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„Liga vzniká za účelem zvýšení motivace a soutěživosti těch nejlepších družstev             
v požárním útoku a tím pádem i za účelem zatraktivnění jednotlivých soutěží 
zahrnutých do Ligy.“ 
     (Pravidla MSL 2003 – Závěrečná ustanovení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2003 
 

 
Ustavující schůze Moravskoslezské ligy proběhla 28.2.2003 ve Staré Vsi              

nad Ondřejnicí. Byla zde dohodnuta první společná pravidla (např. každé družstvo si 
smí půjčit maximálně 2 členy, savice se pro rok 2003 nesmí dotýkat země), každý 
z přítomných zájemců se také stal pořadatelem MSL 2003. První ligový ročník             
se uskutečnil pouze v mužské kategorii a krom 15 pořadatelů se jí účastnila také 
družstva Košatky, Větřkovic a Luboměře. 

5. kolo ve Staré Vsi byla noční soutěž, 9. kolo v Tísku terénní soutěž a 10. kolo 
v Horní Suché na 3B. Historicky první kolo 14.6.2003 na Lubně vyhráli muži Metylovic   
a prvními vítězi Moravskoslezské ligy se stali muži Prchalova. 

Slavnostní ukončení ligy se konalo na Nové Vsi. 
 

 

 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2004 
 

 
V tomto roce vznikla ženská kategorie. Poprvé ženy startovaly 29.5.2004 v Dolní 

Líštné a zvítězil Petřvaldík. Sbory s mužskými účastníky v lize pořádaly mužská kola 
(17), sbory s ženskými družstvy pořádaly ženská kola (10). O pořadatelství se už 
neucházely Fryčovice, naopak novými pořadateli se staly Vlčovice, Košatka, 
Trojanovice a Petřvaldík. Změnilo se bodování a začaly se udělovat body za účast. 
V tomto ročníku v ženském družstvu mohl startovat jeden muž nebo jedna půjčená 
žena. V Mošnově padla první mužská třináctka (Kojkovice 13,92) a první ženská 
šestnáctka s mužem na proudu (Stará Ves 16,37). 

Vedle deseti ženských družstev se novými účastníky stali muži Trojanovic, 
Petřvaldíku, Karviné-Hranic, Vrbice, Marklovic a Janovic, naopak odešli muži Fryčovic. 

Slavnostní ukončení ligy se konalo v Jistebníku. 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2005 
 

 
Poprvé došlo k volbě pořadatelů tajným hlasováním. Dolní Líštnou, Horní Suchou, 

Novou Ves, Vlčovice a Výškovice tak nahradily Větřkovice a Vrbice. Počet kol se ustálil 
na patnácti, ženská a mužská ligová kategorie probíhala na společných soutěžích. Kolo 
ve Vrbici však pro poruchu časomíry nebylo bodováno. V pravidlech je upraveno 
půjčování členů – v mužském družstvu max. jeden půjčený muž, v ženském družstvu 
max. dvě půjčené ženy. Poprvé se v lize udělují medaile, do té doby to byly jen poháry. 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2005 
 

 
Největší účast mužů na ligovém kole MSL – 49 družstev v Metylovicích (stejně 

jako ve Svinově 2007). V ženské kategorii startovalo 11 ligových týmů, stejně tak ještě 
v roce 2012. Oprechtice ženy 6.8.2005 v Tísku – 57,602 – nejdelší dokončený ženský 
pokus. Mošnov ženy 9.7.2005 v Košatce – čas 48,00 stačil na 7 bodů = nejhorší čas  
v ženské kategorii (i absolutně), který kdy stačil na víc bodů než jen za účast. 

Ligu opustili muži Nové Vsi, Horní Suché a ženy Dolní Líštné, přistoupily ženy 
Marklovic, Jistebníku, muži Bartovice B, Libhošť, Proskovice, Svinov a na jeden rok                
i Kojkovice B a Lukavec. 

