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Ú v o d n í  S l o v o

Vážení sportovní pUátelé,

s blížícím se koncem roku bilancuje-
me svoji celoroční práci, to, co se nám 
povedlo nebo nepovedlo až tak dobUe, 
jak bychom si pUedstavovali. Konečný 
verdikt a hodnocení úspEšnosti však 
náleží tEm, pro které jsme pracovali. 

V pr]bEhu dvou volebních období, 
2003–2012, svého p]sobení ve funkci 
pUedsedy jsem mEl možnost se sezná-
mit s problematikou našich sportovních 
disciplín a Uadu z nich jsem si i zkusil 
na vlastní k]ži. Mé poznání a Uada roz-
hovor] s pUedstaviteli sportovních svaz] 
i Uadovými členy mE zavedla k tomu, co 
jsem pUedpokládal od počátku. Tato čin-
nost by nebyla možná bez úsilí, invence, 
nadšení, elánu a každodenní mravenčí 
práce trenér], vedoucích sportovních 
kolektiv], sportovních fand] a poUada-
tel] soutEží. Všech tEch, kteUí ve svém 
volném čase a s minimálním inančním, 
ale bohužel, i společenským ocenEním, 
tuto práci vykonávají.

PUemýšlím i o tom, co z]stalo nevy-
Učeno, nebo mezi Uádky, o každoden-
ních problémech, se kterými se potýká 
každý z nás, který sv]j život zasvEtil 
tomuto neopakovatelnému fenoménu, 
kterým SPORT beze sporu je. Často je 
to osobní čas, vlastní peníze a nEkdy 
i to nejcennEjší – zdraví.

Jedním z hlavních úkol], které jsem 
si vytýčil hned na začátku, bylo vytvoUit 
silné uskupení sportovních svaz], kte-
ré by bylo schopno reagovat na nové 
prvky ve inancování, státoprávním 
uspoUádání a vstupu České republi-
ky do Evropské unie. K tomu využít 
inančních možností, které poskytují 
Evropské strukturální fondy pro oblast 
sportovních a společenských aktivit, 
nadnárodních a regionálních projekt]. 
Teprve s odstupem času a ponoUením 

se do taj] podmínek a možností pUidElo-
vání „evropských penEz“ jsem zjistil, jak 
nelehký úkol jsem si dal a jak složité je 
touto cestou inanční prostUedky získat. 

Možná, z pohledu pUedcházejících 
myšlenek a fakt], jsem si uvEdomil, 
jak velkou pozornost je tUeba vEnovat 
hospodárnému nakládání se svEUe-
ným majetkem Sdružení. Hlavní cíl 
v této oblasti, který stále platí, je získat 
prostUedky na doinancování sportovní 
činnosti členských svaz] až po servis 
pro nE. Zkrátka staré poUekadlo „lep-
ší vrabec v hrsti, než holub na stUeše“ 
je poplatné i v dnešní moderní dobE 
a možná platí ještE více než dUíve. 

Fakt, že ze 17 členských svaz] Sdru-
žení je pouze biatlon olympijskou dis-
ciplínou, se promítá do nižší úrovnE 
inancování ze strany státu. O to více 
se musíme snažit! NicménE veUej-
nost vnímá a ztotožOuje se s úspEchy 
a úspEšnými sportovci (viz tab. str. 4), 
kteUí pak nejen pozitivnE ladí veUejné 
mínEní, ale zároveO i skvEle propagují 
Českou republiku v zahraničí. A právE 
počet medailí je to, co je naší chloubou!

KvEtinou, kterou je tUeba pEstovat, je 
vzájemná komunikace a navozování 
pUíznivého klimatu jednak mezi členský-
mi svazy Sdružení, ale dále i s ostatními 
subjekty sportovního prostUedí. Domní-
vám se, že v rámci Sdružení se toto po-
daUilo i pUes to, že potUeby jednotlivých 
sportovních svaz] jsou tak rozdílné. 
Nezbytným jmenovatelem je nutnost 
vzájemné dohody a dosažení svazo-
vého konsensu v nEkterých otázkách 
činnosti. A[ již se jednalo v pr]bEhu let 
o otázky ekonomické nebo organizační, 
jejichž součástí byla zmEna stanov, ná-
zvu, symboliky, jednacího Uádu, organi-
zační struktury apod.

S očekáváním strukturálních zmEn 
v oblasti sportu jsme šli do volebního 
jednání Českého olympijského výboru 
(ČOV), které se uskutečnilo 1. listopadu 
2012. Slibovali jsme si, a i dlouhodo-
bá pUíprava tohoto jednání smEUovala 
k tomu, aby po nepUíznivé situaci ve i-
nancování sportovních svaz] po ztrátE i-
nančních prostUedk] společnosti SAZKA 
a.s., došlo ke sjednocení všech sportov-
ních subjekt] p]sobících u nás, na p]dE 
Českého olympijského výboru. Bohužel, 
tato situace nenastala a ČOV z našeho 
pohledu nem]že tuto reprezentativní 
roli pUevzít. Sportovní subjekty s UádovE 
milionovou členskou základnou: Sokol, 
Orel, Autoklub ČR, Asociace sportu pro 
všechny, Asociace tElovýchovných jed-
not a klub] a svazy Sdružení sportovních 
svaz] ČR a jejich zástupci nejsou za-
stoupeni na rozhodujících postech ČOV. 
Zde igurují v pUevážné vEtšinE pouze zá-
stupci svaz] ČSTV, kteUí nezahrnují výše 
uvedené subjekty.

 
Co dodat na závEr, ale i na počátek 

mého dalšího funkčního období? 
VEUím, že rok 2013 bude rokem no-

vých možností a pUíležitostí pro všech-
ny z nás, a[ již pracujeme v sekretariátu 
Sdružení sportovních svaz] ČR, spor-
tovním svazu nebo klubu. V každém 
pUípadE doba od nás bude vyžadovat 
vyšší nároky a kvaliikovanEjší pUístup.

 Jsem pUesvEdčen, a udElám pro to 
vše, aby se nám to společnE podaUilo 
ke spokojenosti tEch, kteUí nás nejvíce 
zajímají – svých člen]. 

 
JUDr. Ing. ZdenEk ERTL, pUedseda

 Sdružení sportovních svaz] ČR
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STRANA 51

SVAZ VODÁK¥ MORAVY A SLEZSKA
Dolní 30, 700 30 Ostrava-ZábUeh
náčelník: 603 416 115
http://www.svms.biz
e-mail: svms@svms.biz 

STRANA 55

SVAZ VOJÁK¥ V ZÁLOZE ČR
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel., fax.: 266 722 230
tajemnice: 737 133 331
http://www.svz-cr.cz
e-mail: svz-cr@svz-cr.cz

STRANA 59

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD  
KYNOLOG¥ ČR
Stroupečská 1575, 438 01 Žatec
tel., fax: 415 727 951
prezident: 603 504 078
tajemnice: 605 980 513
http://www.zachranari.cz
e-mail: sabatova@zachranari.cz 
 

STRANA 63

ÚSTTEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČR
Na Strži 9, 140 02, Praha 4
sekretariát tel.: 261 104 279
fax: 261 104 278
http://www.uamk-cr.cz 
e-mail: uamk@uamk-cr.cz 

STRANA 67

ZÁLESÁK – SVAZ PRO POBYT  
V PTÍRODD
Lidická 4, 602 00 Brno
tel., fax: 545 575 504
http://www.zalesaksvaz.cz
e-mail: zalesak@zalesaksvaz.cz

STRANA 71

Sdružení hasič¥ čech, moravy  
a slezska
Tímská 2135/45, 121 07 Praha 2
tel.: 222 119 501 

fax: 222 119 507
http://www.dh.cz
e-mail: kancelar@dh.cz
 

STRANA 4

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZ¥ 
ČESKÉ REPUBLIKY
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel.: 266 722 111
tel.: 266 722 210
fax: 266 722 209
http://www.sporty-cz.cz 
e-mail: sekretariat@sporty-cz.cz 

STRANA 7

AEROKLUB ČR
U mlýna 3, 141 00 Praha 4
tel.: 272 088 800
fax: 272 765 792
tel., fax: 272 761 833
http://www.aecr.cz 
e-mail: aecr@aecr.cz 

STRANA 11

ČESKÁ ASOCIACE AKADEMICKÝCH 
TECHNICKÝCH SPORT¥ 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel.: 266 722 206
fax: 266 722 209
http://www.caats.cz 
e-mail: ertlova@sporty-cz.cz

STRANA 15

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel., zázn.: 266 722 235
fax: 266 722 252
http://www.kynologie.cz
e-mail: info@kynologie.cz
 

STRANA 19

ČESKÝ RADIOKLUB
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel.: 266 722 240
QSL služba: 266 722 253
http://www.crk.cz 
e-mail: crk@crk.cz 

STRANA 23

ČESKÝ SVAZ BIATLONU 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel., fax: 220 875 889
tel.: 266 722 208
http:// www.biatlon.cz
e-mail: biatlon@biatlon.cz

STRANA 27

MORAVSKOSLEZSKÝ 

KYNOLOGICKÝ SVAZ
Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno
tel., fax: 539 030 453
http:// www.msks.cz
e-mail: tajemnik@msks.cz 

STRANA 31

SVAZ BRANND-TECHNICKÝCH  
SPORT¥ ČR
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel., fax: 266 722 221
tel., fax: 220 809 588
http:// www.sbts.cz
e-mail: sekr@sbts.cz 

STRANA 35

SVAZ POTÁPDČ¥ ČESKÉ REPUBLIKY
Na Strži 9, 140 02 Praha 4
tel., fax: 241 445 803
http://www.svazpotapecu.cz
e-mail: diver@svazpotapecu.cz

STRANA 39

SVAZ ČESKÝCH POTÁPDČ¥ 
Na Strži 9, 140 02 Praha 4
tel., fax: 241 445 803
http://www.svazpotapecu.cz
e-mail: diver@svazpotapecu.cz

STRANA 41

SVAZ POTÁPDČ¥ MORAVY A SLEZSKA
sídlo: Horská 12, 616 00 Brno 

sekretariát: Máchova 2, 612 00 Brno 

tel., fax: 541 211 052 

prezident: 602 703 682 

viceprezident: 602 703 672
http://www.svazpotapecu.cz
e-mail: vilem.liska@quick.cz 
e-mail: efekt.brno@seznam.cz

STRANA 43

SVAZ MODELÁT¥ ČESKÉ REPUBLIKY
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel., fax: 266 722 222
tajemník: 724 156 748
http://www.svazmodelaru.cz 
e-mail: navratil@svazmodelaru.cz

STRANA 47

SVAZ VODÁK¥ ČR
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel., fax: 266 722 223
http://www.kanoe.cz
e-mail: svocr@volny.cz

o b S a h  a  k o n ta k t n í  a d r e S y
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SDRUŽENÍ  
SPORTOVNÍCH SVAZ¥ 

ČESKÉ REPUBLIKY

Profil organizace 
a vývoj členské základny

Za více než dvacetileté novodobé 
p]sobení naší organizace prošly člen-
ské svazy i samotné Sdružení vývo-
jem, který reagoval na celospolečen-
ské zmEny. Zejména na začátku naší 
činnosti v devadesátých letech nebylo 
vždy vše optimální a snadné. Hledali 
jsme si své místo a postavení v rámci 
celého sportovního prostUedí.

Jednou stranou mince je pUitažli-
vost našich aktivit pro širokou veUej-
nost, tou opačnou pak jejich inanční 
náročnost, dodržování pUísných pra-
videl a pUedpis] potUebných k jejich 
provozování, pUíslušné technické vy-
bavení podléhající pUísným kontrolám 
a v neposlední UadE i speciálnE pro-
školený kádr lidí zabezpečujících tyto 
činnosti.

NicménE postupem doby se ukázalo, 
že cesta, kterou jsme se ubírali, je správ-
ná. Na počátku 90. let tvoUilo členskou 
základnu témEU 280 000 člen] organizo-
vaných ve 2500 klubech. Z p]vodních 19 
členských svaz] jejich počet klesl na 16 
(odchodem Českého stUeleckého svazu, 
Svazu civilní obrany a Asociace víceúče-
lových základních organizací).

Proil organizace se dále zmEnil vstu-
pem Svazu hasič] Čech, Moravy a Slez-

ska (SH ČMS) do Sdružení v listopadu 
2011, které je 17. sportovním svazem. 
Došlo k navýšení členské základny 
na témEU 617 302 člen] (k 1. lednu 2012) 
a dalšímu rozšíUení našich sportovních 
aktivit. V současné dobE jsme druhým 
nejvEtším občanským sdružením p]-
sobícím na území ČR, což pro nás 
pUedstavuje i velký závazek. Sdruže-
ní sportovních svaz] ČR funguje jako 

otevUené občanské sdružení, jehož 
stanovy umožOují vstup i dalším spor-
tovním subjekt]m.

Obsah činnosti SH ČMS je velice 
blízký technickým sport]m. Vyžaduje 
vysoký stupeO fyzické pUipravenosti 
a psychické odolnosti, maximální na-
sazení, ale i perfektní zvládnutí techni-
ky. RozšíUení naší činnosti o tyto akti-
vity je plnE v souladu s tím, co dnešní 
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mládež očekává a vyhledává a doku-
mentuje to i počet zapojené mládeže 
– 119 tisíc. Také tradice tEchto aktivit 
je z historického pohledu nezpochyb-
nitelná.

Rozložení členské základny k 1. led-
nu 2012 v jednotlivých regionech je 
v tabulce č. 1.

Aktuální stav členské základny 
k 1. 1. 2013 bude k dispozici v polovi-
nE ledna pUíštího roku a následnE jej 
zveUejníme na našich www stránkách. 
RovnEž tak Vás budeme pr]bEžnE 
informovat o činnosti Sdružení a jeho 
sportovních svaz].

Vzhledem k tomu, že naše orga-
nizační struktura nezahrnuje krajské 
články, naši stálou pozornost vEnujeme 
pravidelnému proškolování aktivu tzv. 
„zmocnEnc]“, kteUí pracují v jednotli-
vých krajích a suplují tak tento organi-
zační článek. Reprezentují a hájí zájmy 
klub] na úrovni kraj] a v místech jejich 
p]sobení. Nutno konstatovat, že snahy 
našich zmocnEnc] v krajích se nese-
tkávají s pUíliš velkým úspEchem.

PUesto se vEtšina našich klub] sna-
ží získat inanční podporu na úrov-

ni mEst a obcí. Toto mimo jiné vedlo 
naše Sdružení začátkem bUezna 2012 
společnE s ČOV, ČSTV a Sokolem 
k podepsání Memoranda se Svazem 
mEst a obcí ČR. V Memorandu je de-
klarovaná výzva zastupitel]m mEst 
a obcí, aby v souvislosti se zmEnou 
zákona č. 202/1990 o loteriích a jiných 

kraj Počet klub] Počet člen] Počet svaz]
v kraji 

Pražský 262 58 214 15

StUedočeský  1581 84 418 14

Jihočeský  1241 60 685 15

PlzeOský 941 51 096 14

Karlovarský 152 10 408 13

Ústecký 465 24 418 13

Liberecký 116 14 217 15

Královéhradecký 789 38 940 13

Pardubický 716 34 987 15

Vysočina  1080 52 110 16

Jihomoravský 860 56 458 16

Zlínský 524 32 903 14

Olomoucký 654 34 954 15

Moravskoslezský 672 52 219 15

celkem v čr  10 359 617 302 17

podobných hrách, která mEní rozdElení 
výtEžku v jejich prospEch, dodrželi dUí-
ve deklarovanou výši inancí ze zisk] 
z hazardu pro sport. Jelikož se jedná 
pouze o nezávaznou formu, jen v oje-
dinElých pUípadech jsou tyto inanční 
prostUedky pUidEleny do sportovní sféry.

sPortovní činnost a úsPDchy 
jednotlivých sPortovních svaz¥

Veškerá činnost svaz] je výhradnE 
Uízena jejich vedením, a[ již je to jejich 
výkonný výbor, pUedsednictvo nebo 
prezidium. Sdružení sportovních sva-
z] ČR funguje pouze jako jejich servis-
ní a zastUešující organizace, která se 
snaží vytvoUit co nejlepší podmínky 
pro jejich činnost.

SamozUejmE, že dobrovolnost, vlast-
ní vklad a invence nesmí chybEt niko-

mu, kdo je zapálen pro naše sporty. 
ZdánlivE všední záležitost, kterou je 
zajištEní činnosti sportovního klubu 
nebo oddílu mládeže, dá odpovEdným 
osobám poUádnE zabrat. Bez státních 
dotací MŠMT ČR, jehož cestou je re-
alizována dotační politika státu do ob-
lasti sportu, by naše činnost nebyla 
možná. AlespoO ne v tom rozsahu, 
který je v současné dobE.

Kvalitní zajištEní sportovní činnosti 
nevázne na tom, že by sportovní svazy 
nemEly dostatek kvaliikovaných tre-
nér], rozhodčích, vedoucích mládeže, 
sportovních fand] apod. To, co všem 
nejvíce chybí, je dostatek inančních 
prostUedk] a s tím související kvalitní 
technické vybavení, bez kterého se 
naše sporty neobejdou.

Problémem, který je společným jme-
novatelem vEtšiny sportovních svaz], 
je fakt, že nám stárne funkcionáUský 
aktiv. Generaci současných šedesát-
ník] a sedmdesátník], která vede vEt-
šinu sportovních klub], jen zUídkakdy 
má zájem vystUídat nEkdo z mladých. 
TEmto generačním problém]m se 
snažíme pUedejít r]znými typy školení, 
každodenním p]sobením na mladé lidi 
v klubech s cílem zainteresovat je pro 
klubovou a sportovní činnost. Bohu-
žel, současný ekonomický vývoj nám 
v tEchto snahách pUíliš nepomáhá. Z]-
stávají jen nadšenci a skalní pUívrženci 
technických disciplín.

PUíprava talentované mládeže a stát-
ní reprezentace je limitována jednak 
systémem pUidElování státních dota-
cí jednotlivým sportovním odvEtvím 
a dále počty medailí, za které jsme pak 
v rámci sportovního prostUedí oceOo-
váni a inančnE dotováni.

V tomto roce naše sporty získa-
ly na mistrovstvích svEta, Evropy či 
na SvEtových pohárech celkem 217 
medailí. To je oproti roku 2011 o 90 
medailí více (konkrétnE o 55 zlatých, 
25 stUíbrných a 20 bronzových víc než 
loni). Je to výsledek kvalitní pUípravy, 
osobního odhodlání, umu a nasazení 
našich sportovc] (tabulka č. 2).

Financování jednotlivých sport] je 
v souladu s cíli státní politiky pro oblast 
sportu. My jej respektujeme, nicménE 
dokola jsou naším aktivem diskutová-
ny otázky typu:
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„Co je vEtším pUínosem pro stát, neú-
spEšný olympijský sport nebo úspEšný 
neolympijský sport, který vozí medaile?“

„Má stát podporovat sporty, kde putují 
vysoké sponzorské peníze, nebo podpo-
Uit ty sporty, kde je o sponzory nouze?“

„Má stát podporovat reprezentační 
a výkonnostní sport ve stávajícím roz-
sahu, nebo více diferencovat a pod-
porovat úspEšné a tradiční disciplíny 
a zamEUit se pUedevším na aktivní 
masový sport, který vede k upevnEní 
zdraví široké veUejnosti a prevenci ci-
vilizačních nemocí?“

„Sport reprezentační a výkonnostní 
se nám víceménE daUí zajistit, ale z ja-
kých úrovní inancovat sport zájmový 
a sportovní činnost jako takovou? Jak 
personálnE, inančnE a organizačnE 
zajistit práci s dEtmi a mládeží ve spor-
tovních klubech a oddílech? Jakou roli 
by v této oblasti mEly sehrát regiony, 
mEsta a jejich rozpočty a jakým zp]-
sobem tuto problematiku koordinovat 
ze strany státu s ohledem na státní zá-
jmy podpory a rozvoje sportu?“

A takových témat je celá Uada a rov-
nEž tak i otázek, které pUed námi stojí 
a čekají na Uešení! PUes všechny pro-
blémy a nepUíznE nás tEší medaile 
a úspEchy, kterými se prezentuje čes-
ký sport v zahraničí, a to nejen z tech-
nických sport]!

zamDTení činnosti v roce 2013
Cílem činnosti Sdružení do dalšího ob-

dobí bude udržet rozsah činnosti na stá-
vající úrovni. Naše snahy budou dále 
zamEUeny na další rozvoj silného, otevUe-
ného uskupení sportovních svaz], které 
bude schopné reagovat na vnitUní pod-
mínky vývoje společnosti a sportovních 
organizací zde p]sobících.

V této oblasti nás vzhledem k sou-
časné inanční situaci celého sportov-
ního prostUedí čeká velký kus práce. 
Naše pozornost bude ještE více pa-
tUit ekonomickému nakládání s ma-
jetkem, který sportovní svazy svEUily 
do správy Sdružení, a takto získaný-
mi inančními prostUedky vytvoUit op-
timálnEjší podmínky k doinancování 
sportovní činnosti členských svaz] až 
po servis pro nE.

Základ činnosti svaz] bude nadále 
patUit zapojování dEtí a mládeže do ži-
vota nejnižších organizačních článk] – 
sportovních klub] a kolektiv]. V jejich 

smysluplném využívání volného času, 
formování morálnE volních vlastností, 
zvyšování fyzické zdatnosti a psychic-
ké odolnosti, spatUujeme nosné cíle 
naší veškeré činnosti.

PTehled výsledk¥ rePrezentace v roce 2012

sportovní svaz zlatá
medaile

stUíbrná
medaile

Bronzová
medaile

Aeroklub České republiky 1 0 3

Česká asociace akademických 
technických sport] 3 4 2

Český kynologický svaz 3 3 3

Moravsko-slezský kynologický svaz 1 0 0

Svaz českých potápEč] 8 4 12

Svaz brannE-technických sport] ČR 1 2 2

Svaz modeláU] České republiky 18 11 11

Svaz vodák] ČR 32 6 10

Svaz záchranných brigád kynolog] ČR 2 4 1

ÚstUední automotoklub ČR 19 20 19

Sdružení hasič] Čech, Moravy a Slezska 4 6 2

celkem 92 60 65

Do nového roku vstupujeme sebe-
vEdomE a s cílem zúročit vše dob-
ré, čeho jsme v pr]bEhu let dosáhli, 
ve prospEch našich členských svaz] 
a jejich členské základny.

tabulka č. 2
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Aerokluby České republiky začaly 
svoji činnost VIII. konferencí Aeroklu-
bu České republiky, která se uskuteč-
nila 14. ledna 2012. Hlavním d]vodem 
svolání této konference bylo schválení 
nových stanov organizace, které zo-
hledOují ve vEtší míUe aktivitu jednotli-
vých klub]. Konference dále rozhodla 
o nutnosti Uešit otázku lotily letadel 
Aeroklubu České republiky. Byla usta-
vena patnáctičlenná komise, která 
zpracovala pravidla delimitace letadel 
Aeroklubu České republiky do jed-
notlivých klub]. 30. června 2012 byla 
navržená delimitace schválená statu-
tárními zástupci členských organizací 
Aeroklubu České republiky. V souvis-
losti s tím obdržel prezident Aeroklu-
bu České republiky Vlastimil DvoUák 
úkol pUijmout ihned racionální opatUe-
ní k zabezpečení chodu Sekretariátu, 
Letecko-provozní a technické inspek-
ce a Ekonomického úseku Aeroklubu 
České republiky v rámci schváleného 
rozpočtu a s tím spojená personální 
opatUení.

Výše zmínEná opatUení však nemEla 
vliv na zabezpečení letecké a parašu-
tistické sportovní činnosti Aeroklubu 
České republiky. 

