádané v Písečném  
              – MJ SPO Bohuňov – „úspěšné reprezentování“  
 
1987 – soutěž v požárním sportu, v níž dosažen významný úspěch spočívající v postupu do druhého kola, 
             konaného v Bystřici nad Pernštejnem 
 
1988 – soutěž požárních družstev pořádaná v (?) – ze zápisu z výroční členské schůze ze 2. prosince 1988  
              je v „hasičské kronice“ uvedena stručná zmínka (obecně formulované poděkování ženám), z níž  
              by snad bylo možné nepřímo usuzovat na úspěšnou účast žen na požární soutěži i v roce 1988 
 
     Od roku 2000 se do činnosti SDH postupně zapojovala mladá generace žen; se zvyšujícím se počtem 
hasiček tak bylo možné po několika letech sestavit samostatné soutěžní družstvo žen, které svým slože-
ním reprezentuje obě vesnice, Bohuňov i Janovičky (od definitivního sloučení SDH Bohuňov a SDH Janovičky 
v roce 1999 je tedy sice používán oficiální název SDH Bohuňov, avšak jeho členy jsou dobrovolní hasiči        
a hasičky nejen z Bohuňova, ale i z Janoviček, přestože to není z názvu zřejmé). 
 
2003 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Domaníně (18. května 2003)  
              – družstvo žen SDH Bohuňov bylo jediné ženské družstvo, které se okrskové soutěže účastnilo  
 
2004 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané ve Věchnově (16. května 2004) 
              – družstvo žen SDH Bohuňov bylo jediné ženské družstvo, které se okrskové soutěže účastnilo  
 
2005 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Bohuňově (15. května 2005) 
              – SDH Bohuňov – 1. místo 
 
2006 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané ve Ždánicích (21. května 2006) 
              – SDH Bohuňov – 1. místo 
 
2007 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Písečném (20. května 2007) 
              – SDH Bohuňov – 1. místo 
 
2008 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Bystřici nad Pernštejnem (11. května 2008) 
              – SDH Bohuňov – 2. místo 
 
2009 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Lísku (17. května 2009) 
              – SDH Bohuňov – 2. místo 
 
2010 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Bohuňově (16. května 2010) 
              – SDH Bohuňov – 3. místo 
 
2011 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané ve Věchnově (22. května 2011) 
              – SDH Bohuňov – 2. místo 
 
2013 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Domaníně (12. května 2013) 
              – SDH Bohuňov – 2. místo 
 
2014 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Bohuňově (18. května 2014) 
              – SDH Bohuňov – 4. místo 
 
2015 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané ve Věchnově (17. května 2015) 
              – SDH Bohuňov – 2. místo 
 
2016 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané ve Dvořištích (15. května 2016) 
              – SDH Bohuňov – 1. místo 
 
2017 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Písečném (21. května 2017) 
              – SDH Bohuňov – 2. místo 
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2018 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Lísku (20. května 2018) 
              – SDH Bohuňov – 5. místo 
 
2019 – okrskové kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Bohuňově (19. května 2019) 
              – SDH Bohuňov – 4. místo 

 
Přehled účastí a umístění družstev žen na okresních hasičských soutěžích 
 
1954 – „okresní soutěž v požárním výcviku“ pořádaná v (?) 
              – MJ ČSPO Janovičky – „čestné místo“ 
 
2004 – okresní kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Ostrově nad Oslavou (19. června 2004)  
              – SDH Bohuňov – 3. místo 
 
2005 – okresní kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Chlumětíně (18. června 2005) 
              – SDH Bohuňov – 4. místo 
 
2006 – okresní kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Pikárci (17. června 2006)  
              – SDH Bohuňov – 2. místo 
 
2007 – okresní kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Ostrově nad Oslavou (asi 23. června 2007) 
              – SDH Bohuňov – 7. místo  
 
2008 – okresní kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Bobrové (21. června 2008) 
              – SDH Bohuňov – 10. místo 
 
2009 – okresní kolo soutěže v požárním útoku pořádané ve Věchnově (13. června 2009) 
              – SDH Bohuňov – 1. místo 
 
2010 – okresní kolo soutěže v požárním útoku pořádané v Měříně (19. června 2010)  
              – družstvo žen SDH Bohuňov bylo přihlášeno, ale vlivem nepředvídatelných nepříznivých  
                 okolností musela být účast na soutěži bohužel nakonec odvolána 
 