Ukončení ligy pořádala Stará Ves. Vzniká Občanské sdružení Moravskoslezská 
liga v požárním útoku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2006 
 

 
Moravskoslezská liga dospěla už do svého čtvrtého ročníku, vítěz v mužské 

kategorii se však nemění. Prchalov vyhrál devět z patnácti kol a jeho náskok byl                  
na konci zdrcujících 91 bodů. V ženské kategorii obhájila své vítězství Stará Ves,                
byť k titulu tentokrát stačila jen dvě prvenství na jednotlivých kolech. Muži Prchalova 
zvítězili na 5 kolech v řadě (Lubno, Oprechtice, Metylovice, Svinov, Košatka). Muži 
Prchalova celkově zvítězili na 9 kolech (z patnácti) s náskokem 91 bodů – maximální 
počet triumfů během jednoho ročníku. 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2006 
 

 
Muži Prchalova byli v čele mužské kategorie od prvního do posledního kola, znovu 

tohle zopakovali v letech 2010, 2015 a 2022, povedlo se to i Bartovicím v roce 2012.  
V Bartovicích byl rozdíl mezi prvními dvěma družstvy ženské kategorie 4 tisíciny 
(Metylovice 17,711 - Stará Ves 17,715) = nejmenší rozdíl v ženské kategorii. Ženy 
Petřvaldíku zvítězily na prvním i posledním ligovém kole, tohle se v ženské kategorii 
přihodilo už jen Staré Vsi v roce 2004. 2.9.2006 v Bartovicích muži Prchalova jako první 
překonávají metu 1000 bodů. 

Tísek a Větřkovice mezi pořadateli nahradili Karviná-Hranice se Svinovem. 
V mužské kategorii už nepokračovali Luboměř, Lukavec a Kojkovice B, s ženskou               
se rozloučily Marklovice a Tísek. Ligovými nováčky se stali muži Písečné, Kozmic                
a Plesné, prvních šest kol absolvovaly také Oprechtice ženy B. 

Ukončení ligy pořádali lubenští hasiči ve Frýdlantě n.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2007 
 

 
Z patnáctky ligových pořadatelů pro rok 2007 mizí Prchalov a z důvodu neúčasti 

na volbě kol také Mošnov, nahrazují je premiérově Kozmice a po roční pauze také 
Větřkovice. Soutěž ve Větřkovicích je z důvodu nepříznivého počasí odložena, a tak se 
na ní rozhodnutím ligových družstev body neudělují. 

Oproti předcházejícímu roku se do ligy nepřihlásili muži Dolní Líštné, Výškovic, 
Tísku  a  Janovic, ženy Vlčovic, Mošnova  a Oprechtice B. Nahradili je muži Bartovice C, 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2007 
 

 
Lesní Albrechtice, Luboměř, Rychaltice, Kozmice B a ženy Rychaltice. V mužské 
kategorii popáté v řadě vítězí Prchalov, v ženské poprvé Bartovice. 

Největší účast mužů na ligovém kole MSL – 49 družstev ve Svinově (stejně jako  
v Metylovicích 2005). V čele ženské kategorie se vystřídaly týmy Oprechtice, 
Kojkovice, Metylovice, Bartovice a Stará Ves (titul pro Bartovice) = nejvíc průběžných 
lídrů v ženské kategorii. Muži Prchalova byli v čele své ligové kategorie 26 po sobě 
jdoucích kol (od Trojanovic 2005 po Oprechtice 2007, jejich série byla přerušena až 
30.6.2007 v Košatce). 

Ukončení MSL se konalo stejně jako předcházejícím roce ve Frýdlantě n.O. v režii 
SDH Lubno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2008 
 

 
Ani dvě kola volby pořadatelů nerozhodly o tom, jestli bude MSL 2008 

v Metylovicích nebo Rychalticích, a tak je ligových kol s oběma šestáct. Oproti 
předcházejícímu roku jedno z kol nezavítá do Košatky a Větřkovic, mezi pořadateli je 
nahrazují Prchalov, Mošnov a Rychaltice. Soutěž ve Staré Vsi z důvodů vydatných 
dešťů odložena. Při hlasování o bodování tohoto kola jsou pak družstva rozdělena na 
dvě  poloviny, protože  přistoupeno  k rozdělení  ženského  a mužského kola. Muži kolo  
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2008 
 

 
ve Staré Vsi bodovat nechtějí, ženy ano. Pro příště je už stanoveno, že odložené ligové 
kole se bodovat nebude. 

Prchalov se do Moravskoslezské ligy nepřihlašuje a míří na Extraligu, přesto jedno 
z kol MSL pořádá. Uvolněný trůn v mužské kategorii obsazují Bartovice B. Mezi ženami 
Jistebník vyhrál na osmi kolech a patří mu tak i celkové prvenství. Nově jsou povoleny 
tretry a spoje jsou „na papír“. 