Vrcholnou sportovní akcí roku 2012 
bylo uspoUádání Mistrovství Evropy 
a SvEtového poháru v parašutismu, 
čehož se na výbornou zhostila členská 
organizace Aeroklub České republiky 

Dropzone ProstEjov ve spolupráci s ir-
mou Jump-Tandem Brno. Ve spoluprá-
ci s členskými organizacemi Aeroklubu 
České republiky se také uskutečnila 
následující Mistrovství České republiky 
v leteckých sportech a parašutismu:
mistrovství čr v letecké akrobacii 
letoun] uspoUádal Aeroklub České 
BudEjovice na letišti Hosín. Mistry 
České republiky se stali Jan Tvrdík 
v kategorii Sportsman, Vít Ženíšek 
v kategorii Intermediate, Stanislav 
Čejka v kategorii Advanced a Martin 
Šonka v kategorii Unlimited.
mistrovství čr v letecké akrobacii 
kluzák] bylo uspoUádáno v Dubnici 
nad Váhom a KolínE. Mistry České 
republiky se stali Michal Čechmánek 
v kategorii Advanced, Roman Tomá-
šek v kategorii Intermediate a David 
Beneš v kategorii Sportsman.vDrný peS neopuStí Svého pána ani pTi SeSkoku volným pádem
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mistrovství čr v pUesném létání 
uspoUádal na svém letišti Aeroklub 
Zbraslavice. Mistrem republiky se stal 
Luboš Hájek.
mistrovství čr v letecké rally uspo-
Uádal na svém letišti Aeroklub Rakov-
ník. Mistry republiky se stala posádka 
Petr Opat a Jan Havlík.
mistrovství čr v parašutismu v dis-
ciplínE FS uspoUádala organizace 
Dropzone ProstEjov. ZvítEzilo druž-
stvo ve složení JiUí Jirman, Tomáš 
Beroušek, Jan Lukavec, ŠtEpán T]ma 
a Petr Brož.
mistrovství čr v parašutismu v dis-
ciplínE CF uspoUádal Paraklub Jeseník 
a zvítEzila dvojice JiUí Pospíšil a Martin 
Kučera.

mistrovství čr v klasických disci-
plínách uspoUádal Aeroklub Strakoni-
ce. Mistry ČR se v pUesnosti pUistání 
družstev stali JindUich Vedmoch, JiUí 
Gečnuk, Hynek Tábor a Čestmír Zítka, 
v pUesnosti pUistání jednotlivc] Hynek 
Tábor, v pUesnosti pUistání žen Daniela 
Macichová, v pUesnosti pUistání junior] 
OndUej Žák, v individuální akrobacii Li-
bor Jiroušek a v celkovém hodnocení 
Hynek Tábor.
mistrovství čr v para-ski se usku-
tečnilo ve slovinské Koble. Mistry 
ČR se stali v pUesnosti pUistání Pa-
vel Taršinský, v obUím slalomu Milan 
Palo a v celkovém hodnocení Pavel 
Taršinský.

mistrovství čr v plachtEní se usku-
tečnilo v Partizánském a ve Vrchlabí. 
Mistry ČR se stali v klubové tUídE Ro-
man Mraček, v kombinované volné tUí-
dE Tomáš Suchánek, v kombinované 
tUídE 15 m Pavel Loužecký a ve dvoj-
sedadlové tUídE posádka Petr Hotový 
a Pavel Svejkovský.

Reprezentanti Aeroklubu České re-
publiky se v roce 2012 zúčastnili také 
vrcholných svEtových a ev-
ropských soutEží.

Zlatou medaili zís-
kal Michal Čechmá-
nek za vítEzství 
ve volné sestavE 

plachtaTSká „orchidej“, Schopná SamoStatného vzletu a po zaSunutí motoru Schopná uletDt Stovky kilometr¥ pTi bezmotorovém letu

akrobatický kluzák FoX
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letoun ceSSna 152 ČeSké reprezentace

na Mistrovství svEta v letecké akroba-
cii kluzák] kategorie Advanced. Bron-
zové medaile získalo družstvo ve slo-
žení Petr Opat, Jan Havlík, JiUí Hlom 
a OndUej Pokorný na Mistrovství svEta 
v letecké rally, PUemysl Vávra za 3. 
místo ve volné sestavE na Mistrovství 
svEta v letecké akrobacii kluzák] kate-
gorie Unlimited a Radek KrejčiUík za 3. 
místo ve tUídE 15 m na Mistrovství svE-
ta v plachtEní.

ZávErem je nutné podotknout, že 
na pUelomu listopadu a prosince 
roku 2012 se uskuteční ještE Mist-
rovství svEta v parašutismu v kla-
sických disciplínách a v disciplínách 
skupinová akrobacie, pilotování pa-
dáku, Free Flying a CF. Na pUelomu 
roku probEhne ještE Mistrovství svE-
ta v plachtEní ve tUídách  Klub, Stan-
dard a SvEt. Existuje reálný pUedpo-
klad, že do výše uvedené tabulky 
pUibudou ještE další hodnoty.

Dne 17. listopadu 2012 se uskuteční 
v souladu s novými Stanovami Aeroklu-
bu České republiky 1. valná hromada 
Aeroklubu České republiky, která zvolí 
vrcholné funkcionáUe Aeroklubu České 
republiky na pUíští čtyUleté období.

JiUí Dodal, generální tajemník 
Aeroklubu České republiky

taBulka úsPDšnosti aečr na ms a me 
zlato stUíbro Bronz Do 8. místa

Akro 1 --- 1 10

Navigace --- --- 1   1
Para --- --- ---   1
PlachtEní --- --- 1 ---

Celkem 1 0 3 12

jeden z hiStoricky nejÚSpDšnDjších okamžik¥ ČeSkého letectví. bratTi jiTí a michal 
Filipové Se Stávají abSolutními miStry SvDta v letecké rally, na druhém míStD František 
cihláT a miloš Fiala – v SouČtu družStvo ČeSké republiky – abSolutní miStTi SvDta 
družStev v letecké rally. herning (dánSko) 2005.

03-34.indd   10 9.12.2012   22:57:47



112012 • Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr

česká asociace 
akademických 

technických 
sport¥

11

Rok 2012 neznamenal pro Českou asociaci akademických technických sport] a její témEU dvoutisícovou 
členskou základnu organizovanou v 18 klubech žádný významný mezník, ani mimoUádné události, které 
by zásadnE zmEnily náplO naší činnosti. Za úspEch považujeme fakt, že i pUes ne zrovna pUíznivý celospo-

lečenský vývoj se nám podaUilo udržet úroveO činnosti z let pUedcházejících. Studenti, navštEvující kluby 
technických sport] na vysokých školách, mají o technické disciplíny stále velký zájem a nabídka 10 sport]: 
sportovní stUelba, zimní biatlon, letní biatlon, radiový orientační bEh, potápEní a plavání s ploutvemi, letec-

ké sporty, paragliding a závEsné létání, letecké modeláUství, požární sport a kynologie pUiláká každoročnE 
do našich Uad nové členy. Není se také čemu divit, nebo[ atraktivita námi nabízených sportovních disciplín 
odpovídá mentalitE mládeže, její touze po poznávání technicky náročných a netradičních sportovních dis-

ciplín, kladoucích vysoké nároky na psychickou i fyzickou pUipravenost. 
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Naučené dovednosti včetnE značné 
dávky psychické odolnosti, které tech-

nické disciplíny vyžadují, ocení každý 
absolvent vysoké školy pozdEji, v prak-

tickém životE, v zamEstnání i rodinE tak, 
jako vEdomosti získané studiem. Také 
nejhezčí vzpomínky na vysokoškolská 
léta se, mimo jiné, vážou na aktivity 
spojené s provozováním sportovních 
činností, a[ již jen pro samotnou radost 
z pohybu, anebo jako výkonnostní sport.

TEší nás, že je Uada tEch, kteUí jed-

ny z prvních medailí v jejich sportovní 
kariéUe a nezbytné sebevEdomí získali 
na univerzitních mistrovstvích svEta, 
na letní nebo zimní svEtové univerziá-

dE. PozdEji pak patUili nebo stále ještE 
patUí ke svEtové špičce a sbírají medaile 
na OH, MS a ME. Za všechny bychom 
mohli jmenovat z Uad stUelc] KateUinu 
K]rkovou-Emmons, Adélu Sýkorovou 
anebo biatlonistu Jaroslava Soukupa.

TradičnE nejvEtší zájem patUí para-

glidingu, leteckým sport]m a sportov-

nímu potápEní, ale také dvEma olym-

pijským sport]m: sportovní stUelbE 
a zimnímu biatlonu, které mají mezi-
národní vyvrcholení a jsou zaUazeny 
do programu SvEtových univerziád.

Ve výčtu uvedených sport] nesmí-
me zapomínat ani na ty zbývající. 
Ve všech výše uvedených disciplínách, 
s vyjímkou kynologie, jsou každoročnE 
poUádány Sportovní pUebory vysokých 
škol (SPVŠ), které jsou vyvrcholením 

domácích soutEží. Plavání s ploutvemi 
jako jediný náš sport, je pravidelnE za-

Uazováno do programu Českých aka-

demických her, které jsou poUádány 
naší partnerskou organizací – Českou 
asociací univerzitního sportu. 

Vzhledem k inanční náročnosti tech-

nických disciplín a k našim možnostem 
se snažíme SPVŠ organizovat s pUísluš-

nými svazy. Účast na soutEžích a akcích 
našich klub] je i částečnE spoluinanco-

vána samotnými vysokoškoláky. 
Činnost vysokoškolských klub] 

technických sport] a účast akademik] 
na akcích jimi poUádaných je dokladem 
toho, že sport je součástí života vyso-

koškolské mládeže a vysoké školy pak 
místem jeho realizace. Tímto trendem 
se snažíme pUiblížit vysokému spor-
tovnímu kreditu, který mají zahraniční 
univerzity a ke kterému poUád ještE 
s trochou závisti pUihlížíme.

Když od domácích aktivit pUejdeme 
k soutEžím mezinárodního charakteru, 
rok 2012 byl pro ČAATS úspEšným. 
V centru pozornosti byla sportovní 
stUelba a účast univerzitního družstva 
ČR na 4. akademickém mistrovství 
svEta 2012 ve sportovní stUelbE (AMS) 
poUádaném mezinárodní federací uni-
verzitního sportu FISU (International 
University Sports Federation) . SoutEž 
se konala v ruské Kazani, která bude 
rovnEž poUadatelem Letní svEtové uni-
verziády 2013. Naši stUelci nez]stali 

z výcviku Člen¥ klubu pTi FtvS uk praha

lucie matulová, Fa vut brno 

dvojnáSobná akademická miStrynD Čr 
v rob 2012
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pozadu za svými výkony z let pUedchá-

zejících a se ziskem 4 medailí (1 zlatá, 
2 stUíbrné a 1 bronzová) patUili k  nej- 
úspEšnEjším výpravám. V celkovém 
hodnocení jsme obsadili 6. místo mezi 
30 účastnickými státy ze všech konti-
nent] a vEUíme, že zkušenosti z letošní-
ho AMS budou zúročeny v pUíštím roce 
na Letní svEtové univerziádE 2013.

Dalším mezinárodním medailovým 
úspEchem byla účast student] VŠB TU 
Ostrava na neoiciálním univerzitním 
mistrovství svEta 2012 v požárním spor-
tu, které se konalo v červnu 2012 v Bul-
harsku (Plovdiv). Jednalo se o soutEž 
univerzitních tým] a obsadili jsme v tEs-

ném souboji s týmem Ruska, celkové 
1.  místo. Další zlatou medaili jsme zís-

kali v požárním útoku a 2 stUíbrné medai-
le v disciplínE štafeta 4x100 m pUekážek 
a 100 m pUekážek v soutEži jednotlivc].

 O tento náš nový sport, který byl zaUa-

zen do programu činnosti klub] ČAATS 
až v roce 2011, je mezi vysokoškolskou 
mládeží velký zájem. SPVŠ, který se 
konal v kvEtnu t. r. v OstravE, se účast-
nilo témEU 130 student] a i organizační 
úroveO soutEže byla skutečnE vysoká. 

A co pTiprAvujeme v roce 2013?
Výhled a naše očekávání by se dalo 

shrnout do slov, nEkdy až pUíliš často 
opakovaných: pokračovat, lépe zajistit, 
vytvoUit kvalitnEjší technické zázemí 
klub], umožnit širšímu počtu mládeže 

vyzkoušet si nEkterý z technických 
sport]… a tak bych mohla dále 
pokračovat ve výčtu toho, co 
je nezbytné a bez čeho se 

neobejdeme. SložitEjší je 
však realizace a kvEtnatá 
slova promEnit v skutky!

To, co bychom oprav-

du chtEli realizovat 
v pUíštím roce je:
Ɣ zajistit pravidel-
nou činnost našich 
vysokoškolských 
klub] technických 

sport] na úrovni 
let pUedcházejí-

cích

výcvik poSlušnoSti
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Ɣ pUivést do našich Uad nové studenty, 
zájemce o technické disciplíny
Ɣ v oblasti domácích soutEží na letoš-

ní rok tradičnE pUipravit sérii 8 Sportov-

ních pUebor] vysokých škol; plavání 
s ploutvemi bude součástí Českých 
akademických her 2013, které bude 
organizovat FTVS UK Praha v termínu 
10.–14. 6. v Praze
Ɣ pUipravit akademickou reprezentaci 
ve sportovní stUelbE na letní svEtovou uni-
verziádu (Rusko, KazaO 6.–17. 7. 2013) 
a v biatlonu na zimní svEtovou (Itálie, 
Trentino 11. – 21.12. 2013).

Tato slova závErem jsou určena všem 
tEm, kteUí rádi vzpomínají na svá stu-

dentská léta, sportovní aktivity provozo-

vané na vysokých školách anebo účast 
na studentských sportovních soutEžích. 

Vy, kteUí jste se dostali ze student-
ských lavic na druhý bUeh každoden-

ní reality, jste ve vedoucích funkcích, 
soukromých irmách a hlavnE máte 
možnost a chu[ pUispEt univerzitní 
sportující generaci, učiOte tak v mís-

tE svého p]sobení, svému bývalému 
sportovnímu klubu na vysoké škole, 
nebo svému oblíbenému sportu. 

 To, co nám zainteresovaným stále 
z]stává v pamEti, je vEta, kterou za-

číná studentská hymna – „GAUDEA-

MUS IGITUR…“ TEšit se a radovat, co 
nám nový rok pUinese a snažit se ze 
všech sil a na svém místE, aby byl co 
nejlepší ku prospEchu celku!

 PaedDr. Ivana Ertlová,

 manažer ČAATS

akademická miStrovStví Čr v požárním Sportu 2012; družStvo všb oStrava

zimní biatlon – Stíhací závod

družStvo akademických miStr¥ SvDta ve Skeetu; jakub tomeČek – FSpS mu brno, 
tomáš nýdrle – mendlova univerzita brno, daniel herbergr – vut brno

...že bych mDl kTídla?
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Český kynologický svaz (ČKS) je občanské sdružení, založené 8. prosince 1990, které je součástí Sdružení 
sportovních svaz] ČR. Je nejvEtší kynologickou organizací v rámci České republiky. Sdružuje více než 20 000 
člen], bu@ prostUednictvím více než 500 základních kynologických organizací (cvičák]), 24 chovatelských klu-

b] jednotlivých plemen, nebo 8 klub] speciálního výcviku (novE vzniklé kynologické sporty). ČKS je garantem 
státní reprezentace ve sportovní kynologii.
Díky zmEnám ve společnosti po roce 1989 a zároveO pUílivu informací ze zahraničí a vzniku zcela nových odvEtví 
kynologické činnosti se mohl náš svaz plnE transformovat na sportovní organizaci. Že se to vrchovatE povedlo, 
o tom svEdčí dlouhá Uada úspEch], docílených v evropském i svEtovém mEUítku za posledních 23 let. Bez nad-

sázky je možno Uíci, že česká sportovní kynologie ve svEtovém mEUítku byla a stále je respektovaná a uznávaná.

mistTi svDtA ispu 2012 v družstvech: dAvid rohlenA A devil denny Goldest dAnubius, hAnA musilová  
A cArbon briGht ze slunečné verAndy, jiTí pAvlík A WAldemAr hAnno veto

Foto lenka vrabcová
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O to více nás mrzí, že u nás doma 
byla sportovní kynologie již pUed tUemi 
roky vyUazena z inancování státní re-

prezentace.
Není tak tEžké pochopit, že ne vždy 

se podaUí získat tituly nejvyšší, či ale-

spoO medailová umístEní. Ale pouze 
pravidelný styk se zahraničím a opa-

kované zviditelOování našich sportov-

c] na mezinárodní kynologické scénE 
pUinese postupnE i kýžené úspEchy. 

A k tomu je tUeba i po-

tUebné inanční zabez-

pečení. 
PotUeba pravidelného 

zviditelnEní se týká ze-

jména tEch oblastí naší 
činnosti, kde není vý-

kon možno pUímo zmE-

Uit a posouzení je pouze 
na základE subjektivní-
ho posudku. Tam je tUe-

ba, aby si rozhodcov-

ský sbor na jednotlivce 
tzv. zvykl.

KromE toho, a podob-

nE jako ostatní sportovní 
organizace, se potýkáme 
s inančním zabezpeče-

ním vlastní činnosti jako 
takové. PoUízení psa, jeho 
výživa, držení a veterinár-
ní péče je sice v režii na-

šich člen], ač i tyto výdaje 
jsou nemalé, ale tuto zá-

tEž podstupují dobrovolnE 
a rádi v zájmu své záliby. 

Jiná vEc je však inanč-

ní zátEž pUi zabezpečení 
provozu a údržby kyno-

logických areál]. K tomu 
je samozUejmE nutno pUi-
číst náklady, vynaložené 
na zajištEní všech sportov-

ních kynologických akcí.
Popularita zejména 

nových sportovnE kyno-

logických odvEtví znač-

nE stoupla a docilova-

né špičkové výsledky 
pUibývají. Tato odvEtví 
jsou z hlediska divácké-

ho zájmu atraktivnEjší, 
umožOují pUenést výko-

ny na stadiony a do hal 
a tak jsou i ze strany 
veUejnosti pUístupnEjší. 
Je škoda, že je náš 

sport opomíjen, sportovní kynologie 
se tak pomalu a jistE stává záležitostí 
pouze tEch movitEjších občan] a ze-

jména práce s mládeží je s výhledem 
do budoucna katastrofální. Vždy[ prá-

vE práce se psem pUedpokládá jednak 
pobyt na čerstvém vzduchu, určitou 
fyzickou zdatnost a v neposlední UadE 
i vztah k pUírodE. Tyto aspekty jsou 
ve výchovE naší mladé generace často 
opomíjeny.

KromE základního poslání – orga-

nizace sportovního výcviku a chovu 
ps] – je nemalá pozornost vEnována 
právE práci s mládeží v oblasti propa-

gace ochrany zvíUat a pUírody. Samo-

zUejmostí je odborná pUíprava funkci-
onáUského kádru (rozhodčí, iguranti, 
kladeči, trenéUi) a vydávání potUeb-

ných normativ] k zajištEní sportovní 
a chovatelské činnosti. KaždoročnE 
jsou organizovány a zabezpečovány 
výbErové postupové soutEže, mist-
rovství dospElých i mládeže a výjezdy 
reprezentačních družstev na svEtová 
mistrovství. KromE toho je organizač-

nE zabezpečován systém výkonnost-
ních zkoušek ps], organizování Uady 
dalších kynologických soutEží krajské-

ho významu, chovatelských akcí a tá-

bor] mládeže. 
Pro členy svých chovatelských klub] 
vydává ČKS pr]kazy p]vodu ps], 
vede plemennou knihu 
a zabezpečuje komplet-
ní servis jednotlivým 
chovatel]m. 

Náš svaz 
disponuje 
zcela novým 
programem 
vedení plemen-

né knihy ps], 
skýtající zcela 
nové možnosti 
jak v evidenci, 
tak i mož-

ných výstup] 
pro potUeby 
chovatel] i ši-
roké členské 
základny 
svazu. 

nejúSpDšnDjší Čeští reprezentanti:  
david rohlena a devil denny goldeSt danubiuS 

miStrovStví republiky vodících pS¥

peS na pTekážce
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ProstUednictvím zastUešující Česko-

moravské kynologické unie je náš svaz 
členem mezinárodní kynologické fe-

derace FCI. V posledních letech jsme 
byli touto organizací nEkolikrát povEUe-

ni uspoUádáním vrcholných svEtových 
mistrovství v r]zných odvEtvích ky-

nologické činnosti. Všechny tyto akce 
byly jak po odborné, tak i společenské 
úrovni vysoce hodnoceny. Domnívá-

me se,  že i toto by mElo být zohled-

nEno pUi rozhodování o pUidElení inanč-

ních prostUedk], vždy[ jde o nemalou
propagaci nejen kynologie, sportu, ale 
i naší republiky jako takové.

ČKS je každoročnE poUadatelem 
dvou, dnes již tradičních, 

mezinárodních vý-

stav ps], s účastí 
4000–6000 

pUedvedených 
jedinc] 
na kaž-

dé

z nich. Mnohdy je na tuto činnost pou-

kazováno, že se sportem pUímo nesou-

visí. Není to však pouze pUehlídka psí 
krásy. Z našeho hlediska jde i o pUed-

vedení chovných jedinc], zejména pra-

covních plemen, nebo[ kynolog-sporto-

vec musí mít ke své činnosti potUebné 
„náUadí“ a tím je kvalitní pes potUebných 
povahových vloh.

I na poli „kynologické diplomacie“ od-

vádíme nemalý kus práce nejen pro čes-

kou kynologii, ale i pro ČR samotnou.
Náš svaz má zastoupení v nEkoli-

ka komisích mezinárodní kynologické 
federace FCI a v orgánech svEtových 
organizací jednotlivých plemen, kde si 
naši zástupci počínají velmi aktivnE. 
 Výcvik ps] v jednotlivých základních 
organizacích je provádEn pod dohle-

dem zkušených instruktor]; má svoje 
zákonitá pravidla, vycházející z poža-

davk] zkušebních Uád] a[ již národ-

ních, nebo mezinárodních a splOuje 
náročné požadavky Tád] ochrany 

zvíUat, vycházejících z našich 
nEkdy až pUíliš pUísných 

zákon]. 

Vyvrcholením určitého období pUípravy 
je vždy ovEUení schopností ps] účastí 
na zkouškách z výkonu podle jednot-
livých stupO] obtížnosti. Mimo to jsou 
na regionální úrovni poUádány kynolo-

gické závody pro široký okruh našich 
člen], které slouží nejen k porovnání 
výkonnosti ps], ale bývají i význam-

nou společenskou událostí v místE p]-

sobnosti poUádající organizace. 
Výkonnostní sport, vrcholící v do-

mácích mistrovstvích a účastí na mno-

ha Mistrovstvích svEta je podUízen po-

žadavk]m Mezinárodní kynologické 
federace FCI. Jednak jsou poUádány 
výbErové soutEže pro postup na Mis-

trovství ČR bez rozdílu plemen, dále 
výbErové soutEže pro mistrovství jed-

notlivých plemen, která jsou zároveO 
kvaliikací pro nominaci na jednot-
livá Mistrovství svEta a Evropy. 
V mezinárodním mEUítku ne- 
existují bohužel oiciální sou-

tEže mládeže a junior]. 
Tato oblast činnosti má 
u nás již dlouholetou 
tradici a prozatím 
jsme neuspEli 
jako iniciátoUi 
uspoUádání 
MS či ME
mlá-
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deže a junior]. Prozatím se daUí ale-

spoO v rámci družebních styk] rea-

lizovat recipročnE vzájemnou účast 
mladých kynolog] na národních mis-

trovstvích okolních stát] a na letních 
výcvikových táborech mládeže. Tato 
činnost však ztroskotává víceménE 
na nezájmu zahraničních organizací, 
nebo[ tam kynologické mládeži pUíliš-

ný zájem vEnován není.
Činnost našich kolektivních člen], 

chovatelských klub] je po linii chovu 
konkrétního plemene sice podUízena 
interním normativ]m a standard]m, 
ale po linii výcviku se provádí na cvi-
čištích základních kynologických orga-

nizací. Chovatelské i výcvikové akce 
jsou plánovány celosvazovE.

