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Stručná charakteristika družstva žen
SDH CHVÁLENICE
OSH : Plzeň – jih
Okres : Plzeň –město
Kraj : Plzeňský
Obec Chválenice se nachází 12 km na jih od města Plzeň. Včetně satelitních částí Želčany a
Chouzovy má k dnešnímu dni 609 obyvatel. Sbor dobrovolných hasičů ve Chválenicích byl založen
v roce 1892, v současné době má 90 členů, z toho 25 žen.
Historie soutěžního družstva žen se začíná psát přibližně od roku 1980. Již v první polovině
80-tých let si chválenické ženy postupně vydobyly pozici nejsilnějšího družstva v západních Čechách
a toto postavení si udržují dodnes. Děvčata se ve svých počátcích věnovala rovněž soutěžím CTIF.
Vrcholem v této disciplíně byla účast na mezinárodní soutěži v rakouském Kremsu v roce 1990, kde
obsadila 4.místo.
Od roku 1984 chválenické družstvo žen nechybělo na žádném ročníku Mistrovství ČR (dříve
Národního kola) v požárním sportu družstev, s výjimkou roku 2011, kdy se MČR v Ostravě děvčata
zúčastnila pouze v disciplíně běh na 100m s překážkami jednotlivců.
V novodobé historii družstvo chválenických žen obsadilo v republikovém kole v roce 1995 a
1997 shodně čtvrtá místa, v roce 1998 dokázalo postoupit na příčku třetí a v roce 1999 chválenická
děvčata poprvé ve své historii vybojovala titul mistryň České republiky v požárním sportu.
V následujícím roce 2000 obsadila 2.místo, v roce 2001 na Mistrovství ČR v Havlíčkově Brodu
vybojovala mistrovský titul podruhé. V roce 2002 ani napodruhé neobhájila titul mistryň ČR
z předchozího roku a na MČR v Liberci skončila znovu na 2.místě. V roce 2003 získalo družstvo na
MČR v Olomouci titul mistryň ČR v požárním sportu potřetí, a tento titul se jim podařilo obhájit i
v roce 2004 na MČR v Sušici, a dále pak v roce 2005 na MČR v Havlíčkově Brodu, v roce 2006 na
MČR v Litomyšli, v roce 2007 na MČR v Plzni, v roce 2008 na MČR v Přerově, v roce 2009 na MČR
v Ústí nad Labem, v roce 2010 na MČR v Praze na Julisce, v roce 2012 na MČR v Uherském Hradišti
a v roce 2013 na MČR v Mladé Boleslavi.
Loňským ziskem mistrovského titulu se děvčata stala již dvanáctinásobnými mistryněmi
České republiky v požárním sportu družstev, z toho 8x nepřetržitě v řadě za sebou, což v historii
požárního sportu u nás nemá obdoby.
Vítězstvím na MČR v roce 2004 si chválenické hasičky zajistily účast na XIII.Mezinárodní
hasičské olympiádě CTIF v chorvatském Varaždinu. Zde velice úspěšně reprezentovaly Českou
republiku, když zvítězily ve všech disciplínách požárního sportu a v kategorii žen získaly celkové
prvenství jak v soutěži družstev, tak v soutěži jednotlivců, v níž děvčata obsadila všechna tři
medailová umístění v pořadí Andrea Nolčová, Blanka Králová a Michala Maruniaková. Celkem
děvčata přivezla 5 zlatých, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili, což představovalo téměř
polovinu medailového zisku České republiky na hasičské Olympiádě ve Varaždinu.
Na XIV. Mezinárodní hasičské olympiádě CTIF v Ostravě v roce 2009 reprezentovaly
chválenické hasičky Českou republiku jednak v družstvu ČR A (2 závodnice) a jednak v družstvu ČR
B (7 závodnic). V celkovém pořadí obsadila první dvě místa právě obě tato družstva v pořadí 1.ČR A
a 2.ČR B, což je jistě opět jejich další obrovský úspěch.
Vítězstvím na MČR v roce 2012 si chválenické hasičky zajistily účast na XV.Mezinárodní
hasičské olympiádě CTIF, které proběhlo v červenci roku 2013 ve francouzském Mulhouse. Zde se
jim opět podařilo vybojovat celkové prvenství, když zvítězily v běhu na 100m s překážkami a v
požárním útoku a ve štafetě 4x100m obsadily 2.místo. Účast na těchto třech mezinárodních
Olympiádách byla a je doposud absolutním vrcholem družstva chválenických žen.
Kromě postupových soutěží v požárním sportu se v průběhu roku děvčata dále již řadu let
pravidelně zúčastňují soutěží v Jablonci nad Nisou, Bludově u Šumperku, v Kamenci u Poličky,
v Moravském Berouně, v Pískové Lhotě u Poděbrad, v Praze, v Ostravě, a podle možnosti a volných
termínů v pohárových a memoriálových soutěží na území převážně Plzeňského kraje. Dále se
zúčastňují závodů Západočeské hasičské ligy v požárním útoku, v jejíchž čtyřech posledních ročnících
– 2010, 2011, 2012 a 2013 - se chválenická děvčata stala celkovými vítězkami této ligy. Každoročně

se děvčata úspěšně zapojují do Českého poháru v běhu na 100 s překážkami, v němž v roce 2003 a
2004 získala Andrea Nolčová 2.místo v absolutním pořadí a v letech 2005 a 2006 se stala jeho
vítězkou. Na její úspěchy navázala Lucie Hirmerová, která v roce 2010 obsadila 3.místo, v roce 2012
4.místo a v roce 2013 se stala jeho vítězkou, zatímco Andrea Nolčová i nadále kraluje Českému
poháru v kategorii seniorek.
Soutěžní družstvo žen SDH Chválenice obsadilo v čtenářské anketě o nejúspěšnější kolektiv
v požárním sportu v její šestileté historii celkem 5x 2.místo (vždy za družstvem výběru reprezentace
ČR profesionálních hasičů HZS) a v roce 2009 v této anketě zvítězilo. V anketě o nejúspěšnějšího
sportovce-jednotlivce v požárním sportu v roce 2005 se absolutní vítězkou stala Andrea Nolčová,
která v roce 2005 v běhu na 100m s překážkami dokázala zvítězit v Českém poháru, na mezinárodní
hasičské olympiádě ve Varaždinu a do třetice i na MČR v Havlíčkově Brodu, a dokázala se tak,
doposud poprvé v historii ankety, zařadit před vynikající profesionální hasiče HZS, reprezentanty ČR,
kteří této anketě vždy pravidelně vévodili.
Na letošním Mistrovství České republiky družstev profesionálních a dobrovolných hasičů v
požárním sportu v Českých Budějovicích reprezentuje SDH Chválenice družstvo žen ve složení
Tereza Aiblová, Barbora Boukalová, Lucie Hirmerová, Šárka Kvíderová, Monika Marešová, Markéta
Marková, Andrea Nolčová, Lucie Reinwartová, Barbora Škodová, a Barbora Šubrtová. Trenérem
družstva je Karel Nolč.