Největší účast mužů – 29 ligových týmů. 5.7. v Metylovicích si muži Lubna připsali 
N, čímž skončila jejich série 61 dokončených platných útoků (začala v Metylovicích 
3.7.2004) = absolutní rekord MSL. V Jistebníku byl rozdíl mezi prvními dvěma družstvy 
mužské kategorie 0,777 vteřiny = nejvýraznější vítězství v mužské kategorii (Petřvaldík 
14,458 - Lubno 15,235). Od prvního po poslední kolo byl v čele ženské kategorie 
Jistebník = jediný takový ročník MSL v ženské kategorii. 

Tento ligový ročník je v ženské kategorii bez Metylovic, naopak se vracejí 
Vlčovice. V mužské kategorii vedle Prchalova chybí i Větřkovice a Libhošť, nováčky 
jsou Malenovice, Mistřovice, Kunčice p.O. a Martinov. 

Slavnostní zakončení tohoto ligového ročníku pořádali hasiči Svinova v Pustkovci. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2009 
 

 
Prchalov se vrací do ligy, ale poprvé je poražen. V obou kategoriích vítězí 

Bartovice. V mužské kategorii jsou na nejvyšší příčce Bartovice B vystřídány jejich 
áčkem. K celkovému triumfu jim stačí vyhrát na dvou ligových kolech. 

Z MSL odcházejí muži Trojanovic, Jistebníku, Luboměře, Proskovic, Plesné                     
a Martinova, vracejí se ženy Metylovic, muži Prchalova a Větřkovic. Na jednu sezónu 
se do MSL zapojují i muži Bukovce. 

Mezi pořadateli Jistebník, Prchalov a Trojanovice střídají Košatka a Větřkovice. 
Ligových kol je opět patnáct. 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2009 
 

 
Tomáš Pělucha (Prchalov) dal na Lubně dosud nejlepší mužský shoz na regulérní 

trati – 13,12. Ženy Kojkovic startují v MSL pošesté a zatím naposled – s bilancí 4., 4., 5., 
6., 7., 8. jsou nejlepším ženským týmem, který v MSL nezískal medaili. 6.7.2009 se  
v Kozmicích uskutečnilo 100. kolo MSL. 

Oproti předcházejícím letům není bank dělen podle celkového umístění v dané 
kategorii, ale za umístění na jednotlivých kolech. Pořadatelem kola MSL může být 
pouze účastník ligy. 

Ukončení ligy se podruhé konalo v Jistebníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2010 
 

 
Ročník 2010 je oproti předcházejícímu bez mužů Bartovic B, Lesních Albrechtic, 

Kunčic p.O. a Bukovce, žen Metylovic, Kojkovic a Vlčovic. Naopak nováčky v mužské 
kategorii jseou Prchalov B, Kozlovice, Svinov B, Karviná-Louky, po čtyřleté pauze se 
vracejí ženy Marklovic. V patnáctce pořadatelů jsou Rychaltice nahrazeny 
Malenovicemi. 

Muži Kozmice B si připsali 10 neplatných pokusů (ze šestnácti startů – 15 kol,  
v Mošnově dva pokusy) = rekord MSL. Muži Petřvaldíku předvedli 5 neplatných pokusů 
v řadě = rekord v mužské kategorii.  



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2010 
 

 
Přes 21 % ligových pokusů bylo neplatných = největší podíl v historii MSL.  

V Oprechticích byl rozdíl mezi prvními dvěma družstvy mužské kategorie 1 tisícina 
(Prchalov A 13,916 - Petřvaldík 13,917). 29.5.2010 v Malenovicích ženy Staré Vsi jako 
první překonávají metu 1000 bodů v MSL 

Zakončení MSL pořádala v Bohumíně Vrbice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2011 
 

 
Mezi pořadateli Karvinou-Hranice střídá Písečná. Z ligy mizí muži Prchalov B, 

Karviná-Hranice, Bartovice C, Rychaltice a ženy Rychaltice. Vracejí se muži Plesné, 
Bartovic B, Metylovic, nováčky jsou ženy Kozmic a Mistřovic. 

Došlo k úpravě Stanov MSL a také drobným změnám v pravidlech. Nově se savice 
nesmí dotýkat země. Vzniká veteránská kategorie nad 35 let, která má několik výjimek 
z Pravidel MSL. 

Poprvé veteránská kategorie 21.5.2011 v Malenovicích – vítězí Oprechtice. 
Oprechtice berou titul ve všech třech kategoriích. Nejméně neligových družstev  
na kole MSL – 2 ve Staré Vsi.  