Kluby speciálního výcviku, zazname-

naly v poslední dobE nár]st dalších od-

vEtví. K dUívEjšímu Klubu Agility, Mondi-
-oringu a Flyballu pUibyly kluby Discdog, 
Obedience a Dog Dancing. PUestože 
jde o mladá odvEtví, ihned se ve své 
činnosti zapojily i do mezinárodního 
dEní a nelze Uíci, že by jen získávaly 
zkušenosti. UmístEní na stupních vítEz] 
jsou toho dokladem. Oblíbenost našich 
sportovních odvEtví u divácké obce do-

kumentuje napUíklad i postup naší člen-

ky Aleny Smolíkové televizní soutEží 
Talentmánie v kategorii tanec se psem.

Zvláštní pozornost v naší struktuUe 
zaslouží Centrum pro speciální výcvik 
psích pomocník] pro tElesnE a zdra-

votnE handicapované – HELPPES. Jeho 
výcvikáUi mají již vycvičeny a úspEšnE 

pUedány stovky vodí-
cích ps] pro 

nevidomé 
a ps] asi-
stenčních. 

StUedisko je držitelem Certiikátu Delta 
society, členem evropské organizace As-

sistance Dogs Europe, Canisterapeutické 
asociace a České unie výcviku ps] pro 
zdravotnE handicapované. Ke každoroč-

nímu Mistrovství vodících ps] je poUádáno 
již tUi roky i Mistrovství ps] asistenčních.

Rok 2012 nebyl pro naše sportovní 
kynology tak úrodný na absolutní počet 
medailových umístEní na jednotlivých 
MS jako roky pUedešlé. NEkterá Mistrov-

ství nás však teprve čekají v závEru roku. 
NejpronikavEjšího sportovního úspE-

chu docílili naši reprezentanti v Agility 
na MS v Liberci, které bylo poUádáno 
v]bec poprvé v ČR a dle svEtové komi-
se Agility to bylo organizačnE nejlepší 
Mistrovství svEta Agility všech dob.
Ɣ Jednotlivci medium – Petra Hamšíko-

vá a Lara 2. místo
Ɣ Družstva small – družstvo ve složení 
Martina Konečná, Jitka Klozová a Mo-

nika Šaling vybojovalo krásné 2. místo
Ɣ Družstva medium – družstvo ve slo-

žení Petra Hamšíková, Martina Magno-

li Klimešová, Nikol Schovancová, Kate-

Uina Malačková a jsou MistUi svEta
Mistrovství Evropy v dogfrisbee v pol-

ské Poznani pUineslo L. Schonové již 
čtvrtý titul MistrynE Evropy (Quadruped 
ženy) v UadE za sebou. Ve stejné kate-

gorii 4. místo M. Urbáškové. V Super 
Pro krásné 2. místo F. Šimery a 5. mís-

to J. Štýbra. V Bonsai 1. místo (Mistry-

nE Evropy) A. Smolíková a 3. místo 
E. SáOková. V Open 3. místo P. Kos, 

5. místo L. Schonová a 9. místo 
A. Smolíková (z 99 tým]). Z MS 

RTW v NEmecku pUivezl J. Kuncl 
3. místo celkovE a ještE byl vy-

hodnocen za nejlepší posluš-

nost. MS IDC v Ma@arsku pUineslo pEk-

né 5. místo L.  Šilhavému.
Taktéž na ostatních MS se naši zá-

vodníci neztratili a jejich bodový zisk 
byl úctyhodný, nicménE k lepšímu vý-

sledku jim chybEl jen ten povEstný kr]-

ček a troška závodnického štEstí.
Česká kynologie má ve svEtE již his-

toricky velmi dobré jméno. Tehdejší 
Československo bylo jednou ze zaklá-

dajících zemí Mezinárodní kynologic-

ké federace FCI. Snažíme se na tuto 
tradici nejen navazovat, ale systema-

tickou prací na všech stupních Uízení 
našeho svazu se snažíme, abychom 
její vysoký kredit pozvedli ještE výše.

Mimochodem jako jediní na svEtE jsme 
uvedli v život Mistrovství ČR malých ple-

men podle speciálního zkušebního Uádu. 
Ten má u nás sice dlouholetou tradici, ale 
zejména poslední dobou zájem psovod] 
s malými plemeny stoupl natolik, že si za-

slouží poUádání Mistrovství ČR.
KaždoročnE poUádá náš svaz velkou 

mezinárodní soutEž se zadáním čeka-

telství CACIT (mezinárodní šampion 
výkonu), poslední léta v DobUíši. Le-

tošní ročník vyhrál R. Prokšan s úcty-

hodným počtem bod] 281.
Poslední MS probEhlo v závEru roku. 

MS Atibox v Itálii a MS ISPU velkých 
knírač] v Horní BUíze, mimochodem ČR 
byla uspoUádáním povEUena jž počtvrté. 
Naši kynologové jsou MistUi svEta ISPU 
2012 v družstvech, tUetí místo v jednotliv-

cích a nejlepší obrana závodu. NejúspEš-

nEjší čeští reprezentanti jsou David Roh-

lena a jeho pes Devil Goldest Danubius. 

Veškeré informace ohlednE svazu 
možno získat na: www.kynologie.cz

miStrovStví StopaT¥ mládeže. 1. míSto jana hoTejší, 2. míSto michal veSelka, 3. míSto 
jana kubešová 
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Český radioklub (ČRK) je občanské sdružení, ve kterém najdou uplatnEní všichni zájemci o radioamatérské 
vysílání včetnE celého spektra aktivit souvisejících s radiotechnikou a elektronikou.
Členství v ČRK je individuální, ale Uada člen] p]sobí v členských radioklubech. Postavení radioklub] v rámci 
ČRK je velmi samostatné a tyto kluby vyvíjejí celou Uadu činností, které nejsou v rozporu s náplní a posláním ČRK.
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RADIOAMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ
Když zhruba pUed 100 lety byla obje-

vena nebývalá vEc, jakou byla možnost 
dálkové komunikace pomocí neviditel-
ných elektromagnetických vln, tak se 
na celém svEtE objevuje Uada amatér-
ských nadšenc], kteUí začínají v tomto 
novém oboru experimentovat. A daUí se 
jim pUekonávat strnulou konzervativní 
profesionální skupinu objevováním dal-
ších a dalších možností komunikace po-
mocí rádiových vln. Tito nadšenci z Uad 
prvních radioamatér] dokázali možnost 
využití velmi krátkých vln (tehdy tím 

byly mínEny vlny okolo 200 metr]) pro 
dálková spojení. V listopadu 1923 bylo 
dosaženo oboustranného spojení mezi 
Evropou a Amerikou na vlnE 110 m. To 
už počet amatér] vzrostl na stovky.

V dnešní dobE se odhaduje po-
čet radioamatér] okolo 2 milion]. 
Rozmach radioamatérského vysílá-
ní umožnil bouUlivý vývoj techniky, 
která se stala dostupnou pro široké 
spektrum zájemc] o tento koníček. 
To nejvíce oceOují pamEtníci, kteUí 
se radioamatérským vysíláním zabý-
vali již pUed 20 a více lety, kdy získat 

kvalitní techniku potUebnou k vysílání 
bylo v tehdejších totalitních pomErech 
zcela nemožné nebo velmi obtížnE 
možné. Na druhou stranu však to 
mElo vliv na rozvoj technického umu 
radioamatérských konstruktér].

MEZINÁRODNÍ RADIOAMATÉRSKÁ 
UNIE (IARU)

Československá radioamatérská or-
ganizace byla v roce 1925 zakládajícím 
členem Mezinárodní radioamatérské 
unie. U zrodu IARU stáli zástupci Ar-
gentiny, Belgie, Brazílie, Českoslo-

venska, Dánska, Francie, Holandska, 
Itálie, Japonska, Jugoslávie, Kanady, 
Lucemburska, NEmecka, Norska, No-
vého Foundlandu, Polska, Portugal-
ska, Rakouska, Rumunska, Ruska, 
Siamu, ŠpanElska, Švédska, Švýcar-
ska, USA a Uruguaje. S návratem de-
mokracie se nám otevUely znovu dveUe 
do svEta a tak se m]žeme aktivnE po-
dílet na radioamatérském dEní doma 
i ve svEtE. Zájmy českých radioamaté-
r] zastupuje v Mezinárodní radioama-
térské unii (IARU) ČRK.

Unie jako organizace sdružující 
radioamatéry ve svEtE, aktivnE pro-
sazuje oprávnEné zájmy radioama-
tér] pUi využívání elektromagnetic-
kého spektra v rámci Mezinárodní 

radioamatéTi v Gambii

RadioamatéUi v GAMBII. Radio Syd Contest Group skupina českých 
a slovenských radioamatér]  se značkami OK1DIX, OK1DO, OK1FFU, 
OK1JKT, OK1NY, OK1RI, OK1VVT,OM5AW a OM6NM se zúčastnila 
svEtového závodu CQWWDX Contestu kola phone se značkou C5A 
a ve své kategorii multi-multi pravdEpodobnE zvítEzila na svEtE. Chys-
tají se i na druhé kolo – telegraf v druhé p]li listopadu. V minulém roční-
ku zvítEzili na svEtE v obou kolech a získali tak velmi cenEné „double“, 
což se od roku 1923, kdy tyto závody začaly být organizovány, podaUilo 
pouze dvEma skupinám; jedné amatér] z USA v osmdesátých letech 
a podruhé skupinE amatér] z NEmecka v roce 1999. Pokud by zvítEzili 
i v telegrafu, bylo by to již tUetí v UadE a získali by hattrick, což se dosud 
nikomu nepodaUilo. Držme jim tedy palce.

Podrobnosti budou na www.om0c.com
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telekomunikační unie. Bez silné me-
zinárodní a národních organizací ra-
dioamatér] by bylo obtížné ubránit 
využití části kmitočtového spektra 
v souboji s komerčními a vojenský-
mi zájmy. 

Radioamatérské vysílání se reali-
zuje v mnoha úrovních. Nejvíce ná-
ročná je závodní činnost, kdy je nutno 
ve vyhlašovaných závodech bEhem 
stanoveného času navázat co nejvíce 
spojení. To je provErka zručnosti pUi 
obsluhování zaUízení, ale i schopnos-
ti sestavit k tomu potUebné technické 

vybavení. Proto budují ti nejzkušenEjší 
radioamatéUi vysílací stUediska vyba-
vená rozsáhlými anténními systémy 
i odpovídající spojovací technikou. 
I pUes tuto velkou technickou náročnost 
dosahují čeští radioamatéUi v evropských 
i svEtových závodech pUedních umístEní.

ZÁVODY A EXPEDICE
Excelentní výsledek se podaUil sku-

pinE českých a slovenských radio-
amatér] v roce 2011 v nejvEtším svE-
tovém radioamatérském závodE CQ 
WW contestu. Tento závod má fónic-
kou a telegrafní část a je neoiciálním 
mistrovstvím svEta ve vysílání na KV 
(krátkých vlnách). Závod je poUádán již 
od dvacátých let minulého století.

Naši radioamatéUi závodili v nej-
obtížnEjší kategorii Multi/Multi – to je 
provoz více operátor] na všech radio-
amatérských pásmech KV. 

Aby se zvýšily šance na co nejlep-
ší umístEní, vyrazila skupina českých 
a slovenských radioamatér] za své 
vlastní prostUedky do západní Afriky 
do Gambie. Cílem z kategorie sn] 
bylo svEtové vítEzství v obou částech 
tohoto závodu. To se nakonec povedlo 
a naši radioamatéUi triumfovali v obou 
částech se solidním náskokem. Je to 
počtvrté v historii, co se podaUilo jedné 

stanici dosáhnout „double“, to je zví-
tEzit v obou kategoriích: fónické i te-
legrafní části. O obtížnosti tohoto zá-
vodu vypovídá i to, že naposled se to 
podaUilo skupinE radioamatér] z NE-
mecka v roce 2000 z Maroka. Poprvé 
se to podaUilo skupinE amatér] z USA 
počátkem osmdesátých let.

KromE klasického vysílání se radio-
amatéUi účastní i dalších souvisejících 
aktivit. Jednou z nich jsou i závody 
v Radiovém orientačním bEhu (ROB), 
které se poUádají v rámci IARU. 

Ale pUevážná část radioamatér] se 
vEnuje navazování spojení pro radost 
navázat kontakt s jiným radioamatérem 
tUeba na konci svEta na malém zapad-
lém ostr]vku, napU. v Tichém oceánu. 

A to bez pomocných technických ber-
liček jako satelit], internetu a další ná-
kladné a drahé techniky. K tomu je však 
potUebné znát mnoho dalších informací 
o podmínkách šíUení elektromagnetic-
kých vln na krátkých a velmi krátkých 
vlnách a mnoho dalších doplOujících in-
formací o anténách a vysílací technice. 
Ti vyspElejší s vEtší zkušeností hledají 
a navazují spojení se vzdálenými stani-
cemi na expedicích v tzv. DX provozu, 
nEkteUí experimentují i se speciální tech-
nikou v rámci UHF, kde m]žou uplatnit 
svou konstruktérskou dovednost.

Práce s mládeží
Každá organizace pro svou budouc-

nost nesmí zapomínat na to, jak pUi-
lákat do svých Uad mládež. I ČRK se 
proto vEnuje podpoUe mnoha aktivit, 
které pUitáhnou nové radioamatéry 
a konstruktéry do našich Uad. Ty tam 
jsou doby, kdy zájemci o elektroniku 
mEli jako jednu z mála možností za-
jímat se o radioamatérskou činnost. 
Dnes je nabídka v tEchto oblastech 
lidské činnosti nepUeberná. Proto 
musíme hledat takové formy zábavy, 
které k nám mládež pUivedou. ČRK 
podporuje r]znou formou technické 
soutEže mládeže s elektrotechnickým 
zamEUením. Že pUitáhnout mládež je 
problém pUekračující hranice naší re-
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publiky, dokazuje i diskuze na loOské 
konferenci IARU, kde bylo rozhodnu-
to ustavit skupinu pro práci s mládeží, 
která bude hledat nejvhodnEjší zp]sob 
prezentace radioamatérského vysílání 
zejména pro mládež ve školním vEku. 

Ukazuje se jako velmi efektivní poUá-
dání radioamatérských tábor], kde se 
poutavou formou seznamuje mládež 
s p]vaby vysílání na elektromagnetic-
kých vlnách. Jedním z velice úspEš-
ných tábor] v roce 2012 byl tábor po-
Uádaný Astra Frenštát p. R. Technicky 
a personálnE zajistily radiokluby OK-
2KDJ (Frenštát) a OK2KJT (Vsetín). 

RADIOAMATÉRSKÁ SETKÁNÍ A PRO-
Pagační akce

RadioamatéUi mají jednu zajímavou 
odlišnost. Na rozdíl od ostatních zá-
vodník] z jiných sportovních odvEtví 
se vEtšinou jen slyší, a proto, chtEjí-li 
se osobnE setkat, mají k tomu pUíle-
žitost pUi r]zných radioamatérských 
setkáních. Významným mezinárodním 
setkáním je Hamfest ve Friedrichsha-
fenu v NEmecku, který se koná každo-
ročnE poslední víkend v červnu. Zde 
se potkávají tisíce radioamatér] nejen 
z Evropy, ale z celého svEta. Každým 
rokem se tohoto setkání účastní i oici-
ální delegace ČRK. 

V ČR se koná obdobné setkání vždy 
poslední víkend v srpnu v Holicích 
v Čechách pod záštitou ČRK. Letos již 
probEhl neuvEUitelný 23. ročník. Setkání 
tradičnE organizuje radioklub OK1KHL. 
Počasí nám opEt tradičnE pUálo, a tak 
se setkání zúčastnilo kolem 2600 ama-
tér] a pUíznivc] našeho hobby.

Další akcí byla prezentace ČRK vý-
stavním stánkem na veletrhu Electron 
2012 v pražských LetOanech. Účastí 
na tomto veletrhu chce ČRK pUiblížit 
radioamatérskou zálibu široké laické 
i odborné veUejnosti. 

Doufáme, že se do našich Uad budou 
hlásit další zájemci, zejména z Uad mla-

dých nadšenc], které uchvátí kouzlo 
pUekonávání dálek pomocí elektromag-
netických vln a navazování kontakt] 
s radioamatéry po celé zemEkouli. Proto-
že pro vysílání v radioamatérských pás-
mech je nutno získat povolení od ČTÚ, 
musí zájemci složit pUíslušné zkoušky. 
PotUebné vEdomosti získají nejlépe 
v kurzech typu „radioamatérská škola“, 
kterou poUádají nEkteré radiokluby. Infor-
mace lze nalézt na webu ČRK.

Kontakt: Český radioklub o.s.
U Pergamenky 3/1511, 170 00 Praha 7
Tel.: 266 722 240, e-mail: crk@crk.cz
http://www.crk.cz

radioamatérSký kurz hradec králové 10/2012

zájem mládeže neubývá
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BRONZOVÁ MEDAILE JAROSLAVA SOUKUPA NA MS 2012, 
svDtový Pohár v biatlonu 2012 v novém mDstD na moravD

Rok 2012 byl pro Český svaz biatlonu speciický, nebo[ 
po 31 letech se u nás konečnE zastavil kolotoč SvEto-

vého poháru v biatlonu. Tímto je uplynulý rok svým 
zp]sobem velmi mimoUádný. PUíznivci biatlonu 

mohli na vlastní oči vidEt všechny hvEzdy a bu-
doucí hvEzdičky svEtového pole. 
Vedle každoročních bEžných 
aktivit a sportovní činnosti však 

kladl na svaz zvýšené požadavky na inanč-
ní, organizační, materiálové a zabezpečovací 
potUeby. Vrcholící inální pUípravy pro blížící 
se Mistrovství svEta v roce 2013, spolu se 
zabezpečením a provedením 5. kola SvEto-
vého poháru 2012 v Novém MEstE na Mo-

ravE, znamenaly v lednu velký nápor pro 
všechny organizátory a rozhodčí. PoUa-

datelství této významné sportovní akce 
bylo poslední provErkou českého bi-

atlonu pUed nejvýznamnEjší akcí 
roku 2013. 

michal ŠleSinGr
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Od roku 2008, kdy se svaz stal poUa-
datelem mistrovství svEta, byla každý 
rok v Novém MEstE na MoravE organi-
zována minimálnE jedna mezinárodní 
akce. Zkušenosti z poUádání SvEtové-
ho poháru v roce 1981 v Krušnohor-
ském biatlonovém areálu v Jáchymo-
vE se tisíckrát zmEnily, a pUítomno bylo 
už jen pár tehdy začínajících organi-
zátor] a rozhodčích. 

Provedený novomEstský SvEtový po-
hár probEhl na velmi dobré sportovní 
úrovni, ke které také bezesporu pUispE-
lo bezchybné organizační zabezpečení 
celé akce, jak konstatovala také pUí-
tomná generalita Mezinárodní unie bi-
atlonu IBU, v čele s jejím prezidentem 
Andersem Bessebergem. PotEšeni vý-
konem poUadatel] byli sportovní Ueditel 
IBU Franz Berger i technický delegát 
Kari Korpela. Tato konstatování dávají 
pUedpoklady a současnE zavazují poUa-
datele Mistrovství svEta 2013.

svDtový šamPionát se uskuteční 
ve dnech 7.–17. února 2013 v no-
vomDstském areálu vysočina 

Jeho pUípravE a organizačnímu zabez-
pečení ČSB dlouhodobE vEnuje trvalou 
pozornost. Vždy[ tato významná spor-
tovní akce má v českém teritoriu a v bi-
atlonu svoji premiéru. ÚspEšný pr]bEh 
letošního SP zobrazovala také spokoje-
nost aktivních účastník] této akce, a to 
jak se závodními tratEmi, jejich zabez-
pečením i technickým zázemím areálu. 
Zejména mile pUekvapil zvýšený zájem 
divák], kteUí pUicházejí postupnE biatlo-
nu na „chu[“. Český biatlon zahraničním 
závod]m skvElou diváckou kulisu v mi-
nulosti tak trošku závidEl.

Vcelku dobré snEhové podmínky 
v domácím prostUedí umožnily pro-
vedení všech plánovaných domácích 
soutEží, pUedevším závod] Českého 
poháru. Do jeho soutEží vyslalo své 
reprezentanty 28 klub]! Ve vyrovnané 
soutEži klub] si nejlépe vedli sportov-
ci z BK Jilemnice, kteUí za své výkony 
získali 6170 bod]. V tEsném závEsu 
za nimi z]stala reprezentace KB OEZ 
Letohrad s 6057 body a na bronzové 
pUíčce skončil SKP Jablonec s 5561 
body. O vítEzství jilemnických biatlo-
nist] rozhodly pUedevším vyrovnané 
výkony ve všech vEkových kategoriích 
a vítEzství v dorostenecké kategorii 
(2931.57 b.). Jilemnickým sportovc]m 

se tak podaUilo obhájit loOské celkové 
vítEzství v klubové soutEži. NejúspEš-
nEjším klubem v žákovské kategorii 
a vítEzem této kategorie byli nejmlad-
ší biatlonisté KB OEZ Letohrad, kteUí 
pUispEli do bodové pokladnice klubu 
vkladem 2016 bod]. Seniorská kate-
gorie se stala koUisti SKP Jablonec se 
ziskem 1967 bod]

SvEtový pohár biatlonu zobrazuje 
v podstatE celoroční výkonnost jednotlivc] 
i státní reprezentace jednotlivých národ-
ních svaz] samostatnE pro kategorii muž] 
i žen. Z české reprezentace si v mužské 
kategorii nejlépe vedl Michal Šlesingr, kte-
rý ve stovce nejlepších svEtových biatlo-
nist] obsadil desátou pUíčku. PotEšující je 
skutečnost, že do této stovky nejlepších 
se zaUadili i zbývající čeští reprezentanti, 
startující ve SP – Jaroslav Soukup (umístil 
se jako 25.), OndUej Moravec (28.), Tomáš 
Holubec (61.) a ZdenEk Vítek (71.) Mezi 
státními reprezentacemi 41 národních 
svaz], které získaly v soutEžích SvEtové-
ho poháru v rámci Poháru národ] body, 
se naši muži umístili na 6. místE! A do-
sáhnout na body v závodech SP není 
rozhodnE jednoduché. Náročné je totiž 
již splnEní samotného technického limitu, 
umožOujícího start v soutEži SP. Jednot-
livé dílčí závody této soutEže mají stano-
ven limit pro počet startujících na max. 
108 sportovc]. Body získávají jen ti, kteUí 
skončili v poUadí do 40. místa. VítEzství 
znamená 60 bod], čtyUicátý v cíli bere 
1 bod. Proto dosažené šesté místo 
v žebUíčku svEtového biatlonu nej- 
úspEšnEjších státních reprezentací 
je výrazným úspEchem českého 
mužského biatlonu. 

 Ženské reprezentaci se za-
tím v této soutEži nedaUí vyrov-
nat mužským koleg]m. Z 26 
národních federací, které 
v ženské části SP bodo-
valy, skončily v polovinE 
žebUíčku, když obsadily 
13. místo. Nejlépe si 
z českých reprezen-
tantek vedla v seriá-
lu soutEží SP Ve-
ronika Vítková, 
která se v TOP 
100 nejlepších 
svEtových 
b iat lo -
nistek 

ondTej moravec
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 Program soutDží na mistrovství svDta v biatlonu 2013
Čtvrtek 7. 2.  závod smíšených štafet start v 17.30 hod. 
Sobota 9. 2. sprint muž] start ve 13.00 hod.
Sobota 9. 2. sprint žen start v 16.15 hod.
NedEle 10. 2. stíhací závod muž] start ve 13.00 hod.
NedEle 10. 2. stíhací závod žen start v 16.15 hod.
StUeda 13. 2. vytrvalostní závod žen start v 17.15 hod.
Čtvrtek 14. 2. vytrvalostní závod muž] start v 17.15 hod.
Pátek 15. 2. štafetový závod žen start v 17.15 hod.
Sobota 16. 2. štafetový závod muž] start v 15.15 hod.
NedEle 17. 2. závod s hromadným startem žen start ve 12.00 hod.
NedEle 17. 2. závod s hromadným startem muž] start v 15.00 hod.