 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2011 
 

 
2.7.2011 v Metylovicích a 3.9.2011 v Bartovicích pouze 3 veteránské týmy (jednalo 

se o veteránská ligová kola) = nejméně ve veteránské kategorii MSL. Ve Svinově byl 
rozdíl mezi prvními dvěma družstvy mužské kategorie 1 tisícina (Oprechtice 14,292 - 
Bartovice A 14,293). Muži Petřvaldíku zvítězili na prvním i posledním ligovém kole, 
tohle se opakoval až v roce 2022 s Prchalovem B. 30.7.2011 ve Vrbici muži Prchalova 
jako první překonávají metu 2000 bodů. 

Ukončení ligy se zhostily Větřkovice. 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2012 
 

 
V patnáctce pořadatelů jsou Písečná a Kojkovice nahrazeni Karvinou-Loukami       

a Prchalovem. V mužské kategorii se neobjevují Kojkovice, Písečná a Plesná, naopak 
přicházejí Vrbice B, Dolní Lhota, vrací se Prchalov B, po osmi letech Horní Suchá            
a Nová Ves, nováčky ženské kategorie jsou Nová Ves a Bartovice B. 

Největší účast žen – 11 ligových týmů (stejně jako v roce 2005). Muži Marklovic 
21.7. v Karviné-Loukách zahájili sérii 20 ligových kol, na kterých brali jen body za účast, 
nad rámec účasti bodovali až 24.8.2013 v Mošnově.  

 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2012 
 

 
Oprechtice byly v čele ženské kategorie 18 po sobě jdoucích kol (od Oprechtic 

2011 po Svinov 2012, jejich série skončila 6.7.2012 v Kozmicích). 
Ukončení ligy podruhé pořádají svinovští hasiči v Pustkovci. 

 
 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2013 
 

 
Nováčkem mužské kategorie je slovenská Podvysoká. V ženské kategorii v lize 

nastupují poprvé Albrechtice. Naopak chybí Petřvaldík, Jistebník a Mistřovice.  
Ve veteránské kategorii jsou nováčky Vlčovice, Mniší a Vrbice. Pořadatelé ligových kol 
zůstali stejní jako v předcházejícím roce, jen veteránské kolo místo Malenovic pořádá 
Vrbice. Největší průměrná účast na ligových kolech 56,73. V Košatce padl dosud platný 
rekord MSL v mužské kategorii: Podvysoká 13,367, v Petřvaldíku s kratším náběhem 
Podvysoká dala dokonce 13,312.  



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2013 
 

Filip Pustějovský (Prchalov A) dal v Petřvaldíku dosud nejlepší shoz mužské 
kategorie: 12,940. Muži Dolní Lhoty na všech 15 kolech brali jen pět bodů za účast. 
24.8.2013 v Mošnově Dolní Lhota muži 14,615 = nejlepší čas, který stačil jen na body za 
účast. 13,700 Prchalov B v Metylovicích – nejlepší čas, který nestačil na vítězství (Vrbice 
A 13,677). V Metylovicích byl rozdíl mezi prvními dvěma družstvy veteránské kategorie 
5 tisícin (Stará Ves 15,578 - Metylovice 15,583) = nejmenší rozdíl ve veteránské 
kategorii. Ve Vrbici byl rozdíl mezi prvními dvěma družstvy veteránské kategorie 7,167 
vteřiny = nejvýraznější vítězství ve veteránské kategorii (Bartovice 15,988 - Metylovice 
23,155, dalších 6 družstev N). Ukončení ligy pořádají marklovičtí hasiči v Karviné. 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2014 
 

 
V mužské kategorii nám oproti loňsku z ligy zmizely tři B-týmy (Bartovice B, 

Kozmice B a Svinov B), vracejí se Proskovice, nováčkem jsou Děhylov. V ženské 
kategorii z loňských dvou bartovických družstev zůstávají jen Bartovice B, naopak se 
vracejí Mistřovice. A u veteránů se nepřihlásilo Mniší, vracejí se Malenovice  
a nováčkem je Studénka.  

Přes zimu došlo k úpravě ligových terčů, kdy se změnil jejich mechanismus – 
utahovací šroub nahradil válec. Zakončení MSL pořádaly podruhé Větřkovice. 

 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2014 
 

 
Největší počet ligových účastníků: 45 (26M, 10Ž, 9V), stejně jako v roce 2015. 

Největší účast na ligovém kole MSL – 74 družstev v Metylovicích. 10.8.2014  
ve Větřkovicích se 18 mužských týmů dostalo pod 15 vteřin (stejně jako  
v předcházejícím roce v Mošnově). Veteráni Metylovic byli v čele své kategorie  
od prvního do posledního kola, tohle se povedlo ještě Oprechticím v roce 2011, 
Svinovu 2018 a 2020 a Petřvaldíku v roce 2022. 12.7.2014 v Košatce – 100. ligové kolo,  
po kterém je v čele mužské kategorie Prchalov A (celkově je to do teď 134 kol). 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2015 
 

 
Do mužské kategorie se nepřihlásili Dolní Lhota, Mistřovice a prchalovské áčko, 

ale nahradili je Dolní Lutyně, Tošovice a Turčianske Teplice. Ve veteránské kategorii 
chybí Studénka, nováčky jsou Prchalov a Oprechtice B. V ženské kategorii Bartovice B 
jsou nově Svinov, chybí Albrechtice, Marklovice, Mistřovice a Nová Ves, zcela novým 
týmem jsou Turčianske Teplice a po dvouleté pauze se vrací Petřvaldík. 

Podstatnou změnou je odpočet bodů za půjčené závodníky u ligových týmů. 
Zakončení ligy pořádali potřetí svinovští hasiči v Pustkovci. 

Největší účast veteránů – 11 ligových týmů. Největší počet ligových účastníků:  
45 (26M, 8Ž, 11V), stejně jako v roce 2014. 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2015 
 

 
Největší účast žen na ligovém kole MSL – 19 družstev v Prchalově (stejně jako  

v Metylovicích 2016 a 2019). Největší účast veteránů na ligovém kole MSL – 12 
družstev v Metylovicích a Vrbici (stejně jako v Metylovicích 2016). Veronika Krejčí  
v Mošnově na pravém proudu mužů Nové Vsi – 15,433 – nejlepší ženský shoz v mužské 
kategorii. Veteráni Vrbice si připsali neplatný pokus na všech šesti kolech (ze sedmi), 
kterých se zúčastnili. Muži Marklovic startovali v letech 2004-2015 na 179 ligových 
kolech, ani jednou však nezvítězili (v Tísku 2005 byli druzí) – v tomto ohledu jsou 
rekordmany. 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2016 
 

 
Z patnáctky neměnných pořadatelů posledních čtyř let vypadlo Lubno a Karviná-

Louky, nahradili je Podvysoká a Tošovice. V mužské kategorii mezi účastníky chybí 
devítinásobný vítěz Prchalov, Turčianske Teplice, Karviná-Louky, Nová Ves, 
Marklovice, Kozlovice a Proskovice. Naopak nováčky jsou Hukovice, Stachovice, 
Kujavy, po roční pauze se vrací Dolní Lhota a po sedmileté přestávce Jistebník.  
Do ženské kategorie se nepřihlásily Turčianske Teplice, ale nahradily je jiné účastnice 
ze Slovenska – Podvysoká. Ve veteránské kategorii chybí vítězové z roku 2011 
Oprechtice A. Zakončení MSL pořádají děhylovští hasiči v Dolním Benešově. 

 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2016 
 

 
30.7.2016 ve Vrbici pouze 8 ženských týmů (nikdo neligový) = nejméně v ženské 
kategorii MSL. Moravskoslezská liga se koná poprvé mimo Moravskoslezský kraj – 
10.7.2016 v Podvysoké. 13.8.2016 ve Staré Vsi ženy Staré Vsi jako první překonávají 
metu 2000 bodů v ženské kategorii. 21.5.2016 Malenovice – 200. kolo MSL. Veteráni 
Vrbice zatím naposled startují v MSL, s bilancí 4., 7., 8., 11. jsou nejlepším veteránským 
týmem, který nezískal medaili. Malenovičtí veteráni startovali v MSL v sezónách 2011, 
2014, 2015 a 2016 - na 17 ligových kolech ani jednou nezvítězili (jednou byli třetí) a jsou 
v tomto ohledu rekordmany své kategorie. 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2017 
 

 
Oproti loňsku nás čeká několik novinek a tou hlavní je snížení počtu ligových kol 

na 12 – ligu nepořádají Prchalov, Malenovice a Tošovice. Vznikla také Rada MSL,  
na kterou přešla většina práv valné hromady  a v poslední době neřešených povinností. 
Doba přípravy byla jednotně stanovena  na 4 minuty a při výpadku družstva  
ze startovní listiny se za něj vkládá čtyřminutová přestávka. 

Do MSL nepřihlásili muži Dolní Lutyně, Horní Suché, Hukovic, Kozmic, Kujav, 
Malenovic, veteráni Malenovic, Studénky a Vrbice, ženy Bartovic, Oprechtic  
a Podvysoké. Do ligy se vracejí muži Prchalov B, Proskovice, Trojanovice a jedinými 
ryzími nováčky jsou ženy Markvartovice. 