Č e S k ý  S va z  b i at l o n u  (ČSb)

25

umístila 
na 25. pozici. 

Do této skupiny elit-
ních svEtových bi-

atlonistek se ještE 
na 93. místo za-

Uadila Gabriela 
Soukalová.

Na svEto-
vých šam-
pionátech 
dosáhla 
česká 
repre-
zen -
tace 

dvou medailí – 1x stUíbrnou na MSJ a 1x 
bronzovou na MS. O stUíbrnou se za-
sloužila štafeta junior] Vávra, Krupčík, 
Žák, KrčmáU na mistrovství ve inském 
Kontiolahti. Mezi jednotlivci na tomto 
šampionátu si nejlépe vedl MatEj Krup-
čík, který ve vytrvalostním závodE skon-
čil sedmý. Na vrcholné soutEži sezony, 
seniorském Mistrovství svEta v nEmec-
kém Ruhpoldingu, si z naší reprezen-
tace nejlépe počínal Jaroslav Soukup, 
který ve vytrvalostním závodE získal po-
prvé ve své kariéUe bronzovou medaili. 
Vytrvalostní závod je tak naší nejlepší 
disciplínou a v roce 2012 to potvrdili 
svým výkonem Michal Šlesingr šestou 
pUíčkou a OndUej Moravec 12. místem. 
V závodE MS ve smíšených štafe-
tách v konkurenci 27 celk] skončil náš 
kvartet Vítková, Tomešová, Moravec, 

Šlesingr na osmém místE. CelkovE 
tak vystoupení na MS bylo hodno-

ceno velmi pozitivnE.
 V nové svEtové soutEži – 
Zimní svEtové olympiádE 

mládeže, která se usku-
tečnila v rakouském 
Innsbrucku a které 

se zúčastnila také 
česká dorostenec-
ká reprezentace, 

si nejlépe ved-
la Jessica 

jaroSlav Soukup
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byl nejúspEšnEjší KB BUidličná pUed KB 
Nové MEsto a KB StUelka Brno, v doros-
tenecké kategorii bylo poUadí KB Nové 
MEsto, KB Tatran Železná Ruda a KB 
Litice. Mezi seniory to byl klub Kapslovna 
pUed KB Jílové a SK Rover Praha.

Na všech úrovních, ale pUedevším 
v klubech, probíhala pr]bEžnE celoroční 
tréninková a sportovní činnost. Na úrov-
ni státní reprezentace byla smEUována 
k ZOH 2014, které probEhnou v ruské 
Soči. Vždy[ v nastávající sezónE v zá-
vodech SvEtového poháru a pUedevším 
na šampionátu v Novém MEstE na Mo-
ravE se bude bojovat již o splnEní výkon-
nostních kritérií pro účast v olympijských 
soutEžích roku 2014. V náročné pUípra-
vE, kterou prochází také česká reprezen-
tace, došlo k vážnému zranEní Jaroslava 
Soukupa – jednoho z „horkých“ kandidá-
t] na nEkterou z medailí na novomEst-
ském šampionátu; to mu neumožnilo 
nejen pokračovat v další tvrdé pUípravE, 
ale vážnE ohrozilo i jeho starty v sezó-
nE 2012/2013. V tEchto dnech, píšeme 

Jislová, která mezi 48 soupeUkami ze 
30 národních federací obsadila v rych-
lostním závodE šesté a ve vytrvalost-
ním závodE sedmé místo. Stejného 
umístnEní dosáhla i smíšená štafeta 
ve složení Erika Jislová, Jessica Jis-
lová, Adam Václavík a OndUej Hošek, 
která mezi 24 celky skončila osmá. 
Novinkou zde bylo zaUazení další disciplí-
ny – závod smíšených štafet spolu s ly-
žaUi, který bohužel velmi ovlivnilo špatné 
počasí. A ještE jeden úspEch mladé bi-
atlonové reprezentace stojí za pUipome-
nutí: tradiční závod olympijských nadEjí, 
který se uskutečnil v domácím prostUedí 
jabloneckého areálu. Zde v osmi závo-
dech stanuli 7x na stupních vítEz] čeští 
reprezentanti. O tento úspEch se zaslou-
žili: 2x Anna Tkadlecová, 2x Adam Václa-
vík a dále ŠtEpán Ševčík, Milan Žemlička 
a Erika Jislová.

ÚspEšnE si vedl český biatlon i v ne- 
olympijském letním biatlonu. Na ote-
vUeném Mistrovství Evropy v krosovém 
biatlonu, které probEhlo ve slovenském 
Osrblí, sice naši na žádnou z medailí 
nedosáhli, ale tEsnE pod stupni vítEz] 
na 4. místE skončila smíšená senior-
ská štafeta Pavla Schorná, Lea Jo-
hanidesová, Tomáš BystUický a Petr 
Balcar; stejné umístnEní si zopakovala 
ve stíhacím závodE Pavla Schorná.

Z ruské Ufy, kde se uskutečnil svEto-
vý šampionát v biatlonu na kolečkových 
lyžích, pUivezla česká reprezentace 
3 medaile – 1x stUíbrnou a 2x bronzo-
vou. O stUíbro se zasloužil v rychlostním 
závodE junior Michal Žák, na bronz do-
sáhly smíšená juniorská štafeta (Černá, 
J. Jislová, M. Krupčík, Žák) a také seni-
orská štafeta (Landová, Johanidesová, 
T. Krupčík, Exler).

V Českém poháru v letním biatlonu, 
do jehož závod] vyslalo své reprezen-

tanty 43 klub], si nejlépe 
vedl KB Nové MEsto 
na MoravE se ziskem 

5565,71 bod], který 
zvítEzil pUed SK 

Rover Praha – 
5171,43 bod] 
a tUetí skončil 

KB StUelka 
Brno se zis-

kem 5167,62 bod]. 
V žákovské kategorii 

koncem Uíjna, však již je zpEt v pUípravE 
a všichni vEUí, že vše dožene. 

Pro rok 2013 pUipravil ČSB opEt bohatý 
sportovní program pro své členy a zájem-
ce. Na úplném vrcholu je samozUejmE po-
Uadatelství svEtového šampionátu, jehož 
provedení chce svaz využít nejen k pro-
pagaci biatlonu, ale také k nabuzení touhy 
být aktivnE pUi tom pUímo v místE konání. 
Z tEchto d]vod] počítáme s účastí našich 
obyvatel, kteUí nejlépe podpoUí reprezen-
tanty na domácí p]dE. Konečným výsled-
kem uspoUádání MS by mElo být zvýšení 
zájmu o biatlon ze stran mladých sportovc] 
k pUípravE v jednotlivých klubech. PUiprave-
ny jsou domácí soutEže v zimE v plném 
rozsahu 5 kol Českého poháru v katego-
riích dorostu a dospElých, které startují již 
15. 12. v HarrachovE, a 3 kol poháru žac-
tva – start na tratích a stUelnici v dEjišti MS 
v Novém MEstE již 5.–6. ledna 2013.

TEšíme se s vámi na vidEnou v Novém 
MEstE na MoravE, jakož i na soutEžích, 
poUádaných našimi kluby – sledujte www.
biathlonNMNM.cz a www.biatlon.cz. 

 
letní biatlon – p. balcar

letní biatlon – pavla Schorná letní biatlon, St. Č. 40 – matDj krupČík

tribuna
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Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS) je občanské sdružení zájemc] 
o chov a sportovní výcvik ps] a pUíznivc] této činnosti. ProstUednictvím témEU 
180 základních kynologických organizací a chovatelských klub] sdružuje 
necelých 4000 člen]. Cílem MSKS je zajištEní všestranného sportovního 
vyžití zájemc] o chov a výcvik ps] z Uad dospElých i mládeže v souladu 
s posláním Mezinárodní kynologické organizace FCI, jejímž je členem 
prostUednictvím ČMKU. Svaz aktivnE spolupracuje s vrcholným orgánem 
kynologie v České republice, Českomoravskou kynologickou unií, a vy-

tváUí nezbytné podmínky pro výchovu odborník] v oblasti výcviku a cho-

vu ps] (zejména rozhodčích, igurant] a dalších funkcionáU]).

MSKS vydává dvakrát ročnE KalendáU kynologických akcí. Aktuální in-

formace o všech pUipravovaných soutEžích, chovatelských a výcvikových 
akcích jsou k dispozici na internetových stránkách svazu www.msks.cz, 
kde jsou i další potUebné formuláUe, zkušební Uády, informace z pUed-

sednictva a dEní svazu. Jsou zde i údaje o kynologickém areálu MSKS, 
který se nachází necelých 30 km od Brna v obci Zbraslav.

Začátkem roku se kromE zkoušek a závod], po-

Uádají výbErové závody dospElých a mládeže, ze 
kterých se nominují závodníci na mezinárodní 
Mistrovství MSKS a Mistrovství svEta WUSV. Tyto 

dvoudenní výbErové závody pro dospElé se v letoš-

ním roce konaly ve Zbraslavi a Velkých NEmčicích. 
Závodilo se dle kritérií mezinárodního zkušeb-

ního Uádu IPO 3 v tradičních disciplínách 
– stopa, poslušnost a obrana. Maxi-

mální možné ohodnocení v ka-

ždé disciplínE je 100 bod]. 
Psovodi, kterým se poda-

Uilo dosáhnout celkového 
součtu 240 a více bod], 

se tak kvaliiko-

vali na mezi-
n á r o d n í 

Mistrovství 
MSKS a Mis-

trovství svEta 
WUSV. VítEzkou 
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závodu konaného ve Zbraslavi u Brna 
se stala Hana Hulíková s nEmeckým 
ovčákem Clarra Aykmar (KK Jasenná) 
s celkovým výkonem 276 bod] (96-90-
90). Ve Velkých NEmčicích zvítEzila 
Michaela Ptáčníková (ČKCHNO) s fe-

nou nEmeckého ovčáka Akyra z Ataro-

va sadu s celkovým počtem bod] 275 
(84-97-94). 

Letošní Mistrovství MSKS ve výko-

nu ps] pracovních plemen dle IPO 3 
a IPO 1 se zadáváním titul] CACIT 
A CACT se konalo ve dnech 25. – 26. 
kvEtna ve sportovnE kynologickém 
areálu ve Zbraslavi u Brna. PUihlási-

lo se celkem 22 závodník]. Mistrem 
MSKS dle IPO 3 pro rok 2012 se stal 
František MatEjek se psem belgického 
ovčáka malinois Uragán de Alphaville 
Bohemia z KK Jihlava. V kategorie 
IPO 1 se umístil na prvním místE JiUí 
ŠtEpaU se psem nEmeckého ovčáka 
Enrico Bohemia Bells s celkovým po-

čtem bod] 256 (75-93-88) z KK Vrb-

no pod PradEdem. Celkovým vítEzem 
se stala slečna Michaela Ptáčníková 
(ČKNO) s fenou nEmeckého ovčáka 
Akyra s Atarova sadu s celkovým po-

čtem bod] 272 a získala titul CACIT 
a CACT  (91-95-86).

Samostatnou kapitolou v činnosti 
svazu je mládež. MSKS  poUádá jedno-

denní i vícedenní setkání mládežník] 
v r]zných koutech republiky. Ve dnech 
28. 7.–4. 8. 2012 se ve Zbraslavi u Brna 
konal letní výcvikový tábor mládeže 
MSKS. PUihlásilo se 25 mládežník] 
se svými psy. KromE pUednášek a se-

mináU] od zkušených lektor] si mohly 
dEti procvičit stopy, poslušnost, obranu 
a dozvEdEt se nEco i o cvicích z agility.

Uskutečnilo se i 2. 6. 2012 soustUe-

dEní mládeže ve Vojkovicích, kde se 
trénovala obrana a stopy. InstruktoUi 
poskytovali mládeži cenné rady.

MiStrovStví MSkS – doSpDlí MiStrovStví MSkS – doSpDlí
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V termínu 28.–29. záUí se ve Zbra-

slavi konalo Mistrovství mládeže a ju-

nior] MSKS v kategoriích ZZO, ZVV 1, 
IPO 1 a IPO 2. Celkem se pUihlásilo 20 
psovod] se svými psy.  Byli vyhlášeni 
nejlepší tUi závodníci v každé katego-

rii. Nejlepším mládežníkem MSKS se 
stal David Jonáš. Nejlepším juniorem 
MSKS byl vyhlášen Radek Mráček. 
Nejmladší účastnicí závodu se stala 
sedmiletá Nikolka Maurerová.

Ve dnech 13.–14. Uíjna se v Bzenci ko-

nalo Mistrovství stopaU] mládeže MSKS. 
Titul Nejlepší mládežník získal MatEj Pe-

trnek a Nejlepší junior Klára Pavlištová.
výbDrový závod velké nDMČice

MiStrovStví MSkS – doSpDlí
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I v letošním roce se konaly oblíbe-

né tzv. obranáUské víkendy – setkání 
kynolog] se svazovými iguranty nebo 
iguranty 1. tUídy s nácvikem obran. 
Víkendy jsou organizovány v  základ-

ních organizacích po celé republice.
Pro naše členy jsme letos pUipravili 

stopaUský semináU, který se konal opEt 
v našem areálu ve Zbraslavi, pod ve-

dením zkušeného lektora pana Dušana 
Majtase. Mimo nEj se uskutečnilo nEko-

lik školení igurant], školení klubových 
instruktor] výcviku, výcvikových víken-

d] a mnoho dalších setkání kynolog].
KromE sportovního výcviku se naši 

kynologové zabývají také dalšími ky-

nologickými disciplínami, pUedevším 
agility, líbivý tanec se psem a mon-

dioring. V tEchto disciplínách poUádají 
základní organizace ukázky a závody, 
jak na domácím poli, tak i v zahraničí.

Mnoho našich člen] reprezentovalo 
náš svaz i na národních a mezinárod-

ních závodech. Velkým úspEchem bylo 
1. místo Lukáše Ilkaniče (pes Djo, Border 
kolie) na Mistrovství Evropy v rakouském 
Pinkafeldu. Krásná jsou také 1. místa 
na Mistrovství České republiky v Liberci 
– Olgy Edrové (pes Tom, Border kolie) 
v kategorii large a Anety Slavíkové (pes 
Berry, Pudl) v kategorii small. 

Sezónu letošního roku opEt otevíra-

la výstava ps] všech plemen známá 
pod názvem Hanácká národní výstava. 
Konala se ve dnech 7.–8. ledna 2012 
v areálu a. s. Veletrhy Brno. Jejího VII. 
ročníku se zúčastnilo cca 3200 ps] 
a fen z 10 zemí. Na závEr každého dne 
probíhaly soutEže, kde se vybírali nej-
krásnEjší psi dne. Ti se na závEr výsta-

vy utkali o čestný titul „NejkrásnEjší pes 
VII. hanácké národní výstavy“.

V roce 2013 se bude VIII. ročník Ha-

nácké národní výstavy ps] všech ple-

men konat ve dnech 5.–6. ledna v BrnE 
v areálu výstavištE. Naplánovány jsou 
pro pUíští rok také r]zné závody, zkouš-

ky, krajské výstavy a speciální výstavy 
– bude se již tradičnE konat Meziná-

rodní mistrovství MSKS 
dle IPO 3. 

výbDrový závod velké nDMČice                   MiStrovStví MSkS – Mládež

MiStrovStví Mládeže – StopaTi

MiStrovStví Mládeže – StopaTi

03-34.indd   30 10.12.2012   0:30:13



SVAZ 
brannD-technických 

sport¥ čr

312012 • Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr 

I v roce 2012 se Svaz brannE-technických sport] České republiky snažil plnit své základní poslání, kterým je 
zabezpečování tElovýchovy a sportu v oblasti brannE výchovných, sportovních, technických a jiných společen-

ských aktivit. Základní organizace svazu poUádaly klubové i otevUené sportovní akce se zapojením veUejnosti, 
které vrcholily organizováním mistrovských soutEží. StejnE jako v pUedcházejících letech jsme maximální d]raz 
kladli na pravidelnou sportovní činnost mládeže, což se nám snad, i dle samotného provedení mládežnických 
soutEží, účasti závodník] a jejich výsledk], daUilo.
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Veškeré aktivity jsou plnEny v úzké 
spolupráci s kolektivními členy: Aso-

ciací praktické stUelby ČR, Svazem 
technických sport] PrácheOsko Písek 
a Technickými sporty Lučan Louny. 
V roce 2012 také svaz uzavUel doho-

du o kolektivním členství s Občan-

ským sdružením LEX, jehož hlavním 
a trvalým úkolem je bránit zájmy 
všech legálních držitel] zbraní, a[ 
už pro svou obranu, sport, myslivost, 
k výkonu povolání nebo zamEstnání 
či ke sbEratelským účel]m.

StejnE jako v minulých letech probEh-

la i v roce 2012 v jednotlivých soutE-

žích na r]zných místech republiky Uada 
místních kol a dále 4 kvaliikační pUe-

bory ve stUeleckých štafetách trojic (Be-

roun – organizátor ZO Praha 7, Svitavy, 
Louny, Hostinné) a 4 oblastní pUebory 
ve stUeleckém víceboji (Tišnov, Morav-

ská TUebová, Písek, Louny). RovnEž 
se konalo 7 kol extraligy REPIKO (ko-

lektivní stUelba revolver a pistole) a to 
Tišnov, BUezová, Mokrá, Most, Žalany, 
Luleč a inále v Lounech. 

Všechny tyto soutEže vyvrcholily Mi-
strovstvím České republiky. Byly to:
Ɣ stUelecký víceboj s využitím optické 
stUelnice 31. 3. ve Svitavách 
Ɣ stUelecké štafety družstev dospElých 
26. 5. v Hostinném 

Ɣ stUelecký víceboj mládeže ze vzducho-

vých zbraní 2.–3. 6. v Moravské TUebové
Ɣ stUelecký víceboj SBTS ČR 22. 9. 
v Písku
Ɣ branný víceboj mládeže za účasti druž-

stev ze Slovenské republiky 5.–6. 10. 
v Prudké
Ɣ stUelecké souboje dvojic a jednotliv-

c] 6. 10. – Louny-Chlum

TUi družstva SBTS ČR ze základ-

ních organizací Alfa Svitavy, Moravská 
TUebová a Moravská TUebová-KUenov 
se zúčastnila Mistrovství Slovenské re-

publiky s mezinárodní účastí v branném 
víceboji žák] základních škol konaném 
ve dnech 15.–16. 6. v Parchovanech. 
Tato soutEž se koná jako „memoriál 
pUíslušník] ozbrojených sil, kteUí zahy-

nuli u obce Hejce pUi návratu 
z plnEní úkol] v mírové misi 
KFOR v KosovE“, a proto se 
delegace obou svaz] vydaly 
na místo této letecké katastro-

fy na území Ma@arska vzdá-

lené jen asi 80 km od Trebišo-

va. Zde u památníku obEtem 
leteckého neštEstí položením 
vEnc], rozsvícením svíček 
a minutou ticha uctily památ-
ku obEtí této velké tragédie, 
pUi které 19. ledna 2006 zahy-

nulo 42 pUíslušník] Ozbroje-

ných sil SR.

MistTi České republiky 
pro rok 2012 v jednotli-
vých disciplínách
v soutEži dospElých:
StZelecké štafety trojic 
ZO SČS Louny (Vlk Pavel, 
Herink Josef, Kail Horst) 
StZelecký víceboj 
ZO Most (Hodinka Ladislav, 
Pech Vít, Vacek Martin) SuperMoto 2012 – vít Janoušek, Milan SitnianSký

pietní akt – heJce (Ma?arSko)
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Družstvo ZO Most tak porazilo druž-

stvo SČS Louny po jejich nepUetržité 
čtyUleté vítEzné sérii
Ɣ jednotlivci
Piško Roman – ZO Svatoslav
v soutEžích mládeže:
StZelecký víceboj S využitím optické 
StZelnice 
„A“ ZO Kunovice (Kosek David, Fialík 
Petr, Štancl Samuel)
„B“ ZO Alfa Svitavy (KukaO Tomáš, Lá-

tal Jakub, MaUáková Barbora)
„C“ ZO Alfa Svitavy (Malý Michal, Malý 
Martin, Petržela František)
„D“ ZO Moravská TUebová (Žák Domi-
nik, Kadlec Lukáš, Onuca Antonín)
StZelecký víceboj ze vzduchových 
zbraní (kategorie)
Ɣ puška – jednotlivci
„A“ Pečenka Josef – ZO Kunovice
„B“ Víšková Kristýna – ZO Chlumec 
nad Cidlinou
„C“ BičištE Roman – ZO Chlumec nad 
Cidlinou
„D“ Kyrcz Radim – ZO Moravská TUebová
Ɣ pistole – jednotlivci
„A“ DvoUák Jakub – ZO Moravská TUe-

bová
„B“ Víšková Kristýna – ZO Chlumec 
nad Cidlinou
„C“ Štefaník Jakub – ZO Kunovice
„D“ ModUický JiUí – ZO Chlumec nad 
Cidlinou
Ɣ puška – družstva
„A“ ZO Kunovice (Kosek David, Pe-

čenka Josef, Štefaníková Michaela)
„B“ ZO Moravská TUebová (PUidal 
František, Lipavský Martin, Kalábová 
Romana)
„C“ ZO Chlumec nad Cidlinou (Tr-
hoO OndUej, BičištE Roman, Brzková 
Tereza)
„D“ ZO Moravská TUebová (Kyrcz Ra-

dim, Jičínský Milan, Zemach Petr)
ズ pistole – družstva
„A“ ZO Moravská TUebová (Vágner 
OndUej, DvoUák Jakub, Kaláb Patrik)
„B“ ZO Alfa Svitavy (MaUáková Barbo-

ra, KukaO Tomáš, Látal Jakub)
„C“ ZO Chlumec nad Cidlinou (TrhoO 
OndUej, BičištE Roman, Brzková Tereza)
„D“ ZO Chlumec nad Cidlinou (Novot-
ný Filip, Tehounková Michaela, Mod-

Uický JiUí)

branný víceboj mládeže ( kategorie )
„A“ ZO Moravská TUebová (PUidalová 
Michala, DvoUák Jakub, Škrabalová 
Kristína)
„C“ ZO Alfa Svitavy (Malý Michal, Pe-

tržela František, MaUáková Barbora)

Srovnáváme-li výsledky s minulým ro-

kem, je z nich patrné, že v soutEžích mlá-

deže pokračují ve výborných výsledcích 
soutEžící z Moravské TUebové, Svitav, 
Chlumce nad Cidlinou a Kunovic. PodE-

kování ale patUí všem pUedsed]m základ-

ních organizací, trenér]m, vedoucím i ro-

dič]m, kteUí se na pUípravE a organizaci 
mládežnických soutEží podílejí. 

V závEru roku se uskutečnil již VII. 
kongres svazu. Jeho cílem bylo zhod-

notit, jak se nám podaUilo v jednotli-
vých oblastech naší činnosti naplnit 
usnesení kongresu pUedcházejícího, 
stanovit si hlavní úkoly pro nadcháze-

jící období a na čtyUleté funkční obdo-

bí zvolit nové orgány svazu: pUedse-

du, Radu a Kontrolní a revizní komisi. 
VII. kongres zvolil pUedsedou svazu 
pana Antonína Cibulku, místopUedse-

dou pana Lu@ka DvoUáka a do funkce 
tajemníka schválil JUDr. Vladimíra 
Friče.