Zakončení ligy pořádají potřetí Větřkovice. 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2017 
 

Nejmenší účast žen – 6 ligových týmů. 17.6. v Oprechticích si veteráni Staré Vsi 
připsali N, čímž skončila jejich série 20 dokončených platných pokusů (začala 
24.5.2014 v Malenovicích) = veteránský rekord MSL. 12.8. ve Staré Vsi Markvartovice 
ženy 17,248 – nejlepší čas, který stačil jen na body za účast. 19.8. v Mošnově si ženy 
Svinova připsaly N. Poté již mají až do konce ročníku 2022 řadu 57 platných pokusů.  
V čele veteránské kategorie se vystřídala družstva Svinov, Oprechtice, Stará Ves (titul 
pro Svinov) = nejvíc průběžných lídrů ve veteránské kategorii. 5.8.2017 Petřvaldík – 
muži Petřvaldíku jako první překonávají metu 3000 bodů. 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2018 
 

 
Oproti loňsku se do ligy nepřihlásili muži Vrbice A, Svinova, Tošovic, Dolní Lhoty  

a veteráni Prchalova. Naopak se do ligy vrátili muži Prchalova A a ženy Oprechtic, 
úplnými nováčky jsou muži Proskovic B, Markvartovic, ženy Proskovic a veteráni 
Neplachovic. Podstatnější změnou pravidel je jen úprava bodování v ženské  
a veteránské kategorii, mimo jiné snížení odpočtů za půjčení závodnice / závodníka. 

Mezi ligové pořadatele se po 10 letech vrátil Jistebník, který nahradil Podvysokou. 
Zakončení ligy pořádají markvartovičtí hasiči v Ludgeřovicích. 

 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2018 
 

 
Dosud platný veteránský rekord – Svinov ve Vrbici 13,973. Libor Mrozowski 

(Svinov) 28.7. ve Vrbici – 13,870 – nejlepší veteránský shoz. 16.6. Neplachovice  
v Oprechticích – 16,168 – nejlepší veteránský čas, který stačil jen na body za účast.  
7.7. Neplachovice veteráni v Metyovicích – 55,550 – nejdelší dokončený veteránský 
pokus. 14,699 Oprechtice ve Svinově 2018 - nejlepší veteránský čas, který nestačil  
na vítězství (Svinov 14,025). Jubilejní 10. titul Prchalova v mužské kategorii. 
 
 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2019 
 

 
V mužské kategorii letos chybí Děhylov a vítězové z posledních dvou let – 

Podvysoká a Prchalov A. Do ligy se vracejí Malenovice (2008-2016) a Svinov (2005-
2017), nováčkem je Český Těšín-Mosty a Tošodry (Tošovice+Odry, byť Tošovice  
se účastnily MSL v letech 2015-2017). Do ženské kategorie se letos nepřihlásily 
Oprechtice, ale vracejí se Albrechtice (v MSL 2013-2014), nováčky jsou Vrbice  
a Závada. Poněkud prořídla kategorie veteránů, do které se nepřihlásily Vlčovice  
a Neplachovice. 

Drobné úpravy se dotkly pravidel MSL. Novinkou je možnost dvou půjčení 
závodníků bez odpočtu bodů. 

Zakončení MSL se potřetí koná v Jistebníku. 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2019 
 

 
Dosud platný rekord v ženské kategorii: Metylovice v Mošnově 16,035. Ženy 

Vrbice předvedly 4 neplatné pokusy v řadě = rekord v ženské kategorii. V Košatce byl 
rozdíl mezi prvními dvěma družstvy ženské kategorie 1,77 vteřiny = nejvýraznější 
vítězství v ženské kategorii (Svinov 16,72 - Albrechtice 18,49). Svinovští veteráni byli  
v čele své kategorie MSL 11 po sobě jsoucích kol od Staré Vsi 2017 do Oprechtic 2019, 
jejich série skončila až na jejich domácí soutěži 29.6.2019. Veteráni Staré Vsi získali 
popáté bronzovou medaili, k tomu byli v roce 2017 stříbrní, titul jim ale vždy utekl…  
Do MSL vstupují ženy Vrbice – zatím jsou ženským týmem s největším počtem startů 
bez vítězství, při 45 účastech skončily nejlépe v sezóně 2022 třikrát třetí  
v Malenovicích, Prchalově a Větřkovicích. 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2020 

 
Covidový ročník… Z původně 12 zvolených se svého pořadatelství vzdali Kozmice, 

Košatka, Petřvaldík a Stará Ves. Nahradili je Prchalov, Trojanovice a Malenovice. 
Ligové kolo v Oprechticích bylo z důvodu poruchy terče anulováno, v Malenovicích se 
pak vůbec neuskutečnilo. 

V čele mužské kategorie se vystřídali Prchalov A, Lukavec, Prchalov B a Jistebník 
= nejvíc průběžných lídrů v mužské kategorie, z titulu se nakonec radoval Prchalov A. 
Muži Lubna jsou celkově 4. a potvrzují tak pozici historicky nejlepšího mužského týmu, 
který nikdy nezískal v MSL medaili (4., 4., 5., 6., 6., 7., 7., 8., 8., 8., 9., 10. …).  



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2020 
 

 
V mužské kategorii chybí Český Těšín-Mosty, Markvartovice, Proskovice A, 

Pustkovec, Košatka a Stará Ves. Naopak se do ligy vrací Děhylov, Prchalov A, 
Podvysoká, Hukovice, Plesná, Dolní Líštná, Lukavec a doplňují je nováčci Dolní Lomná, 
Hrabůvka a Ratiboř. V ženské kategorii se nepřihlásily Albrechtice, Závada, Kozmice  
a Stará Ves. Naopak se do ligy vrací Tísek, nováčkem jsou ženy Ratiboře, Těrlicka-
Hradiště a Skalice. U veteránů Starou Ves nahradí Jak-Luk (Jakubčovice + Lukavec). 

Muži Hrabůvky se účastnili jen pěti ligových kolech a jsou tak družstvem  
s nejmenším počtem startů v MSL. 

Zakončení MSL se uskutečnilo pouze on-line formou z Prchalova. 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2021 

 
Liga poprvé zavítala jedním z kol do Pustkovce. V mužské kategorii chybí Dolní 

Lomná, Hrabůvka, Hukovice, Lukavec, Tošodry, Trojanovice, Bartovice, Podvysoká  
a Stachovice. Do ligy se vrací Košatka, Kozlovice, Pustkovec, nováčky jsou Brušperk  
a Děrné. V ženské kategorii chybí Markvartovice, Proskovice a Ratiboř, vrací se Stará 
Ves a nováčkem je Brušperk. V kategorii nad 35 let Jak-Luk nahradil nováček  
z Mošnova. 

Zakončení MSL pořádají proskovičtí hasiči ve Staré Bělé. 
 

 
 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2021 
 

 
Svinov muži v Metylovicích – 49,368 – nejdelší dokončený mužský pokus. 

Vveteráni Svinova zvítězili na pěti po sobě jdoucích kolech (Oprechtice, Svinov, 
Metylovice, Košatka, Vrbice) – tohle se jim povedlo už v roce 2018. V Metylovicích 
3.7.2021 veteráni Svinova jako první překonávají metu 500 bodů ve veteránské 
kategorii. 

 
 



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2022 
 

 
Ve dvanáctičlenné sestavě pořadatelů oproti loňsku chybí Pustkovec a nahradil jej 

Prchalov. Z ligových týmů letos postrádáme muže Děrného, Plesné, obhájce  
z prchalovského áčka, Proskovice, Pustkovec, Ratiboř a ženy Petřvaldíku. Po roční 
pauze se vracejí mužské týmy Hukovic, Tošoder a Stachovic. Nováčky jsou muži 
Těrlicka-Hradiště, ženy Děrného a Hukovic, veteráni Petřvaldíku. 

Nejmenší průměrná účast na ligových kolech: 44,50. Nejmenší průměrný počet 
neligových týmů na ligových kolech: 9,92. Pouze necelých 12 % ligových pokusů bylo 
neplatných = nejmenší podíl v historii MSL (při nízké účasti a větší chybovosti se 
vyplácelo dokončovat pokusy). 4.6.2022 v Prchalově pouze 20 mužských týmů (nikdo 
neligový) = nejméně v mužské kategorii MSL. 6.8.2022 v Petřvaldíku – mužům Dolní 
Líštné stačil čas 35,82 na 8 bodů = nejhorší mužský čas, který stačil na body. 28.5.2022 
v Malenovicích – veteránům Metylovic čas 37,81 stačil na 6 bodů = nejhorší veteránský 
čas, který stačil na body.  



Moravskoslezská liga v požárním útoku 2022 
 

 
Nejlepší shoz v ženské kategorii – Veronika Krpcová (Metylovice) v Mošnově 

15,521. Skalice ženy v Mošnově 16,459 – nejlepší ženský čas, který nestačil na vítězství 
(Metylovice 16,378). 