I v roce 2013 chceme pokračovat 
v základním poslání našeho svazu, 
tj. rozvíjení brannE-technické a spor-
tovní činnosti dospElých a mládeže, 
a s využitím všech dostupných i-

nančních možností i obEtavé práce 
jednotlivých člen] zajiš[ovat a orga-

nizovat svazové aktivity a pokračo-

vat v údržbE a rozvíjení materiální 
základny svazu tak, aby byla zacho-

vána vysoká sportovní úroveO poUá-

daných soutEží.

 

kalendáT hlavních akcí sbts v roce 2013:

Mistrovství ve stUelbE na optické stUelnici 30. 3. Svitavy

Mistrovství ve stUeleckých štafetách trojic 25. 5. Louny-Chlum

Mistrovství ve stUeleckém víceboji mládeže 1.–2. 6. Moravská TUebová

Mistrovství ve stUeleckém víceboji 28. 9. Moravská TUebová

Mistrovství v branném víceboji mládeže 4.–5. 10. Prudká

štafety troJic – p. vlk, J. herink, h. kail
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JaroSlav caprata – apS Čr

asociace praktické stTelby 
České republiky v roce 2012

PUi hodnocení sportovního roku 2012 je 
nutné vycházet z kalendáUe sportovních 
akcí na rok 2012. KalendáU obsahoval 
celkem 48 závod], a to 26 závod] úrov-

nE Level I., 10 závod] úrovnE Level II. 

a 12 závod] úrovnE Level III. Mezi závo-

dy Level III jsou také 3 závody Mistrov-

ství republiky Turnaj 3 zbraní, který se 
stUílí pistolí, brokovnicí a puškou. StUe-

lecký kalendáU mEl ale dva hlavní body, 
a to Mistrovství Evropy ve stUelbE puš-

kou, které se konalo v Bulharsku, a dále 
Mistrovství svEta ve stUelbE brokovnicí, 
které se konalo v Ma@arsku.

Kvalitativní úroveO všech závod] 
je velmi vysoká a s vysokými nároky 
na stUelce roste i jejich výkon. Našich 
soutEží se účastní stUelci ze všech 
okolních zemí. Na závody ve stUelbE 
puškou jezdí stUelci napUíklad z Nor-
ska, ale také Srbska. StUelci APS ČR 
naopak vyjíždEjí na závody po celém 
svEtE bez rozdílu svEtadíl] a na žád-

ném ze závod] nejsou „jenom do po-

čtu“. Obsazují často medailová 
místa nebo místa na špici stUe-

leckého pole. D]kazem toho 
je počet získaných medailí preziden-

ta IPSC, které se udElují za 1. místo 
na závodech úrovnE Level III. a vyšší. 
JeštE sice není konec roku, ale zatím 
jsme v hodnocení podle počtu prezi-
dentských medailí na 9. místE na svE-

tE a na druhém místE mezi evropskými 
zemEmi se ziskem 72 zlatých medailí.

Dále pokračuje spolupráce našich 
organizátor] a rozhodčích s okolní-
mi státy v poUádání závod]. NejvEtší 
je spolupráce s Polskem a Sloven-

skem.

Pokračuje také program Super Ju- 
nior. Pro naše mladé stUelce do 15.  let 
poUádají kluby pravidelné tréninky 
a také závody. Bohužel se zde ale pro-

jevuje fakt, že jejich činnost je závislá 
na pUístupu a aktivitE rodič], kteUí je 
vEtšinou musí vozit na místo tréninku 
a vEnovat jim nemálo času a nEkdy i i-

nančních prostUedk].
Podobný problém máme i s dospElou 

členskou základnou, kde se projevují 
ekonomické vlivy a skutečnost, že naše 
stUelba je inančnE a časovE náročná. 
Pro rok 2012 jsme zatím zastavili dlou-

hodobý pokles členské základny. VEUí-
me, že tento trend vydrží i pro další rok.

A nyní k výsledk]m Mistrovství Ev-

ropy 2012 ve stUelbE puškou. StUelci 
získali jednu stUíbrnou medaili. Získal ji 
Tibor Ladič. I další stUelci dosáhli kva-

litních umístEní, napU. Lumír Šafránek 
a Václav Vinduška 4. místo a Stani-
slav Glos 10. místo. V soutEži družstev 
stUelci získali 4. místo.

Na Mistrovství svEta ve stUelbE bro-

kovnicí bylo dosaženo dvou bronzo-

vých – stUelci Josef Rakušan a Lumír 
Šafránek. Zlatou medaili získalo druž-

stvo ve složení Josef Rakušan, Václav 
Vinduška, František Bindík a Jaroslav 
Caprata. Všem stUelc]m dEkujeme 
za kvalitní reprezentaci Asociace prak-

tické stUelby České rupubliky a vEUíme, 
že podobných úspEch] dosáhneme 
i v dalších letech.

laSerová puška – Svitavy
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Na území České republiky je v současné dobE organizováno 
témEU 7200 potápEč] ve více než 220 klubech. První kluby 
byly založeny již v letech 1956–1957. Kluby a členové jsou 
registrováni v rámci Svazu českých potápEč] a Svazu po-

tápEč] Moravy a Slezska. Svaz je také členem celosvEto-

vE uznávané Federace podvodních sport] CMAS.

Kontaktní adresa:

Svaz potápEč] České republiky
Na Strži 9, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 445 803
E-mail: diver@svazpotapecu.cz
http://www.svazpotapecu.cz 

35-71.indd   35 10.12.2012   1:37:21



36  Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr • 2012

S va z  p o t á p D Č ¥  Č e S k é  r e p u b l i k y  (SpČr)

VýcVikoVá komise sVazu potápDč¥ 
české republiky

Pro funkční období 2012–2015 zem-

ské svazy jmenovaly do výcvikové ko-

mise SPČR (VK SPČR) 12 zástupc].
Výcviková komise stojí v čele sbo-

ru,  který  aktuálnE  čítá  93  instruktor] 
výcvikového  systému  CMAS/SPČR; 
z  nich  91  je  oprávnEno  vést  výcvik 
na  všechny  potápEčské  kvaliikace 
CMAS  a  tyto  kvaliikace  také  udE-

lovat.  Mnozí  jsou  dále  oprávnEni 
k  vedení  specializačních  kurz]  typu 
potápEní pod  ledem, potápEní s nit-
roxem,  poskytování  kyslíku  v  rámci 
první pomoci atd.

O pUípravu, pUezkoušení a doškolování 
instruktor] se stará 14 cvičitel] instruktor] 
– držitel] kvaliikace CMAS I3, kteUí jsou 
zároveO  členy  VK  SPČR,  pUípadnE  s  ní 
úzce spolupracují. Pro usnadnEní pUístu-

pu k získání této kvaliikace se osvEdčilo 
nevyhlašovat  zvláštní  termíny  zkoušek, 
ale  uskutečOovat  je  v  rámci  prodlouže-

ných zasedání VK SPČR. Kandidáti  tím 
získali možnost výbEru z nEkolika  termí-
n] do roka, další výhodou je koncentrace 
dostatečného  počtu  držitel]  kvaliikace 
CMAS I3 pro  jmenování zkušební komi-
se. V současné dobE se pod dohledem 
VK SPČR pUipravují na získání kvaliikace 
CMAS I3 další dva kandidáti.

VK SPČR garantuje poUádání celostát-
ních  výcvikových  akcí,  jejichž  nabídka 
každoročnE zahrnuje školení z potápEč-

ské teorie v rozsahu CMAS P3, školení 
z metodiky vedení potápEčského výcvi-
ku,  workshop  z  vedení  potápEčského 
výcviku,  školení  instruktor] SPČR, pUe-

zkoušení zájemc] o získání instruktorské 
kvaliikace a semináU instruktor] SPČR. 

orientační potápDní
Koncem  srpna  se  konalo  ve  Špa-

nElsku ME orientačních potápEč] a to 
jak v kategorii dospElých, tak i junior]. 
Hned první den získali naši závodníci 
dvE medaile  v disciplínE  „MONK“ – 

ploutvové plavání – MiStrovStví SvDta                                        vpravo: ploutvové plavání – Jakub JarolíM, JuniorSký MiStr SvDta  

podvodní hokeJ
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ženy  zlatou  medaili  (Z.  DvoUáková, 
N.  Tylová)  a  muži  bronzovou  (J.  NE-

meček,  O.  Černý).  Druhý  den,  kdy  se 
plavala  disciplína  „HvEzda“,  se  daUilo 
ženám – Z. DvoUáková získala 1. místo,  
N. Tylová 3. místo a naše nejmladší zá-

vodnice, juniorka E. Šim]nková 2. místo. 
TUetí den byl velice úspEšný pro  junio-

ry. V disciplínE „Tyče“ v  juniorkách zví-
tEzila opEt E. Šim]nková a v  juniorech  
M. Šmejkal. Bronzovou medaili v této dis-

ciplínE získal v kategorii muž] O. Černý. 
Ve tUetí disciplínE „M-kurz“ opEt excelo-

valy ženy: Z. DvoUáková získala již tUetí 
1. místo v ženách a v juniorkách 1. místo 

plaVání s ploutVemi
MS  junior]  poUádal  rakouský  Graz 

a  ČR  se  dočkala  historického  titulu 
mistr]  svEta  v  disciplínách  plavání 
s  ploutvemi.  První  zlatou  medaili  vy-

plaval  na  50 m  Biins  Jakub  Jarolím 
v  novém  svEtovém  rekordu  19,79. 
Druhý  titul  mistra  svEta  vybojoval 
na trati 400 PP Petr Španihel. Celkem 
juniorský reprezentační tým SPČR pUi-
vezl  z  MSJ  7  medailí.  Jakub  Jarolím 
1 x zlato, 1 x stUíbro a 2 x bronz. Petr 
Španihel 1 x zlato, 3 x bronz. Bronzo-

vý kov za štafetu získali spolu s Mistry 
svEta Martin Mazáč a OndUej Dofek.

SvEtový pohár CMAS 2012 v plavání 
s ploutvemi zná své vítEze. Po šesti ko-

lech a inále SP se jimi stali v juniorské ka-

tegorii  jednotlivc] Petr Španihel a Klára 
KUepelková. Druhé místo vyplaval Jakub 
Jarolím a tUetí pUíčku uhájil Martin Mazáč, 
všichni z Laguny Nový Jičín. Mezi muži 
obsadil  3.  místo  MatEj  Obšivač.  Plout-
voví plavci z potápEčských klub] SPČR 
se pUedstavili  ve 3 kolech a inále SvE-

tového poháru, kde vyplavali celkem 83 
medailí  (50  zlatých,  16  stUíbrných  a  17 
bronzových). Celkem 67 kov], z toho 48 
zlatých, si na své konto pUipsala Laguna 
Nový Jičín, 9 KSP Olomouc, 4 medaile 
Pardubice a 2 Nemo Zlín.

orientaČní potápDní

E. Vilímová. V mužích byl J. NEmeček 3. 
V disciplínE „Paralel“ získala N. Tylová 
stUíbrnou medaili. V závErečné disciplí-
nE  „SjíždEní“  obsadila  obE  družstva  – 
muži i ženy – shodnE 3. místo za účasti 
junior] v obou družstvech. 

A  když  se  na  závEr  sčítaly  získané 
medaile,  vyšlo  z  toho  družstvo  dospE-

lých jako nejúspEšnEjší,  juniorské druž-

stvo jako 2. za Ruskem. NejúspEšnEjší 
juniorkou byla vyhlášena E. Šim]nková. 

Distanční plaVání s ploutVemi
Vrcholem na ME senior] pro českou 

výpravu byl poslední den mistrovství, 

a  to  na  nejdelším  závodE 
20 km.  Zuzana  Svozilová 
si  dokázala  výbornE  roz-

vrhnout síly. Po celou  tra[ 
bojovala  společnE  s  Ital-
kou Sárou Turrini o druhé 
a  tUetí  místo.  V  závEreč-

ném okruhu jí Italka již ne-

stačila  a  Zuzana  Svozilová 
si tak doplavala pro stUíbrnou 

medaili.  Na  trati  6 km  získala 
Petra Hostinská bronzovou medai-
li.  Petra  byla  celou  dobu  plavání 
velmi  aktivní  a  prokázala  tímto 
závodem svoji vysokou sportov-

ní úroveO.

ploutvové plavání – MiStrovStví SvDta                                        vpravo: ploutvové plavání – Jakub JarolíM, JuniorSký MiStr SvDta  

35-71.indd   37 10.12.2012   1:37:29



38  Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr • 2012

S va z  p o t á p D Č ¥  Č e S k é  r e p u b l i k y  (SpČr)

meDailoVá umístDní sportoVc¥ čr – sportoVní potápDní
disciplína umístEní

orientační potápEní – mistrovství evropy 2012 
DvoUáková Z., Tylová N. HvEzda  1.

M-kurz 1.
DvoUáková Z., Tylová N. MONK 1.
Tylová N. HvEzda  3.

Paralel 2.
NEmeček J., Černý O. M-kurz 3.
Černý O. Tyče 3.
NEmeček J., Černý O. MONK 3.
DvoUáková Z., Tylová N., Vilímová E., Hulínská L. SjíždEní 3.
NEmeček J., Černý O., Kašpar O., Šmejkal M. SjíždEní 3.
mistrovství evropy junior] 2012
Šim]nková E. Tyče 1.

HvEzda 2.
Vilímová E. M-kurz 1.
Šmejkal M. Tyče 1.
plavání s ploutvemi a rychlostní potápEní – mistrovství evropy 2012
Svozilová Z. 20 km 2.
Hostinská P. 6 km 3.
mistrovství svEta junior] 2012
Jarolím J. 50 BF 1.

50 RP 2.
100 RP 3.

Španihel P. 400 PP 1.
800 PP 3.
100 PP 3.

Dofek O., Jarolím J., Mazáč M., Španihel P. 4x100 PP 3.
podvodní ragby – stUedoevropské mistrovství 2012
Ženský  tým: Hladíková R., Pačesová B., Bolčáková M., Šimková D., 
Rathouská  E.,  Novotná  Z.,  JaromEUská  T.,  Mocová  N.,  Hálová  B., 
Žákovská K., BEhalová H., Pakostová V., Pardubová Z., Schulzová M.

3.

poDVoDní ragby 
V  podvodním  ragby  se  stalo  v  roce 

2012 nEkolik významných událostí, kte-

ré stojí za to zmínit. Rok 2012 se do dE-

jin  podvodního  ragby  zapsal  vznikem 
českého  ženského  reprezentačního 
týmu. Tento tým se zúčastnil novE po-

Uádaného  StUedoevropského  mistrov-

ství ženských družstev ve švýcarském 
Curychu, kde obsadil 3. místo. Tým byl 
sestaven na základE stále rostoucí zá-

kladny žen v týmech, hrajících Česko-

-Rakousko-Ma@arskou ligu. Druhé byly 
Italky a  zvítEzil  „domácí“  tým,  složený 
z hráček Rakouska a Švýcarska

Ve  dnech  20.  a  21.  Uíjna  2012  se 
StUedoevropské  mistrovství  pro  muž-

ské  týmy  poUádalo  v  BrnE.  Šlo  po  le-

tech zase o velmi významný závod, or-
ganizovaný na území České republiky. 
České družstvo se umístilo na 4. místE. 

poDVoDní hokej
Podvodní hokej je nekontaktní dyna-

mická hra s obdobným hracím systé-

mem jako hokej lední. V České repub-

lice existuje pouze jeden oiciální klub 
–  Klub  podvodního  hokeje  Serrasal-
mus, České BudEjovice. Pro zpestUení 
potápEčských  trénink]  se  podvodní 
hokej  nepravidelnE  hraje  i  v  nEkolika 
potápEčských klubech, napU. v Praze, 
Novém JičínE, Liberci.

spearfishing
Spearishing  je  starý  jako  potápE-

ní samo. Je  to potápEčská disciplína, 
která  se  vyvinula  ze  zámEru  človEka 
živit  se  rybami.  Za  stovky  let  prošla 
r]znými  zmEnami  až  k  dnešní  spor-
tovní disciplínE. V českých zemích se 
lov  ryb  na  nádech  provozuje  jen  pUi 
závodech a jen v zatopených lomech. 
Loví se jen nasazená ryba, kterou jsou 
kapUi zakoupení za startovné. 

fotografoVání a filmoVání  
POD VODOU

Fotografování a ilmování pod vodou 
se v posledním období díky dostupné 
a kvalitní technice stále více rozšiUuje 
jak mezi  členy,  tak  i mezi ostatní po-

tápEčskou  veUejností.  Jsou  poUádány 
soutEžní  ilmové  a  fotograické  pUe-

hlídky.  NejznámEjší  mezinárodní  akcí 
na  území  ČR  je  Mezinárodní  festival 
potápEčské fotograie a videa PAF Ta-

chov nebo brnEnská Žaba.

podvodní ragby
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Svaz českých potápEč] sdružuje ve více než 160 klubech pUes 6000 člen]. Základním cílem Svazu je organizo-

vání, podpora a propagace potápEčského výcviku a sportu v České republice. Svaz zabezpečuje styk a koordi-
naci s celosvEtovou potápEčskou organizací CMAS. Svaz českých potápEč] garantuje oblast státní sportovní 
reprezentace a podporu talentované potápEčské sportovní mládeže. PotápEčské aktivity Svazu jsou rozdEleny 
na potápEčský výcvik, závodní potápEní a fotografování a ilmování pod vodou. Společným jmenovatelem je 
metodická, organizační a výkonná podpora Svazu českých potápEč] potápEčským klub]m a jejich člen]m, vy-

tváUení podmínek pro kvalitní a bezpečné potápEní zdravotnE zp]sobilých potápEč] v souladu s mezinárodními 
standardy a doporučeními CMAS.

svaz českých potápDč¥ 

soustTeDDní mlaDých potápDč¥
V  červenci  2012  se  opEt  sešla 

ve  Výcvikovém  stUedisku  Svazu  čes-

kých  potápEč]  Barbora  u  OldUichova 
mládež  z  potápEčského  klubu  OHTE 
Chomutov. PotápEčská škola Bohumi-
la  Cinka  zde  poUádala  již  pátý  ročník 
letního  soustUedEní  mladých  potápE-

č].  SoustUedEní  se  účastnilo  16  mla-

dých potápEč],  kteUí  se  snažili  o  zís-

kání dEtských potápEčských kvaliikací 
– Bronzový, StUíbrný a Zlatý Delfín. Pro 
zpestUení  pobytu  se  konaly  zajímavé 
pUednášky, ukázky z činnosti profesionál-
ních potápEč], sportovní soutEže a zá-

vEr  byl  zpestUen  ohOostrojem  a  stez-

kou  odvahy.  SkvElé  počasí,  výborná 
strava a tradiční pUíjemné zázemí stUe-

diska SČP opEt potvrdily, že má SČP, 
nejen svým člen]m co nabídnout.

Veletrh boat  eXpo a DiVing  eXpo
V  lednu  2012  se  v  Praze-Holešo-

vicích  v  Pr]myslovém  paláci  konal 
veletrh  sjednocující  tUi  vodní  aktivity: 
veletrh  Moderní  rybáU,  Diving  expo 
a Boat expo. Veletrhu Diving expo se 
účastnilo  18  subjekt],  které  poskytly 
široké spektrum nabídek aktivit, zájez-

d], výrobk], výcviku, historie a mnoho 
dalšího všem, kteUí Pr]myslový palác 

SouStTedDní Mladých potápDČ¥ – dekoMpreSní koMora (pohled okneM)
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navštívili.  NávštEvníci  se  mohli  tEšit 
z  pestrého  doprovodného  programu 
a  ze  soutEží  o  hodnotné  ceny.  Díky 
tomu, že se pod jednou stUechou kona-

ly tUi veletrhy, navštívilo i stánek Svazu 
českých potápEč] více návštEvník]. Ti 
se zde mohli poptat po aktuálních mož-

nostech současného potápEní, výcviku 
a nakoupit si pUíručky či materiály na-

bízené Svazem. SamozUejmE zde byla 
také možnost setkat se s prezidentem 
Svazu  českých  potápEč]  MUDr.  Pav-

lem Macurou.

mezinároDní festiVal potápDčské 
fotografie a ViDea paf tachoV

V roce 2012 se konal  již 34. ročník 
poUádaný  Klubem  tachovských  potá-

pEč], mEstem Tachov a Svazem čes-

kých  potápEč]  ve  spolupráci  s  MKS 
Tachov a Muzeem Českého lesa v Ta-

chovE. Filmové a fotograické soutEže 
se  zúčastnilo  105  autor]  z  22  zemí 
svEta,  výtvarné  práce  zaslalo  608 
žák] z 50 škol z celé České republiky. 

Dvoudenní  festivalové  dEní  bylo 
nabité  programem  a  obsahovalo  jak 
tradiční součásti, tak spoustu novinek. 
V místE konání byla po oba dny zpUí-
stupnEna výstava soutEžních fotogra-

ií, výbEr výtvarných prací a v kinosále 
probíhalo  promítání  soutEžních  ilm] 
proložené nEkolika pUednáškami. Pro-

mítnuto bylo 26 ilm] o celkové délce 
více  než  9  hodin.  Mezi  pUednáškami 
byla prezentace 
Ing. J. Hudce

o svEtovém unikátu – podvodní pozo-

rovací kabinE, která vznikla za podpo-

ry  Svazu  českých  potápEč].  Festival 
byl  slavnostnE  zakončen  v  sobotu 
večer  PotápEčským  plesem  s  živou 
hudbou,  tanečními  vstupy  a  bohatou 
tombolou.  Festivalu  PAF  Tachov  se 
zúčastnilo  1500  návštEvník].  Byla 
mezi  nimi  Uada  významných  autor] 
a osobností svEtového potápEní.

Kontaktní adresa:

Svaz českých potápEč]
Na Strži 9, 140 00  Praha 4
Tel.: 241 445 803
E-mail: diver@svazpotapecu.c
http://www.svazpotapecu.cz

výtvarná SoutDž

SouStTedDní Mladých potápDČ¥ – poSeidon a víly

 Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr • 2012
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svaz potápDč¥ moravy a slezska 

Svaz potápEč] Moravy a Slezska sdružuje celkem 52 klub] – organizačních článk] s 1602 členy. Je členem 
Svazu potápEč] České republiky.  KaždoročnE se jeho činnost Uídí Zemskou konferencí a schváleným  plá-

nem činnosti a rozpočtem.

Činnost svazu je Uízena Stanovami, 
které byly v letošním roce novelizová-

ny,  aby  odpovídaly  potUebám  svazu 
a byly v souladu se zákony České re-

publiky a jeho provádEjícími pUedpisy.
Jedenáctičlenné  prezidium  svazu   

a  jeho  tUíčlenná  revizní  komise  Uídí 
a  organizuje  celkovou  činnost  svazu 
a  dohlíží  na  dodržování  výše  uvede-

ných  Stanov.  Poradním  orgánem  pro 
rozhodování a Uízení svazu jsou odbor-
né komise, konkrétnE komise sportov-

ní,  výcviková,  lékaUská a propagační; 
ty  ve  své  p]sobnosti  organizují  akce 

pro kluby – organizační články svaz]. 
SPMS  se  každoročnE  zúčastOuje 

sportovní  výstavy Boat na výstavišti 
v BrnE. Letos poprvé byla tato výsta-

va zrušena a stánek Svazu potápEč] 
ČR  byl  pUesunut  na  výstavu  Sport 
life. V našem stánku dostali návštEv-

níci nejen podrobné informace o po-

tápEní, ale zakoupit si mohli i veške-

rý svazový materiál. V doprovodném 
programu se v bazénu pUedvedli mla-

dí  sportovci  z  Nového  Jičína,  Potá-

pEči policie ČR, PotápEči Univerzity 
obrany a hráči ragby z Brna. Po ce-

lou dobu expozice byly vystaveny fo-

tograie z „brnEnské Žaby“. BrnEnská 
Žaba  je  součástí  Mistrovství  Čes-

ké  republiky  ve  fotografování  pod 
vodou.  Této  soutEže  se  zúčastOují 
fotografové z celé  republiky  i ze za-

hraničí, nejen členové našich svaz]. 
Letos probEhl již 41. ročník. 

Významnou extrémní sportovní akcí 
poUádanou potápEči z BUeclavi  je Vá-

noční  kilometr,  kterého  se  účastnilo 
celkem 35 potápEč] a otužilc].

PotápEči SPMS se vEnují nejen re-

kreačnímu potápEní, ale také ekologii. 
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KaždoročnE provádí čistEní oblíbené-

ho lomu ve Svobodných HeUmanicích. 
PUi této akci se sbírají odpadky v okolí 
lomu i pod vodou.

Klub  Nautilus  BUeclav  se  pUipojil 
k  obdobnému  projektu  EkopotápEč 
2012  v  Pasohlávkách.  Nezapomíná-

me  však  ani  na  pomoc  postiženým. 

PotápEči z klubu Manta Znojmo spolu-

pracují s vinaUi Vinných sklep] Lecho-

vice pUi pravidelné akci Ukládání sekt] 
na dno Vranovské pUehrady. Tyto lah-

ve se po roce draží a výtEžek dražby 
je  poukázán  Nadaci  Paraple.  Dosud 
bylo z realizovaných dražeb poukázá-

no pUes 4 miliony korun.

kontaktní adresy

Svaz potápEč] Moravy a Slezska
Horská 12, 616 00 Brno
Sekretariát: Máchova 2, 612 00 Brno
Tel.: 541 211 052
E-mail: sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
http://www.svazpotapecu.cz
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Svaz modeláU] ČR je členem Sdružení sportovních svaz] ČR.

Na poli sportovním je dále členem mezinárodních sportovních federací:
ciam fai – pro letecké a raketové modeláUe
naViga – pro lodní modeláUe
morop – pro železniční modeláUe 
isra, esroc – pro dráhové automodeláUe

Svaz modeláU] ČR je občanským sdružením klub], zabývajících se sportovní, technickou a zájmovou činností 
s p]sobností na celém území České republiky. 

letecké ModeláTStví – MiStTi SvDta 2012 Santa cilia ŠpanDlSko
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ModeláUství  jako  takové  se  vyvíjí 
ve dvou smErech. Velký počet mode-

láU] si modelaUí pro své potEšení a ne-

vyhledává  jakékoliv  soutEžení.  Jejich 
uspokojením je setkání s kamarády.

Druhým smErem je aktivní modeláUství 
ve smyslu soutEžního klání. Zde nastu-

puje  činnost  a  základní  poslání  Svazu 
modeláU]  a  jeho  klub]  –  vytváUet  pod-

mínky pro organizování, podporu a pro-

pagaci modeláUského sportu v oblastech 
vrcholového,  výkonnostního  a  masové-

ho sportu a práci s mládeží. ModeláUství 
umožOuje občan]m a zejména mládeži 
účelné využívání volného času. 

ModeláUi  se  sdružují  v  celkem  439 
klubech po celé  republice s členskou 
základnou 7280 člen]. Z tohoto počtu 
je 1680 mládeže do 18. let. 

ModeláUská  činnost  má  dvE  stránky: 
technickou – rozvíjí  technické myšlení, 
teoretické znalosti, dovednosti a zručnost 
sportovní  –  cílevEdomost  pUi  sou-

tEžích,  pohyb  ve  volné  pUírodE,  který 
pUispívá ke zvyšování celkové fyzické 
zdatnosti a kondici, rozvoji koordinač-

ních schopností. 

Svaz modeláU] sdružuje letecké, lodní, 
automobilové,  raketové,  železniční  mo-

deláUe  a  stavitele  plastikových  model]. 
Jednotlivé odbornosti vzhledem ke znač-

né rozdílnosti sportovních pravidel, sou-

tEžních  systém]  a  pUíslušnosti  k  více 
mezinárodním  organizacím,  pracují  sa-

mostatnE, takže v rámci svazu v podsta-

tE p]sobí 6 samostatných svaz].
V oblasti práce s mládeží zabezpeču-

jeme  organizačnE  na  30  postupových 
– krajských soutEží žák] a mládeže až 
po Mistrovství České  republiky v každé 
ze 6 modeláUských odborností ve spolu-

práci s Domy dEtí a mládeže a Stanicemi 
mladých technik]. Hlavním úkolem Sva-

zu modeláU] a jeho klub] je zabezpečení 
soutEží  po  stránce  sportovní,  technické 
a organizační, na soutEže krajské a MČR 
žák] poskytujeme inanční pUíspEvky. 

Svaz modeláU] dále poUádá a inanč-

nE  zabezpečuje  pUes  12  soustUedEní 
talentované  mládeže  v  jednotlivých 
odbornostech  na  republikové  úrovni. 
Tato  soustUedEní  navazují  na  junior-
skou  reprezentaci.  Dále  pUispívá  i-

nančnE  na  9  klubových  soustUedEní 

talentované  mládeže  v  modeláUských 
klubech.

V oblasti výkonnostního sportu oblasti 
Svaz  modeláU]  organizačnE  zabezpe-

čuje na 60 Mistrovství ČR v jednotlivých 
modeláUských odbornostech a  součas-

nE poskytuje  inanční  pUíspEvky na or-
ganizační  a  technické  zabezpečení 
soutEží.  Mistrovství  jsou  zajiš[ována 
zejména  v  mezinárodních  kategoriích, 
jako  návaznost  na  MS  a  ME  a  dále 
v  kategoriích  národních.  Pro  širokou 
sportovní  veUejnost  jsou  poUádány  ve-

Uejné soutEže. Pro zajištEní tEchto sou-

tEží jsou vydávány organizační pokyny, 
sportovní a stavební pravidla, je zabez-

pečována  pUíprava  dobrovolných  spor-
tovních funkcionáU].

V  oblasti  vrcholového  sportu  jsou 
do systému státní reprezentace a tím 
do  vrcholového  sportu  zaUazeny  mo-

deláUské  odbornosti:  letecké,  raketo-

vé, lodní a automobilové modeláUství. 
Svaz modeláU] ve spolupráci s vedou-

cími a trenéry zabezpečuje organizačnE 
účast  sportovc]  jednotlivých  modeláU-
ských kategorií na MS a ME. V současné 

autoModeláTStví – závodní MonopoSty lodní ModeláTStví – lukáŠ vítek
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dobE obsazujeme svými sportovci témEU 
všechna vypsaná MS a ME (cca 20 sou-

tEží)  včetnE  junior].  Reprezentant]m 
a zejména juniorským reprezentant]m je 
poskytován pUíspEvek na účast. 

Naši reprezentanti patUili a stále patUí 
ke svEtové špičce. V roce 2012 získali 
na vrcholných soutEžích 17 titul] Mis-

tr] svEta, z toho 3 tituly v kategorii ju-

nior] a 1 titul Mistra Evropy v juniorech
Celková  bilance  naší  reprezentace 

je:  17x  titul  Mistr  svEta,  10x  stUíbrná 
medaile a 10x obsadili bronzovou pUíč-

ku Na Mistrovství Evropy vybojovali 1x 
titul Mistr Evropy, 1x stUíbrnou medaili 
a 1x bronzovou.

Rok  2012  byl  v  zisku  medailí  pro 
naše  reprezentanty  jedním  z  nej- 
úspEšnEjších za poslední období i díky 
podpoUe MŠMT ČR

V leteckém modeláUství  je  nejú-

spEšnEjší a stabilní naše reprezentač-

ní  družstvo  v  kategorii  F4C-RC  ma-

kety ve složení Petr Tax, Pavel Fencl 
a  Karel  Vodešil,  které  plnE  navázalo 
na  své  pUedchozí  úspEchy  a  vybojo-

valo na MS ve ŠpanElsku  titul Mistr] 

svEta v týmech v konkurenci 16 stát].
PUíjemným, ale o  to vEtším pUekva-

pením  byl  úspEch  našich  reprezen-

tant]  v  kategorii  F5D-RC  rychlostní 
modely  (závod  kolem  pylon]),  kdy 
družstvo  ve  složení  OndUej  Hacker, 
Jan Sedláček a Tomáš Ciniburk zúro-

čilo  nasbírané  zkušenosti  na  svém 
prvním  MS  pUed  dvEma  lety  v  USA. 
Letos na MS v Rumunsku vybojovalo 
titul Mistr] svEta v družstvech, OndUej 
Hacker  titul  Mistra  svEta,  Jan  Sedlá-

ček bronzovou medaili a Tomáš Cini-
burk pEkné čtvrté místo.

Na  ME  volných  model]  v  kategorii 
kluzák]  F1B  v  Itálii  vybojoval  OndUej 
Parcel pEkné druhé místo.

Na ME upoutaných model] v Bul-
harsku v kategorii F2B (akrobatic-

ké  modely)  získal  JiUí  Vej-
mola bronzovou medaili.

Velmi  dobUe  se 
vedlo  i  našim  juni-
orským  reprezen-

tant]m. Na MS ju-

nior]  v  kategorii 
volných  model] 

F1A ve Slovinsku vybojovalo naše re-

pre družstvo ve složení Václav Papež, 
Adam Blažek a Daniel Rössler titul Mi-
str] svEta, Adam Blažek získal v  jed-

notlivcích stUíbrnou medaili a navázali 
tak na své pUedchozí úspEchy.

Na MS volných halových model] ka-

tegorie F1D (halové modely) v Srbsku, 
vybojovala juniorka Gabriela Kaplano-

vá titul Mistra svEta a obhájila tak své 
vítEzství z roku 2010.

Novou  tváUí se v  letošním  roce stala 
juniorka Magdaléna Orlová, která na ME 
svahových kluzák] kategorie F1E v Ru-

munsku vybojovala titul Mistra Evropy. 
V kategorii raketového modeláUství 

si  opEt  velmi  dobUe  vedli  naši  junioUi 
a senioUi na MS v Liptovském Mikuláši 
na Slovensku. 

Juniorské  družstvo  ve  složení  Jan 
Šebesta,  KateUina  Vaníková  a  Julius 
BeOák v kategorii S7 (velké bodovací 
makety)  vybojovalo  titul  Mistr]  svE-

ta. V jednotlivcích pak junioUi brali vše, 
Jan Šebesta – zlato, KateUina Vaníko-

vá – stUíbro a Julius BeOák – bronz.
V  kategorii  S5B  (maketa  výška) 

družstvo ve složení KateUina Vaníková, 
Julius  BeOák  a  František  Kontra  vy-

bojovalo  stUíbrnou  medaili  a  poslednE 
jmenovaný pUidal v kategorii S9A (rake-

ta vírník) pEkné druhé místo.
V  kategorii  senior]  je  nejúspEšnEjší 

a  stabilní  naše  reprezentační  družstvo 
ve složení BedUich Pavka, synové Martin 
a Marek, Pavel Broný a ZdenEk KoláU.

Seniorské družstvo ve složení Bed-

Uich  Pavka,  Martin  Pavka  a  Marek 
Pavka  v  kategorii  S7  vybojovalo  titul 
Mistr]  svEta,  v  jednotlivcích  BedUich 
Pavka stUíbro a Martin Pavka bronz.

raketové ModeláTStví – pTíprava na Start Makety na MiStrovStví SvDta

plaStikové ModeláTStví – lehký tahaČ
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V  kategorii  S9A  družstvo  ve  složení 
Marek  Pavka,  BedUich  Pavka  a  Pavel 
Broný  pUidalo  další  titul  Mistr]  svEta, 
v jednotlivcích pUidal Marek Pavka bronz.

V kategorii S5C  (maketa  výška se-

nioUi) družstvo ve složení BedUich Pav-

ka, Marek Pavka a ZdenEk KoláU zís-

kali bronzovou medaili a BedUich pUidal 
stUíbro v jednotlivcích. 

Pro  naše  lodní modeláUe  byl  rok 
2012  opEt  velmi  úspEšným.  V  tomto 
roce  se  konala  dvE  Mistrovství  svEta, 
které  jsou  oiciálními  podniky  svEtové 
organizace lodních modeláU] Naviga. 

Na MS kategorie C  (neplovoucí mo-

dely  maket)  v  Chorvatsku  získali  naši 
senioUi JiUí Špinar, Lubomír Jakeš a Petr 
Šimek  3x  titul  Mistra  svEta,  Miloslav 
Šesták  a  Evžen  Šerý  stUíbrné  medaile 
a Jaroslav Havlíček pUidal bronz. 

Na  MS  lodních  modeláU]  kategorie 
FSR (RC vytrvalostní závody se spalo-

vacím motorem) v NEmecku vybojoval 
náš junior Lukáš Vítek titul Mistra svE-

ta v kategorii FSR V 3,5 a v kategorii 
FSR V 15 pUidal bronzovou medaili.

Nedílnou součástí lodního modeláU-
ství je i práce s mládeží, a také zájem 
o udržení členské základny a vyhledá-

vání nových talent].
automobilové modeláUství má  dva 

hlavní  obory  –  rádiem  Uízené  modely 
aut (RC) a dráhové modely aut (SRC). 
Ve Svazu modeláU] dominují pUedevším 
modely SRC (Slot Racing Car)  jak po-

čtem klub],  tak úspEchy na závodech. 
Již nEkolik let (i pro svoji manuální zruč-

nost)  patUí  čeští  a  moravští  modeláUi 
k evropské i svEtové špičce, v jejich Ua-

dách jsou MistUi Evropy i svEta. 
Pokud  vybereme  jména  z  našich 

„repre“  tým],  tak  mezi  nejúspEšnEjší 
závodníky  v  porovnání  s  mezinárodní 
konkurencí  patUí  Vladimír  Horký,  Petr 
Krčil, Josef Korec, ZdenEk Beneš a Ja-

roslav  Reček,  kteUí  na  MS  vybojovali 
celkem 4x  titul Mistra svEta, 2x stUíbr-
nou medaili a 3x stUíbrnou medaili.

Na  MS  dráhových  automodeláU] 
v  Brazílii  v  kategorii  G7  a  G27  (vol-
né  konstrukce)  vybojovali  naši  repre-

zentanti  ZdenEk  Beneš,  Josef  Korec 
a Vladimír Horký 3x  titul Mistra svEta 
a Petr Krčil 2x stUíbrnou medaili.

Na  MS  dráhových  automodeláU] 
ve Švédsku v kategorii F1, PR (cestovní 
vozy) a ES (prototypy voz]) získal další 
titul  Mistra  svEta  Vladimír  Horký.  Jaro-

slav Reček, Antonín Vojtík a opEt Vladi-
mír Horký obsadili 3x bronzovou pUíčku.

Aby  naše  SRC  modeláUství  mElo 
i pokračovatele, je nutná výchova no-

vých  modeláU]  v  automodeláUských 
kroužcích, vedených instruktory z klu-

b].  Žáci  mohou  startovat  v  r]zných 
závodech, ale vyvrcholením jejich úsilí 
v  dané  vEkové  skupinE  je  vždy  Mist-
rovství republiky žák].

TEchto  výsledk]  dosahují  naši  mo-

deláUi díky cílevEdomé práci pUi vyna-

ložení  nemalých  vlastních  inančních 
prostUedk]. Pro pUípravu reprezentan-

t] jsou vybudována a dále dobudová-

na  sportovní  zaUízení  jako  napU.  pro 
automodeláUe  v  Plzni  a  LuštEnicích, 
ve  Svitavách,  Ústí  nad  Labem  nebo 
v Budkovicích pro letecké modeláUe.

V  oblasti  organizační  Svaz  meto-

dicky Uídí činnost svých klub], včetnE 

vydávání  informačních  zpravodaj], 
sportovních  pravidel,  sportovních  ka-

lendáU]  apod.  Svaz  modeláU]  a  mo-

deláUské  kluby  jsou  postupnE  vyba-

vovány  odpovídajícím  technickým 
a materiálním zaUízením pro poUádání 
vrcholových  soutEží  –  svEtových  po-

hár], Mistrovství svEta a Evropy. 
Pozvání na soutEže a akce, jako jsou 

výstavy, leteckomodeláUské dny a show, 
naleznete na webových stránkách v ka-

lendáUích jednotlivých odborností.

Zájemci o činnost se mohou obrátit 
na  modeláUské  kluby  v  jednotlivých 
mEstech a obcích nebo pUímo na se-

kretariát SMČR. 
Svaz modeláU] ČR, U Pergamenky 3, 
170 00 Praha 7
Fax: 266 722 222, mobil: 724 156 748 
E-mail: navratil@svazmodelaru.cz
 

pUehled zisku medailí zlato stUíbro bronz

Mistrovství svEta 14 9 10

Mistrovství svEta junioUi 3 1 ---

Mistrovství Evropy --- 1 1

Mistrovství Evropy junioUi 1 --- ---

celkem 18 11 11

železniČní ModeláTStví – ŠtDrkovna
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rafty ve Sprintu r4 na LipnD. foto zdenDk prokš
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Sezóna 2012 českých raftaU] mEla sv]j vrchol na kon-

ci léta, kdy se na zrekonstruovaném kanálu v Českém 
Vrbném uskutečnilo Mistrovství svEta junior] a veterán] 
kategorie R4, následované seniorským Mistrovstvím Ev-

ropy kategorií R4 a R6. Poj@me se ale nejdUíve ohlédnout 
za domácími závody Českého poháru a Mistrovství Čes-

ké republiky R4.
Skladba tratí doznala oproti loOsku malých zmEn. Kv]-

li problém]m s ekology se nejely sjezdy na Labi, kanál 
v Roudnici je dlouhodobE mimo provoz, naopak se znovu 
otevUel vodácký areál v Českém Vrbném. Kv]li Mistrov-

ství Evropy se nejely žádné domácí závody na LipnE.
Jarní sjezdy začaly tradičnE Sázavou, junioUi a vete-

ráni zmEUili své síly na „malé“ Kamenici z Jesenného 

do Železného Brodu a sjezdy ukončila Kamenice z Plav] 
do Návarova. Slalomy a sprinty se jely v Troji, na Trnáv-

ce, junioUi a veteráni ve Víru a posledními závody čtyUek 
bylo České Vrbné spojené s MS. 

Mezi muži v kategorii čtyUek letos dominovala posádka Ha-

nace Rafters A, která vyhrála jak ČP, tak i MČR. Mezi ženami 
se o tituly podElily posádky Jezinek (MČR) a TR Teva ČP. 

Juniorské mEUení sil ovládli mladíci z posádky TR Envy 
Hanace Junior, kteUí zabodovali i na MS. V kategorii junio- 
rek vyhrály ČP i MČR TR Envy Juniorky.

Mezi veterány byla nejrychlejší posádka TR Veterán, 
v kategorii veteránek startovala jediná posádka Wo-

na Startu maratonu Čp p5 ČeLákovice – Jizera. foto p. kareL

aut na výhybce

Jezinky – SLaLom

rk Stan vodici raft 1

SJezd women Gbr 1 a beL 1
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men Team, která nás reprezentovala 
i na Mistrovství svEta. 

Raftový svátek okoUenEný medailo-

vou žní jsme si vychutnali na sklonku 
léta. Mistrovství svEta junior] a veterán] 
v Českém Vrbném, Mistrovství Evropy 
muž] a žen v kategoriích R4 a R6 pod 
lipenskou pUehradou a na závEr šestko-

vá Trnávka, letos se statusem SvEtové-

ho poháru. Čeští vodáci opEt ukázali, že 
umí nejenom porážet soupeUe v peUejích, 
ale dokáží na organizačnE vysoké úrov-

ni pUipravit vynikající závody. SvEtový 
šampionát junior] a veterán] se spojil se 

závody Českého poháru a pro raftaUe to 
byla premiéra na zrekonstruovaném ka-

nálu v Českém Vrbém. A hned první den 
ukázali domácí závodníci, kdo je zde pá-

nem – nenašli pUemožitele ve sprintu, ani 
v následném head to head. Ve stejném 
duchu se pak odehrávaly i ostatní disci-
plíny, pouze juniorky ve slalomu a sjezdu 
nestačily na Rusky a skončily „až” druhé. 
Další dEjství se odehrávalo na VltavE pod 
hrází lipenské pUehrady. V roce 2003 se 
zde raftaUi blýskli perfektnE uspoUáda-

na Startu maratonu Čp p5 ČeLákovice – Jizera. foto p. kareL

ným svEtovým šampionátem a tak bylo 
na co navazovat. Na rozdíl od Českého 
Vrbného, kde je vše v podstatE pUiprave-

no a na poUadatele zbývá v uvozovkách 
pouze navEsit branky a zajistit ostatní 
servis pro závodníky a doprovod, na Lip-

nE se vše musí vybudovat doslova na ze-

lené louce. 
Historickou premiérou byl pUímý pUe-

nos ze závod] díky internetové televizi 
StUižna, tradičnE se šampionátu vEno-

vala i Česká televize. 
MEUení sil odstartoval ve čtvrtek 

30. srpna sprint a následné head to 

head kategorie R4 a domácí raftaUi vy-

bojovali celkem tUi zlaté, jednu stUíbrnou 
a jednu bronzovou medaili. Ve stejném 
duchu pokračovaly v pátek závody šesti-
místných raft]. Čeští vodáci si dojeli pro 
pEt medailí, z toho tUi zlaté. RaftaUky TR 
Teva nenašly pUemožitele ve sprintu, ani 
v následném vyUazovacím sprintu, Je-

zinky skončily v obou disciplínách tUetí. 
Mezi muži získal ve sprintu zlato český 
tým TR Hiko. V sobotu byl na progra-

mu slalom, parádní disciplína českých 

raftaU]. A naši závodníci nez]stali své 
povEsti nic dlužni, když ze čtyU závod] 
získali čtyUi zlaté medaile! Dopoledne 
dominovaly v kategorii R6 posádky Je-

zinky a TR Hiko, odpoledne v kategorii 
R4 pUidali raftaUi TR Hiko druhé zlato 
a mezi ženami se radovaly závodnice 
TR Teva. V kategorii R6 pUidal ještE 
druhý mužský reprezentační raft TR 
Rafting Morava stUíbrnou medaili, ženy 
TR Teva skončily na bronzové pozici.

Po nedElním sjezdu si mohly čes-

ké posádky TR Teva v kategorii R6 
ženy a TR Hiko v kategorii R4 muži 

začít užívat pocit absolutních mistr] 
Evropy v raftingu. O svém triumfu 
rozhodly na náročné trati pUes Čer-
tovy proudy, kde obE posádky dojely 
do cíle nejrychleji. RaftaUi TR Hiko 
tak nenašli pUemožitele v žádné ze 
čtyU disciplín, závodnice TR Teva 
nevyhrály pouze slalom, v nEmž je 
pUedčily Jezinky. 

ZávErečným dEjstvím byly šestkové 
závody na Trnávce, které byly klíčové 
pro posádky bojující o nominaci na pUí-
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ští rok. A ve hUe nebylo nic menšího, 
než lákavé MS v Mekce všech vo-

dák] – na Novém Zélandu. Zatímco 
v kategorii žen se naplnilo očekávané 
vítEzství raftaUek TR Teva, které ode-

šly od Jezinek poraženy pouze ve sla-

lomu, mezi muži to byl souboj do po-

slední chvíle. Nakonec se z postupu 
radoval tým kolem Jana Chrudoše 
Štastného, kterému štEstí v nominač-

ních závodech dlouho unikalo. 
Jak již bylo napsáno výše, nejvEt-

ším organizačním oUíškem byly závo-

dy pod lipenskou pUehradou, které mEl 
„na svEdomí” v roli hlavního organizáto-

ra Libor Polák. Obrovské množství prá-

ce odvedli bEhem týdne dobrovolníci, 
kteUí i v nepUíznivém počasí stáli dlouhé 
hodiny na svých stanovištích, nakláda-

li a skládali desítky člun] a dElali další 
potUebné práce. Bez obEtavosti tEchto 
„bezejmenných” pomocník] by se tako-

vá akce nedala v]bec uspoUádat.
Za zmínku stojí také ostré konlikty po-

Uadatel] se zástupci IRF ohlednE zajištEní 
bezpečnosti závodník] na ME. Po tragic-

ké události na pUedloOském ME v Itálii, kdy 
se utopila jedna závodnice, se činovníci 
dožadovali naprosto nesmyslného a ne-

reálného zajištEní bezpečnosti. Ekono-

mickou realitu, že není možné mít na kaž-

dém kameni záchranáUe, a že poUadatelé 
udElali pro pUípadnou záchranu závodník] 
maximum, nechtEli dlouho akceptovat.