Jubilejní 20. zakončení Moravskoslezské ligy pořádají Oprechtice ve Staříči. 
 

 
 
 
 



Zajímavosti Moravskoslezské ligy 
 

Za uplynulých 20 ročníků se Moravskoslezské ligy účastnilo 67 mužských,                     
32 ženských a 16 veteránských družstev. 

Počet mužských družstev kolísal mezi osmnácti (2003) a devětadvaceti (2009), počet 
ženských družstev mezi šesti (2017) a jedenácti (2005, 2012), počet veteránských 
družstev mezi čtyřmi (2011) a jedenácti (2015). Minimum ligových družstev tedy bylo 
18 (v roce 2003 jen mužská kategorie), maximum 45 (2014 – 26M, 10Ž, 9V, 2015 – 26M, 
8Ž, 11V). 

Všech dvaceti ligových ročníků se zúčastnili v mužské kategorii Lubno, Metylovice, 
Mošnov, a Oprechtice. Ve veteránské kategorii se všech dvanácti ročníků zúčastnili 
Bartovice a Metylovice. V ženské kategorii není žádný tým, který by se zúčastnil všech 
devatenácti ženských ligových ročníků. 

285 ligových kol pořádalo 31 různých sborů. Dvacetkrát ligové kolo pořádali 
Bartovice, Metylovice a Oprechtice. 

Alespoň jedno ligové kolo vyhrálo 31 mužských, 23 ženských a 13 veteránských 
družstev (muži: 67x Prchalov A, 33x Petřvaldík, 25x prchalov B; ženy: 42x Stará Ves, 
41x Oprechtice, 29x Bartovice A; veteráni: 30x Svinov, 11x Metylovice, 10x Oprechtice 
B). 

5 po sobě jdoucích kol vyhráli muži Prchalova (2006 – Lubno, Oprechtice, Metylovice, 
Svinov, Košatka). Čtyři po sobě jdoucí kola vyhrály ženy Jistebníku (2007 – Jistebník, 
2008 – Rychaltice, Lubno, Oprechtice), Bartovice B (2012 – Karviná-Louky, Vrbice, 
Petřvaldík, Stará Ves), Svinov (2020 – Větřkovice, Svinov, Mošnov, Bartovice)  
a Metylovice (2021 – Mošnov, Bartovice, Jistebník, 2022 – Malenovice). Sérii pěti po 
sobě jdoucích vítězství dokázali dvakrát veteráni Svinova (2018 – Oprechtice, Svinov, 
Metylovice, Košatka, Vrbice a 2021 – Oprechtice, Svinov, Metylovice, Košatka, Vrbice). 

Šestkrát úvodní ligové kolo vyhráli muži Prchalova (2006, 2007, 2010, 2013, 2018, 
2021), čtyřikrát ženy Oprechtic (2007, 2012, 2015, 2016), třikrát veteráni Svinova (2017, 
2018, 2019). 

Nejčastěji byl průběžně v čele mužské kategorie Prchalov A – 134x, Prchalov B 36x, 
Bartovice A 24x. V ženské kategorii 47x Stará Ves, 33x Oprechtice a Svinov,  
ve veteránské 37x Svinov, 11x Oprechtice B, 8x Metylovice a Petřvaldík. 

Na 285 ligových kolech startovalo 14 319 družstev (průměrně 50,24). 

Ligové týmy absolvovaly za 20 let 9 960 soutěžních pokusů (7053 muži + 2371 ženy + 
536 veteráni), které trvají 39 hodin 50 minut 20,546 vteřiny. Včetně neligových týmů to 
bylo 14 909 pokusů. 

Nejčastější neligoví účastníci MSL: Metylovice muži B nikdy nebyli ligovým týmem, 
přesto absolvovali 132 ligových kol. V ženské kategorii nejvíce kol coby neligový 



účastník absolvovaly Mistřovice (57). Z těch, které nikdy nebyly ligovým účastníkem 
jsou to Metylovice B (41). V kategorii veteránů nejvíc kol coby neligový účastníky 
absolvovala Studénka-nádraží (5). Z těch, které nikdy nebyly ligovým účastníkem jsou 
to Hájov a Petřvald (4). 

Z uskutečněných ligových kol pouze muži Metylovic a Oprechtic nevynechali ani 
jediné, včetně těch anulovaných (oprechtičtí muži byli i na ženském ligovém kole  
ve Vlčovicích, metylovským tohle chybí). Jednu absenci mají Lubno a Mošnov. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