Filip Kolman

VODÁCKÝ VÍCEBOJ P5
Pro stručné pUedstavení tEm, co 

nás neznají: posádku sportovní pra-

mice, na níž pádlujeme, tvoUí posádka 
4 až 5ti člen]. Disciplíny víceboje se 
skládají ze sjezdu (vEtšinou 8–15 km 
po Uece), doplnEného stUelbou ze 
vzduchovky na sklopné terče, marato-

nu, slalomu a sprintu. Mistrovství ČR 
a nEkdy i další závody jsou doplnEny 
o štafetový závod v plavání 5x50m či 
5x100m (dle kategorie) volným zp]so-

bem. Základy závod] pramic kdysi po-

ložili rychlokanojisté, jakožto rozšíUení 
jejich sportu pro sjíždEní divoké vody. 
Dnes se snažíme pUedevším dovést 
dEti a mládež k činnosti, která podpo-

ruje spíše týmového ducha než indi-
vidualismus, a buduje vztah k sportu, 
vodE i pUírodE.

Letošní sezóna nás potEšila pUede-

vším vyšší účastí na závodech vodác-

kého víceboje. V pUíští sezonE uvidí-
me, zda nešlo o nEjaký krátkodobý jev; 
protože však narostla zejména žákov-

ská kategorie, je zde určitý pUíslib, že 
by mohlo jít o trvalejší záležitost.

Jak jsme si loni pUedsevzali, letos 
novE svaz zastUešoval zimní a pod-

zimní soustUedEní pro dEti a mládež. 
V lednu jsme se tak mohli setkat 
v BystUici nad Pernštejnem, kde pro-

gram a zázemí zajistil KV Rajhrad. 
V záUí pro zmEnu poUádal soustUe-

dEní, spojené se školením trenér], 

Klub vodních sport] Sandberk (Ko-

lín). Zde byla potEšující hojná účast 
mnoha vodáckých nováčk]. 

Protože o novE zavedené zimní 
a podzimní soustUedEní je mezi klu-

by a jejich mládeží zájem, budeme se 
snažit v tEchto aktivitách pokračovat 
a rozšiUovat je. PodaUilo se tak dEtem 
doplnit období, kdy mohou rozvíjet 
své vodácké dovednosti a pomEUit se 
s ostatními soupeUi ze svazu, s který-

mi na jaUe budou závodit ve vodác-

kém víceboji.
S potEšením jsme mezi námi také 

pUivítali nový klub ze ŠtEtí s žákov-

skou základnou, který si letos závody 
vodáckého víceboje vyzkoušel. 

V roce 2012 jsme poUádali následující 
závody:

ズ  Sandberk Kolín – slalom, sprint, 
sjezd

ズ Rajhrad – slalom, sprint, sjezd
ズ  Čelákovice – Jizera – maraton, 

sprint, sjezd
ズ Lovosice – slalom, sprint, sjezd
ズ  MČR Starý Kolín – slalom, sprint, 

sjezd, plavání.

Na pUíští rok bychom rádi našli 
zp]sob, jak se ve vEtší míUe zapojit 
do tradičního závodu na Divoké Or-
lici v Žamberku, jehož podporu jsme 
letos z finančních d]vod] museli vy-

pustit. 

Čp p5 berounka – domácí poSádka red Line pTi Sprintu. foto p. kareL
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Bilancování, neBo návod na úspDch? 
A je to tu zase – než se človEk nadEje, sejde se rok s rokem – tedy i čas bilancování. Otázkou je, co že se má 
vlastnE hodnotit? Jaká jsou kritéria úspEšnosti či neúspEšnosti organizace? Je ideální být spokojen, a nebo je 
jistá míra nespokojenosti tím správným „motorem“ do dalších let? JistE se najde i Uada dalších, jednoznačnou 
odpovE@ nedávajících, pUesto d]ležitých otázek. Na stranE druhé je možné se na problematiku podívat i z dru-

hé strany – pro koho je naše organizace určena? Co je jejím cílem? Účelem? Posláním? Dosáhli jsme alespoO 
na tomto poli nEjakého úspEchu? Po sáhodlouhém pUemítání se naštEstí nabízí ještE jedno možné hodnoce-

ní – podaUilo se nám nEkoho učinit š[astným? UdElali jsme nEkomu dalšímu radost? KonečnE je jednoduché 
odpovEdEt – ten, kdo vidEl rozzáUené oči dEtských účastník] akcí, nemá nejmenších pochyb. Neplánovali jsme 
zbytečnE, neztráceli jsme sv]j čas nEčím, co pUišlo vniveč. 
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SamozUejmE – nebylo vždy všecko 
na jedničku – napUíklad počasí ne- 
umíme dosud objednat tak, jak by-

chom potUebovali, ba ani voda nete-

če vždy v požadované Uece dle na-

šich pUedstav a požadavk]… Ale to 
asi nikde (pokud to nEkdo tvrdí, tak 
pUinejmenším bude budit dojem pod-

vodníka, lháUe, a kdo ví čeho ještE). 
Je d]ležité si uvEdomit, že naše čin-

nost se nevyvíjí jen v mezidobí mezi 
odemčením a zamčením vody, ale 
že jen systematická celoroční práce 
stojí za úspEchy, které jsme na poli 
soutEžním dosáhli – jak jinak lze totiž 
nazvat triumf juniorské posádky z KV 
Cvrčovice, která vavUíny posbírala ne-

jen na závodech, poUádaných naším 
Svazem, včetnE zisku Mezinárodního 

poháru P5, ale i Svazu vodák] České 
republiky (vítEzství v Českém poháru 
v dané kategorii, jakož i na závodech, 
poUádaných Svazem slovenským). 
A to je jen špička ledovce – tedy – ješ-

tE 9/10 je tomuto pohledu hodnotitele 
zlatých pohárových úspEch] skryto. 
Tím je ten skutečný, opravdový, takUka 
každodenní život v jednotlivých klu-

bech. PrávE v tEch našich vodáckých 
klubovnách a v lodEnicích se rodí ony 
výše uvedené úspEchy – pUesnE tak, 
jak z malého semínka vyr]stá obrov-

ský strom – pomalu, a to jen v pUimE-

Uených podmínkách, za dostatečného 
pUísunu potUebných živin. Každý klub 
samostatnE, podle svých „osvEdče-

ných recept]“, se snaží namíchat ten 
„nejlepší koktejl“ z ingrediencí, které 

má právE po ruce. Mravenčí práce, 
která má dEtem zajistit nEkolik vEcí 
současnE – zábavou počínaje, pUes 
získávání teoretických poznatk], vše-

obecný pohybový rozvoj až po získá-

vání speciálních návyk] – to je – jízda 
na r]zných druzích plavidel, plavá-

ní, stUelba ze vzduchovky, smysl pro 
kolektivní úsilí, fair play, dodržování 
dohodnutých pravidel a zásad, pUe-

konávání pUekážek, dobrodružství, to 
vše okoUenEné špetičkou bezpečné-

ho adrenalínu a nezapomenutelných 
zážitk]. Nelze opomenout ani nabyté 
zkušenosti, které se ovEdčí v každo-

denním životE, by[ tUeba až za nEkolik 
rok]… Tento koktejl se vždy začíná 
míchat hned na podzim, aby pUes zimu 
probEhl správný zrací proces. Na jaUe 

závody ve cvrČovicích
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se tento „polotovar“ poprvé ukáže 
na svEtle – v konkurenci ostatních „od-

dílových a klubových koktejl]“. S ode-

mčením vody probEhnou první „ostré 
testy“, které spíše slouží k o[ukání 
psychické odolnosti jednotlivých posá-

dek. Tím je započata jemná dola@ova-

cí práce – opEt mimo zrak veUejnosti 
a ostatních oddíl] a klub], kde má ka-

ždý svou vlastní cestu – jedni trénují 
na vodE stojaté, jiní na vodE tekoucí, 
další na vodE divoké, nejedni mícha-

jí r]zná plavidla a r]zné druhy vod 
v rámci prevence fenoménu vyhoUení 
a ubíjející jednotvárnosti. A máme tu 
další závod – opEt ještE nejde o všech-

no – ještE stále je co vylepšovat. Ten-

tokrát už je ale více slyšet pokyny 
trenér] a vidEt je v akci, kdy zkoušejí 

odemykáme vodu

závod Sever 1
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r]zné kombinace. Výsledky o nEčem 
svEdčí, ale – pomyslný vrchol soutEž-

ní sezóny ještE čeká – Mezinárodní 
pohár P5, kam stoprocentnE pUijedou 
i závodníci z jiných Svaz]. NicménE 
– krom soutEžní rivality je to zároveO 
ukázka, že závody nejsou jen nervozi-
ta, napEtí, ale i prostor pro zábavu pro 
všechny. A je dobojováno – vyhrávají 
nejen jasní favoriti, ale i ti, kteUí umí 
dobUe taktizovat, využít svých pUed-

ností či nedostatk] soupeUe. MoudUí 
si vezmou ponaučení do další sezóny, 
další zas budou sázet na náhodu. Klu-

bové letní vody, srpnový Cvrčovický 
džbánek, záUijový Pístovický metrák – 
a jsme na konci jedné a začátku druhé 
sezóny – zamkneme vodu pUi závE-

rečném závodu 2xC2 a zase se pono-

Uíme do našich oblíbených kluboven, 
tElocvičen, stUelnic, bazén] a poskyt-
neme prostor pro další druhy sport], 
turistiky, her, poznávání. Zdá se vám 
toto povídání povEdomé, a jako kdyby 
popisovalo právE váš klub, oddíl, dru-

žinu? Pak se nedivte – ona jiná cesta 
neexistuje. To se jen nEkteUí snaží 
občas tváUit, jakoby pUi prvním setká-

ní s naším sportem vše umEli ještE 
dUív, než začali. NicménE i ti veliká-

ni, jejichž sochy zdobí četná ná-

mEstí, nebyli hned po narození 
tEmi váženými osobami, ale 
nejprve tEmi malými dEtmi, 
vyžadujícími péči rodič], 
pUes zlobivé období školní do-

cházky, postupnou krystalizaci 
dalšího vzdElání, pUekonávání 
r]zných lumpáren, dUiny, neúspE-

ch] a s dávkou štEstí. Až teprve 
potom je našlápnuto k tomu, stát 
se celebritou. Nezapomínejme 
na to, že ne každý chce či m]že 
být celebritou, a že na jednu sku-

tečnou celebritu pUipadají stovky, 
ne-li tisíce kandidát]. Pro ty všech-

ny tady jsme. A naštEstí pro všechny 
máme stále co nabídnout. NevEUíte? 
Te@ m]žeme jako d]kaz nabídnout 
jen pUiložené fotograie, ale – na jaUe 
začíná nová sezóna, kde se všich-

ni nevEUící Tomášové mohou 
pUesvEdčit. Takže – AHOJ, a zá-

jemci – sledujte naše webové 
stránky www.svms.biz, kde najdete 
podrobnEjší informace, včetnE ter-
mín] a propozic jednotlivých závod] 
a akcí. 

nejsou upravene foto

abSoLutní vítDzové – ichtiandr cvrČovice

voLná kateGorie
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abSolutní vítDzové – IchtIandr cvrČovIce

volná kategorIe

Svaz voják] v záloze České republiky (dále jen SVZ ČR) je občanské sdružení, které se zabývá výcho-

vou, tElovýchovou a sportem ve sféUe branných, technických a jiných společenských aktivit obyvatel 
České republiky. Provádí osvEtu k brannosti a propaguje Armádu České republiky. Sdružuje na zásadách 
nepolitičnosti, nezávislosti a dobrovolnosti fyzické osoby se zájmem o vojenství, vojenskou historii, bran-

nE sportovní a brannE technickou činnost a o prohlubování vojenských odborností. 
Členství v SVZ ČR je otevUeno jak pro vojáky v záloze a nevojáky, tak i pro vojáky v aktivní službE, pUí-
slušníky PČR a dalších ozbrojených složek státu. SVZ ČR tímto zp]sobem nabízí úzký kontakt mezi 
vojáky v aktivní službE, v aktivní záloze, v povinné záloze se sympatizujícími nevojáky a mládeží. 
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V současné dobE je nosnou činností 
SVZ ČR stUelecký výcvik a organizo-

vání stUeleckých soutEží pro své členy 
i veUejnost se zamEUením na praktické 
a výkonnostní stUelby z velkorážových 
a malorážových palných zbraní, pro-

vozování sportovní i akční stUelby, kaž- 
doročnE organizovaných dle ročního 
kalendáUe. K tomu SVZ ČR vydal svo-

je národní pravidla pro stUelecké soutE-

že a organizuje v jejich duchu národní 
i mezinárodní stUelecké závody, poUádá 
školení rozhodčích a odborných instruk-

tor] a udEluje výkonnostní tUídy.
Ve SVZ ČR mají, kromE stUelc], své 

kluby voják] v záloze (KVZ) absol-
venti vojenské konzervatoUe, zájemci 
o vojenskou historii nebo radioama-

téUi. SVZ ČR je však otevUen i dalším 
vojenským odbornostem podle zájmu.

Více než čtyUi roky pracuje ve SVZ 
ČR Klubová radioamatérská stanice 
OK1KVZ. V ní jsou sdruženi radio-

amatéUi – členové SVZ ČR, kteUí složili 
zákonem pUedepsané zkoušky a mají 
pUidElenou vlastní volací značku. Klu-

bová stanice propaguje SVZ ČR ze-

jména do zahraničí. Pracuje v dobE 
vojensky významných historických vý-

ročí, vojenských bitev nebo význam-

ných podnik] a akcí poUádaných SVZ 
ČR. Speciálním lístkem se symbolikou 
SVZ ČR, který potvrzuje uskutečnEné 
spojení, pUedstavuje veUejnosti ve svE-

tE činnost Svazu voják] v záloze 
v České republice. 

Tímto rámcem není činnost SVZ ČR 
omezena. NEkteré Kluby voják] v zálo-

ze jsou založeny na principu pUíslušnosti 
k bývalým vojenským útvar]m a jejich 
hlavní činnost spočívá v organizování se-

tkání bývalých pUíslušník] útvar] navzá-

jem nebo společenských akcí s rodinami.
SVZ ČR provádí a organizuje osvE-

tovou činnost s brannou tematikou. 
Rozvíjí práci s mládeží k realizaci je-

jich brannE sportovních zájm].
Vede své členy k udržování a rozvoji 

získaných vojenských dovedností; spo-

lupracuje, v souladu s platnou legislati-
vou, s vojenskými zaUízeními na zabez-

pečování vojenské praktické činnosti. 
Má ambice být partnerem AČR pUi vý-

chovE občan] k brannosti a získávání 
základních vojenských dovedností pro 
pUípad nutnosti obrany republiky. 

Členská základna čítá v součas-

né dobE cca 3000 člen] sdružených 

ve 108 Klubech voják] v záloze (KVZ), 
které se aktivnE podílejí na činnosti ce-

lého SVZ ČR. Tyto Kluby voják] v zá-

loze p]sobí po celém území. PUes své 
členy zakládají ve školách i pUi jednot-
livých KVZ v okolí svého bydlištE stUe-

lecké kroužky, ve kterých se sdružuje 
mládež se zájmem o stUelecký sport 
a brannE sportovní aktivity. V tEchto 
kroužcích, za pomoci zkušených in-

struktor], se dEti a mládež vEnují stUel-
bE ze vzduchových a malorážových 
zbraní a upevOují si návyky na bez-

pečnou manipulaci se zbranEmi. Po-

Uádají se branné a orientační soutEže, 
kde se v rámci tEchto soutEží cvičí 
napU. v hodu granátem, v orientaci 
a pUesunech v terénu, a mají možnost 
zhlédnout i ukázky vojenské techniky. 

Sportovní činnost svazu se v roce 
2012 uskutečOovala podle schvále-

ného „KalendáUe sportovních akcí 
na rok 2012“, klubovými pUebory KVZ, 
kvaliikacemi na celorepublikové sou-

tEže a vyvrcholením v Mistrovstvích 
ČR. Sportovní a společenské dEní se 
v pUevážné míUe rozvíjelo v jednot-

livých oblastech, kde na úrovni rad 
klub] a oblastních rad probEhlo více 
než 420 klubových stUeleckých soutEží 
včetnE nEkolika mezinárodních klubo-

vých i svazových akcí.
Jako každý rok, tak i letos byla uspo-

Uádána postupová soutEž KVZ ve stUe-

leckém víceboji, Mistrovství republiky 
ve sportovním stUeleckém souboji, or-
ganizovaném formou kvaliikací, spo-

lu s Mistrovstvím veterán] ve stUelbE. 
Dále bylo uspoUádáno Mistrovství 
České republiky ve stUeleckém souboji 
dvojic z velkorážové pistole a revolve-

ru o Putovní pohár pUedsedy SVZ ČR. 
ProbEhl i Českomoravský pohár – me-

moriál Ing. M. Richtera, což je sportov-

ní stUelecký soubojový dvojboj, a také 
Mistrovství České republiky ve stUelec-

kém víceboji SVZ ČR, který je složen 
z míUené stUelby na pUesnost, rychlo-

palby, akční stUelby a stUelecké štafety 
trojic z velkorážové pistole nebo revol-
veru a také akční stUelba z malorážo-

vé pušky. MíUená stUelba na pUesnost 
z velkorážové pistole a revolveru je Mi-
strovstvím České republiky – Setkání 

MezInárodní víceboj – 300 M vleže, záborIe, SlovenSko
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mistr]. V tomto roce také opEt probEh-

ly stUelecké souboje jednotlivc] z VPs 
jako Mistrovství ČR – Czech Open 
Popper single. 

Velký úspEch mEly závody s mezi-
národní účastí, zejména Mezinárod-

ní soutEž vojenských záloh SVZ ČR 
ve stUeleckém souboji dvojic z vel-
korážové pistole, jehož XV. ročník 
se konal v mEsíci srpnu na stUelni-
ci BUezová u Karlových Var]. KromE 
zástupc] naší republiky se závodu 
zúčastnili stUelci branných organizací 
nEkolika evropských stát]. Tento zá-

vod se ob rok stUídá s Mistrovstvím 
Evropy ve stUeleckých soubojích dvo-

jic, uspoUádaný společnE s SBTS ČR, 
SČS a ČMSJ. KromE zástupc] naší 
republiky se závodu zúčastnili stUelci 
branných organizací nEkolika evrop-

ských stát]. Mezi tradiční mezinárodní 
závody patUí napU. Malá cena veterá-

n] nebo závod Bratislava-Brno-Praha, 
který se stUídavE poUádá na MoravE, 
v Čechách anebo na Slovensku, a kte-

rý byl letos uspoUádán na Slovensku, 
na stUelnici v HruštínE.

KaždoročnE posloužila k dobré re-

prezentaci svazu v mezinárodním 
mEUítku i účast našich člen] na zahra-

ničních sportovních akcích branných 
organizací, kde se tito členové zcela 
pravidelnE umis[ují na pUedních mís-

tech. Reprezentační stUelecká druž-

stva i jednotlivci pravidelnE zajíždí 
na závody poUádané v  NEmecku, Pol-
sku, Rakousku a na Slovensku. Stej-
ným zp]sobem se záložníci z ostat-
ních zemí Evropy účastní závod] 
poUádaných svazem v České republi-
ce. Významnou úlohou pUi reprezenta-

ci svazu byla i setkání s partnerskými 
organizacemi v tEchto zemích, v rámci 
kontakt], jak na úrovni klub], kde byla 
prezentovaná bohatá sportovní klubo-

vá činnost, tak i na úrovni svaz] ob-

dobného zamEUení. 
NejvýznamnEjší akcí roku 2012 bylo 

konání VI. Uádného Kongresu SVZ ČR, 
který se uskutečnil v kvEtnu a kde byly 
pUijaty nové základní dokumenty sva-

zu, jako jsou Stanovy, a také vytyčeny 
nové smEry činnosti SVZ ČR. 

Svaz voják] v záloze ČR se také 
d]slednE pUipravil na svoji sportovní 
a společenskou činnost v roce 2013, 
na kterou vydává „KalendáU sportovních 
akcí na rok 2013“, kde členové svazu 
získají potUebné informace o uvedených 
akcích. Na základní úrovni jsou zde na-

plánovány klubové pUebory a oblastní 
kvaliikace, okresní a oblastní ligy, a dal-
ší klubové i svazové soutEže. 

K nejvýznamnEjším akcím roku 
2013 budou tradičnE patUit svazové 

soutEže s mezinárodní účastí, zejmé-

na Mistrovství Evropy ve stUeleckém 
souboji dvojic z velkorážové pistole; 
dále napU. Malá cena veterán] nebo 
závod Brno-Praha-Bratislava, který se 
uskuteční v tomto roce na MoravE.

Na všechny tyto akce, ale i na další 
brannE sportovní a brannE technické 
aktivity, zveme všechny naše pUízniv-

ce i všechny zájemce. PodrobnEjší 
informace o termínech a místech akcí 
jsou zveUejOovány na internetových 
stránkách SVZ ČR na adrese: http://
www.svz-cr.cz.

PUivítali bychom, kdyby tato informa-

ce oslovila nejen vás, ale i dEti a mlá-

dež, protože máme v našich Uadách 
mnoho zkušených lidí, kteUí mladé 
generaci mají co pUedat, a[ se již jed-

ná o znalosti z historie vojenství, ale 
i o zbraních, zbraOových systémech, ci-
vilní obranE a ochranE, ale i o možnos-

tech spolupráce s naší armádou. 
SVZ ČR je organizace, která je ote-

vUená pro každého, kdo se ztotožní s je-

jími cíli a má zájem o nabízenou činnost.
Na závEr srdečnE dEkujeme všem 

člen]m SVZ ČR – závodník]m, roz-

hodčím, organizátor]m, sponzor]m, 
aktivist]m i sympatizant]m za šíUe-

ní dobrého jména našeho svazu jak 
doma, tak i v zahraničí.

Svaz voják] v záloze České republiky
U Pergamenky 1511/3
170 00 Praha 7-Holešovice
E-mail: svz-cr@svz-cr.cz
http://www.svz-cr.cz

MezInárodní víceboj – 50 M jednotlIvcI, záborIe, SlovenSko
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KalendáT stTelecKých soutDží a aKcí sVZ ČR 2013

Kód Název soutEže nebo akce Kolo Ročník Disciplíny Termín Místo konání PoUadatel – organizátor Pč

Mistrovství Evropy

A2 Mistrovství Evropy III. StUelecké souboje dvojic 
z VPs,VRs 8/3/2013 BUezová SVZ ČR, SBTS ČR, SČS

stUelecký víceboj sVZ ČR

B2 Kvaliikační pUebor 1. StUelecký víceboj SVZ ČR 4/13/2013 Čestice KVZ Orličtí ostrostUelci 0007.

B2 Kvaliikační pUebor 2. StUelecký víceboj SVZ ČR 5/5/2013 Luleč KVZ Vyškov mEsto 0008.

B2 Kvaliikační pUebor 3. StUelecký víceboj SVZ ČR 5/11/2013 Mokrá KVZ Mokrá 0009.

B2 Kvaliikační pUebor 4. StUelecký víceboj SVZ ČR 5/18/2013 KromEUíž KVZ KromEUíž 0010.

B2 Kvaliikační pUebor 5. StUelecký víceboj SVZ ČR 5/25/2013 Dolní Skrýchov KVZ Fruko J.Hradec 0011.

B2 Kvaliikační pUebor 6. XXXX. StUelecký víceboj SVZ ČR 5/26/2013 Halda Mayrau KVZ Poldi Kladno 0012.

B1 Mistrovství České republiky XXVIII. StUelecký víceboj SVZ ČR 6/15/2013 Č. Budejovice SVZ Č. BudEjovice 0001.

B1 Mistrovství České republiky 
– veteráni XVII. StUelecký víceboj SVZ ČR 6/16/2013 Č. Budejovice SVZ Č. BudEjovice 0002.

stUelecké souboje dvojic z velkorážové pistole a revolveru

B2 Kvaliikační pUebor 
– jihomoravský 1. StUelecké souboje dvojic 

z VPs,VRs 8/10/2013 Mokrá KVZ Mokrá 0013.

B2 Kvaliikační pUebor 
– memoriál O. Jaroše 2. XXXIV. StUelecké souboje dvojic 

z VPs,VRs 8/24/2013 Louny Chlum KVZ SČS Louny 0014.

B2 Kvaliikační pUebor 
– severomoravský 3. StUelecké souboje dvojic 

z VPs,VRs 9/20/2013 Loučka KVZ Loučka 0015.

B2 Kvaliikační pUebor 
– letní stUelecký mítink 4. StUelecké souboje dvojic 

z VPs,VRs 9/21/2013 BUezová KVZ Karlovy Vary 0016.

B1 Mistrovství České republiky XVII. StUelecké souboje dvojic 
z VPs,VRs 10/19/2013 BUezová KVZ Karlovy Vary 0003.

stUelecké souboje jednotlivc] z velkorážové pistole a revolveru

B1 MČR – Czech Open 
Popper single

StUelecké souboje jednot-
livc] z VPs 9/14/2013 Luleč KVZ Vyškov mEsto 0004.

Českomoravský pohár – Memoriál Ing. Miloslava Richtera

B2 Kvaliikační pUebor ČMP 1. Souboje dvojic z MPu 7/27/2013 KromEUíž KVZ KromEUíž 0017.

B2 Kvaliikační pUebor ČMP 2. Souboje dvojic z MPu 8/31/2013 Mokrá KVZ Mokrá 0018.

B2 Kvaliikační pUebor ČMP 3. Souboje dvojic z MPu 8/31/2013 Sedlnice KVZ Nový Jičín 0019.

B2 Kvaliikační pUebor ČMP 4. Souboje dvojic z MPu 8/31/2013 Ćepirohy KVZ Most 0020.

B1 Mistrovství České republiky Souboje dvojic z MPu 10/12/2013 Luleč KVZ Vyškov mEsto 0005.

MíUená stUelba na pUesnost z velkorážové pistole a revolveru – setkání mistr]

B1 Mistrovství České republiky XV. MíUená stUelba na pUes-

nost VPs,VRs 10/26/2013 Čestice KVZ Orličtí ostrostUelci 0006.

Mezinárodní svazové soutEže

A3 Malá cena veterán] XIII. VPs – stUelba na pUesnost
– kovové terče 6/22/2013 Luleč KVZ Rebel Brno 0

A3 Mezinárodní závod 
Praha-Brno-Bratislava XIV. VPs, VRs – stUelba

na pUesnost
21.–22/9/
2013 Luleč KVZ Rebel Brno 0

A3 StUelecká tv]rčí Uíje IX. Tajný závod VPs,VRs 8/17/2013 Louny Chlum KVZ SČS Louny 0

KalendáU oblastí sVZ ČR
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Svaz záchranných brigád kynolog] ČR je v naší zemi známým pojmem, vždy spojeným se záchranou lidského 
života. Prochází neustále vývojem tak, aby se práce psovoda i psa zkvalitOovala, a to vždy ve prospEch vEci – 
to jest záchrany lidského života. V České republice, stejnE tak jako v mnoha zemích svEta, se chovají a cvičí 
psi pro potUebu, ale i pouze pro potEchu človEka. Pes byl odpradávna pUítelem človEka a není to fráze. Pes je 
takový pUítel, že ani na okamžik nezaváhá, když jde o záchranu pána a nikdy nepUemýšlí, zda z toho bude mít 
užitek. Z mnoha druh] výcviku ps], kdy vždy je pes platným pomocníkem pána, je ale výcvik, kde jde o nejvyšší 
stupeO humanity – záchranu lidského života. 

35-71.indd   59 10.12.2012   3:26:31



60  Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr • 2012

S va z  z á c h r a n n ý c h  b r I g á d  k y n o l o g ¥  Č e S k é  r e p u b l I k y  (Szbk Čr)

K tomu, aby pes mohl být použit pro 
vyhledávání osob pohUešovaných, to-

noucích, utonulých, zavalených snE-

hem či sutinami pUedchází systematic-

ký výcvik. Vrcholem je složení zkoušek 
r]zných stupO] dle náročnosti a test, 
který – pokud pes a psovod jako tým 
absolvují pozitivnE, opravOuje k vyhle-

dávání osob jednak v České republice, 
ale i v zahraničí. Svaz záchranných 
brigád má stále v pohotovosti psovo-

dy Pohotovostní jednotky Hasičské-

ho záchranného sboru ČR, kteUí jsou 
schopni zasáhnout v pUípadE potUeby. 
HZS pravidelnE provádí provErky tEch-

to psovod], protože pes musí být stále 
v dobré kondici a stupni procvičení. 

Bohužel, doba, kdy pes je na vrcholu 
po stránce výcvikové, je velice krátká 
s porovnáním s človEkem. Proto má 
Svaz záchranných brigád kynolog] 
v záloze mnoho dalších psovod] se 
psy, kteUí budou absolvovat pUíslušný 
test. Naši psovodi jsou dobUe vybave-

ni po stránce materiální, je nutné však 

tuto úroveO udržet. Vývoj v zahraničí 
je totiž rychlý a pokud chceme z]stat 
na pUedních místech jako uznávaný 
subjekt, musíme sledovat tento vývoj 
a pUizp]sobit se mu. Jedná se zejména 
o vybavení technikou, což je u nás z hle-

diska cen h]Ue dostupné. Vyrovnali jsme 
se ostatním špičkám ve vybavení pso-

vod] – ochranné odEvy, obuv, ochranné 

pUilby, ale ostatní doplOky jako vysílačky, 
telefony s možností pUipojení na internet 
apod. nejsou dosud bEžné. PUesto pso-

vodi podávají vrcholové výkony pUi jed-

notlivých pUezkoušeních.
V praxi jsou dle potUeby nasazová-

ni na akce, kde již psovod a jeho pes 
musí prokázat svou zp]sobilost jedno-

značnE. Není možné pochybení, pokud 
se jedná o to, že se hledá človEk, který 
by mohl být ještE živý. Je to velká zod-

povEdnost psovoda, pokud prohlásí, že 
v objektu není žádná pohUešovaná oso-

ba. Zpravidla se sporná místa provEUují 
dalším týmem psovod–pes, aby byla co 
možná nejvyšší pravdivost tvrzení.

V roce 2012 byli psovodi Svazu zá-

chranných brigád kynolog] v České 
republice mnohokrát použiti. Velké 
množství zásah] je na vodE, protože 
se stupOuje počet utonulých osob. Pes 
označí místo z člunu, kde je osoba 
na dnE a potápEči ji mohou z vody vy-

ndat. Každý záchranáU vEUí, že zachrá-

ní živého človEka, je to krédo každého 
záchranáUe, ale vEtšinou jsou nále-

zy mrtvých osob. I když je toto nutné 
z hlediska etiky v]či zemUelému, radEji 
by psovod nacházel pouze živé. Je to 
totiž základní myšlenka celé činnosti. 

Svaz záchranných brigád kynolog] 
se však zabývá současnE i sportov-

ní činností. Vrcholem je účast na tzv. 
Českých pohárech – dle jednotlivých 
kategorií (sutiny, plošné vyhledává-

ní, vodní práce a laviny), kde psovodi 
na pUedních místech jsou nominová-

ni na vyšší soutEže. Vrcholová akce 

toto je výSledek pIlné práce Člen¥ Szbk Čr na MS Iro 2012ÚČaStnícI MS – tady ještD nevDdí, jak dobTe dopadnou za 3 dny
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v České republice je Mistrovství re-

publiky záchranných ps] ČR, kam se 
nominuje 20 psovod] a soutEží dle 
Národního zkušebního Uádu. VítEz je 
Mistrem republiky pro daný rok. 

Na mezinárodním poli je vrcholem 
Mistrovství svEta záchranných ps], 
které se konalo v roce 2012 na Ukraji-

ČešI naStupují a ukrajIncI pTIhlížejí – celé MDSto bylo na veTejnoStI

ukrajInSké dDtI obdIvují naše pSy pohled na SutInový trenažér, kde zíSkal 1. lIMIt pan katrev

MezInárodní organIzace Iro MDla reSpekt vždy a všude

nE. Ve mEstE Romny se utkalo 47 závod-

ník] v sutinovém, plošném a stopaUském 
vyhledání. Získali jsme titul Mistra svEta 
a vicemistra ve stopaUském vyhledávání, 
a to je již témEU tradice pro Českou re-

publiku. ÚspEchem bylo rovnEž 3. místo 
v plošném vyhledávání. Spolu s Mistrem 
a vicemistrem svEta stopaU] nám tito 
psovodi zajistili krásné 2. místo družstev. 
OpEt Svaz záchranných brigád kynolog] 
triumfoval na Mistrovství svEta IRO.

 Svaz záchranných brigád kynolog] 
ČR organizoval i 3. MS FCI družstev. 
Titul Mistr] svEta ve stopaUském vy-

hledání, 2. místo v sutinovém vyhledá-

ní a 2. místo v kategorii TOP je d]ka-

zem pUipravenosti psovod].

V mEsíci listopadu již potUetí v his-

torii poUádá SZBK ČR Atesty IRO 
pro praktická nasazení. Není to akce 
na sportovní bázi, ale pouze praktic-

ká záležitost. 
Svaz záchranných brigád je proto 

uznávaným organizátorem. Poté, co 
úspEsnE zorganizoval 3x Mistrovství 

svEta IRO, SvEtové sympozium a tré-

ninkové dny, byl povEUen organizací 
FCI (kde je SZBK členskou organizací 
prostUednictvím Českomoravské kyno-

logické unie), aby uspoUádal 1. mistrov-

ství svEta družstev záchranných ps] 
v roce 2008. Zúčastnili se ho psovodi 
z nEkolika zemí. Náš svaz jim totiž 

svaz záchranných brigád kynolog¥ získal v roce 2012 tato ocenDní: 

Mistrovství svEta záchranných ps] družstev Fci:
1. MíSto a tItul MIStr¥ SvDta ve StopaTSkéM vyhledání
2. MíSto a tItul vIceMIStr¥ v SutInovéM vyhledání
2. MíSto  a tItul vIceMIStr¥ SvDta v kategorII top -MS FcI

Mistrovství svEta záchranných ps] jednotlivc] iro:
1. MíSto a tItul  MIStr SvDta ve StopaTSkéM vyhledání
2. MíSto a tItul vIceMIStra ve StopaTSkéM vyhledání
3. MíSto v plošnéM vyhledání

tato uMíStDní vyneSla družStvo Szbk Čr na 2. MíSto v celkové klaSIFIkacI 
a tItulu vIceMIStr¥ SvDta
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nabízí takové prostory, kde psi mohou pUedvést 
kvalitní výkon, zejména v sutinách. Ve svEtE jsou 
zpravidla umElé trenažery, u nás jsou pUirozené 
sutiny – opuštEné zemEdElské usedlosti, vojenské 
objekty a podobnE, kde je Uada pUirozených pach] 
mimo pachu vyhledávaných osob. Proto i 3. MS FCI 
bylo na patUičné úrovni. 

SZBK ČR má vytvoUený tým, který je možný po-

užít pro nasazení v ČR i v zahraničí. V současné 
dobE má proto svaz nejvíce atestovaných psovo-

d] ve svEtE. Je pro nás velkým ocenEním naší čin-

nosti, že vždy pUi velkých zemEtUeseních ve svEtE 
je náš svaz mezinárodní organizací požádán, aby  
své psovody vyslal na záchrannou akci. 

TEchto úspEch] jednotlivých psovod] však 
nelze dosáhnout bez Uady pomocník] – iguran-

t] – z Uad ochotných lidí, kteUí bez ohledu na sv]j 
volný čas, počasí a náročnost leží „zavalení“ v su-

tinE, na konci stopy nebo v lese, aby simulovali 
ztracenou osobu. Členové ČČK jsou této činnosti 
naklonEni, protože i jim jde o záchrannou činnost,  
a proto se mnohokrát v roce zúčastOují trénink] 
až po vrcholové akce SZBK. PatUí jim proto dík, 
a také část toho dobrého jména, které česká kyno-

logická záchranaUina u nás i ve svEtE má. 
Veškerá činnost – teorie i praxe je proto  stále 

o stejném problému – zlepšovat záchrannou čin-

nost tak, aby se zvEtšila šance na záchranu lidské-

ho života. Asi každý psovod – záchranáU by si pUál 
najít „tlukoucí“ srdce. 

 Ing. Helena Šabatová
členka komise IRO a FCI 

nejÚSpDšnDjší dvojIce Svazu záchranných brIgád kynolog¥ Čr na ateStu 
Iro 2012 pro naSazení – jItka dDdInová a šprIngelšpanDl garp. 
MIMo jIné zíSkal v záTí 3. MíSto na MIStrovStví SvDta záchranných pS¥.
ÚSpDch na ateStu Iro je však cennDjší, protože M¥že zachránIt nDkoMu 
žIvot.  a to jIž není o Sportu, ale cíl naší práce.

vlevo nahoTe: „jdI vpTed a hledej“ Tíká jana šMídová SvéMu pSu. 
hledal, a nejlépe na MS Iro, kde zíSkala dvojIce zlatou MedaIlI ve 
StopaTSkéM vyhledání.

XX
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ÚstUední automotoklub České republiky (dále jen ÚAMK) sdružuje motoristy a pUíznivce motorismu v České 
republice a pokračuje v tradicích organizovaného motorismu, založené již v roce 1904. Posláním ÚAMK je vy-
tváUet pUíznivé podmínky pro rozvoj motorismu, motoristického sportu a mototuristiky v České republice. Dále 
podporovat a hájit oprávnEné zájmy motorist] a jejich práva. ÚAMK p]sobí na celém území České republiky. 
ProstUednictvím svých partnerských automotoklub] a členství v mezinárodních motoristických a turistických or-
ganizacích zajiš[uje služby, výhody a podmínky pro zapojení svých člen] do motoristických aktivit nejen v celé 
EvropE, ale i po celém svEtE.

MiStr evropy 2012 – Minikáry kategorie c2 – Jan ŠiM¥nek
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kých vozidel (organizovaných ve FIVA) 
a zdravotnE postižených a neslyšících 
motorist] (INMOBIL). ÚAMK je součás-
tí Sdružení sportovních svaz] České 
republiky. Vzhledem k počtu člen] a šíUi 
aktivit je ÚAMK jedním z nejvEtších člen] 
sdružení.

Sportovní aktivity ÚAMK jsou zamE-
Ueny na následující odbornosti:
Ɣ Automobilový sport: Rallye, Au-
tokros, Rallyekros, Závody do vrchu, 
Karting, Off-Road, Truck Trial, Historic-
ká vozidla, Karavaning, Neslyšící mo-
toristé, ZdravotnE postižení motoristé, 
Automobilové orientační soutEže. 
Ɣ Motocyklový sport: Silniční mo-
tocykly, Motokros, Enduro, Sportovní 
mototuristika, Trial. 
Ɣ Nemotorový sport: Bikros, Biketri-
al, Minikáry-slalom, Minikáry-sjezd.

V jednotlivých sportovních odvEtvích 
dosáhly kluby sdružené pod ÚAMK 
mnoha významných úspEch] i v sezó-
nE 2012, za všechny uvádíme nEkolik 
pUíklad]:

Enduro – jezdci KBS ÚAMK Tea-
mu Unhoš[ se pravidelnE zúčastOo-
vali závod] seriálu Mistrovství Evropy 
v soutEžích Enduro, kde ve tUídE E3 
senior vybojoval Jakub Horák koneč-
né 6. místo. JeštE o jednu pozici lepší, 
na 5. místE, skončil ve tUídE E2 junior 
Milan Engel. Jezdci ÚAMK patUí k do-
mácí endurové špičce, což dokazuje 
i nominace do reprezentačních tým] 
ČR na šestidenní motocyklovou soutEž 
v NEmecku. Jakub Horák byl oporou 
v Trophy teamu a Milan Engel se vel-
kou mErou podílel na celkovém 6. mís-
tE juniorského Trophy teamu ČR.

enduro kbS – Milan engel Člen kbS uaMk teaMu unhoŠZ. reprezentace na ŠeStidenní Junior trophy teaM Čr.

K významným aktivitám patUí organiza-
ce a zajiš[ování motoristického sportu, jak 
motorových, tak i nemotorových disciplín, 
a to hlavnE s d]razem na výchovu mlá-
deže. Další významnou aktivitou ÚAMK 
je široký rozsah služeb pro motoristickou 
veUejnost, jako jsou silniční asistenční 
služby, technická a další pomoc v nouzi 
a poskytování dopravních a turistických 
informací. ÚAMK se pUímo účastní pro-
ces] zvyšování bezpečnosti silničního 
provozu, výchovy motorist] a pUedevším 
mládeže. ÚAMK je členem mezinárod-
ních federací – FIA (AIT), FEMA, FICC, 
CECCAS a mezinárodního významné-
ho a rozsáhlého beneitního programu 
„Show your Card!“ pod hlavičkou ARC 
Europe. ÚAMK se bezprostUednE podílí 
na organizování činnosti svých místních 
automotoklub], Asociace klub] historic-
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V domácích šampionátech MMČR 
obsadili oba tito jezdci shodnE 
ve svých tUídách 2. místo a jen poru-
cha na motocyklu Milana Engela v zá-
vErečném závodu, kv]li které musel 
odstoupit, zapUíčinila, že neobhájil titul 
ve tUídE E junior bez rozdílu kubatur 
a skončil na 2. místE. Tato porucha se 
projevila i v soutEži družstev, kde tým 
KBS ÚAMK Unhoš[ bojoval o titul, ale 
nakonec obsadil až 4. místo.

Klub ÚAMK KBS se vEnuje také vý-
chovE mladých jezdc] a to jak v Endu-
ru, tak v motokrosu, a již se začínají 
dostavovat výsledky této záslužné 
systematické práce.

Minikáry – výsledky sezóny 2012 byly 
již tradičnE vynikající. Minikárový kalen-
dáU obsahoval čtyUi závody Evropského 
poháru a závod Mistrovství Evropy. Mi-

nikáristé zahájili svoji sezónu v kvEtnu 
v belgickém La Roche en Ardenne, kde 
se jelo 1. kolo Evropského poháru. 

NejpočetnEjší účast mEli čeští mini-
káristé v červenci na 30. Mistrovství 
Evropy v italském Predappio Alta. Ka-
tegorii C1 zde ovládl Jan Sejkora jun., 
v kategorii C2 získal sv]j již druhý titul 
Mistra Evropy Jan Šim]nek a nejna-
pínavEjší souboj svedl v kategorii C4 
Jan Sejkora, který také získal titul Mis-
tra Evropy. CelkovE bEhem letošní se-
zóny minikáristé ÚAMK dokázali vybo-
jovat vítEzství v 9 závodech, získat tak 
3 tituly Mistr] Evropy a Jan Šim]nek 
i vítEzství v Evropském poháru.

ÚAMK organizuje konkrétní sportovní 
akce bu@ pUímo, anebo prostUednictvím 
registrovaných místních automoto-
klub]. Místní AMK jsou v jednotlivých 
sportovních disciplínách již tradičními 
a úspEšnými poUadateli v rámci seriál] 
Mistrovství svEta, Mistrovství Evropy, 
velkého množství pUeborových a regi-
onálních soutEží, ale rovnEž akcí pro 
zájemce z široké motoristické veUej-
nosti a pro začínající jezdce. ÚAMK 
se v nemalé míUe podílí i na podpoUe 
svých člen] – jezdc], pravidelnE se 
zúčastOujících a reprezentujících Čes-
kou republiku na významných akcích 
svEtových, evropských i domácích. Po-
stupnE vznikla ve vybraných AMK spor-
tovní centra nebo týmy, zajiš[ující kon-
krétní pUípravu talentovaných jedinc]. 
OdmEnou pro ÚAMK jsou pUedevším 
výsledky, kterých jeho jezdci dosahují 
v mezinárodních i národních soutEžích. 
V neposlední UadE je tUeba zmínit i akti-
vity pro zdravotnE postižené a neslyšící 
motoristy. Kluby zdravotnE postižených 
a neslyšících motorist] poUádají zejmé-
na dopravnE výchovné akce, soutEže 
v jízdE zručnosti a automobilové ori-
entační soutEže. Tím vším významnE 
napomáhají začleOování svých člen] 
do stále náročnEjšího silničního provo-
zu. ÚAMK opEt zve pUíznivce motoris-
tického sportu k pUipravované sportovní 
sezónE roku 2013 na atraktivní sportov-
ní podniky s mezinárodní účastí, 
rovnEž na Uadu celostát-
ních a regi-
onálních 

akcí automobilového, motocyklového 
i nemotorového sportu, které poUáda-
jí místní automotokluby nebo pUímo 
ÚAMK. Výčet sportovních úspEch] 
a aktivit ÚAMK ČR, včetnE pozvánek 
a kalendáUe akcí, lze najít na interneto-
vých stránkách http: //www.uamk.cz.

V minulém roce se ÚAMK z pozice 
člena FCC ČR (Federace Campingu 
a Caravaningu ČR) významnou mErou 
podílel na organizaci velké meziná-
rodní akce. Pod záštitou Mezinárodní 
federace Campingu a Caravaningu 
(F.I.C.C.) se  konal v Praze mezinárod-
ní sraz karavanist], tzv. Rally F.I.C.C. 
I vzhledem k tomu, že akce probEhla 
úspEšnE, byla kladnE posouzena žá-
dost ÚAMK na pUímý vstup za člena 
F.I.C.C. V roce 2012 byl tedy již ÚAMK 
samostatným členem této mezinárod-
ní organizace.

Orgány FIA (Fédération Internatio-
nale de l´Automobile – mezinárodní 
federace sdružující 226 automobi-
lových klub] ze 132 zemí svEta) po-
vEUily ÚAMK organizací jedné z vel-
mi významných mezinárodních akcí 
– konferenčního týdne (Conferen-
ce Week), který se konal ve dnech 
26.–29.6.2012 v Praze. Jednalo se 
o jedno z nejvýznamnEjších zasedá-
ní všech členských klub] FIA, které 
každoročnE probíhá v r]zných svEto-
vých metropolích. V pUedchozích le-
tech se konalo napUíklad v Marseille, 
Kapském MEstE, Buenos Aires, Kolí-
nE nad Rýnem nebo v Kuala Lumpur. 
Konference se zúčastnilo 250 delegá-
t] z celého svEta. Jednání probíhala 
v konferenčních prostorách hotelu In-
tercontinental. Společenské akce pro-
bíhaly na nejprestižnEjších místech, 
jako byl napUíklad Žofín, restaurace 
Grosseto apod. V rámci konference 
zorganizoval ÚAMK dne 28. 6. 2012 
na Václavském ná-
mEstí význam-
nou celodenní 

enduro kbS – Milan engel Člen kbS uaMk teaMu unhoŠZ. reprezentace na ŠeStidenní Junior trophy teaM Čr.
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akci k bezpečnosti silničního provozu 
s názvem „Road Safety Day“. Akce se 
zúčastnila velká Uada českých politic-
kých osobností včetnE jeho eminence 
kardinála Duky, policejního prezidenta 
ČR, primátora mEsta Prahy atd. Pro vel-
ké množství účastník] akce byla zUejmE 
nejatraktivnEjší účast sedminásobného 
Mistra svEta závod] Formule 1 Micha-
ela Schumachera, který zde vystoupil 
jako tváU celosvEtového hnutí za vyšší 
bezpečnost silničního provozu. Akce se 
samozUejmE zúčastnili i všichni delegáti 
a účastnící konference FIA, včetnE ce-
lého vedení této významné mezinárodní 
organizace.

Služby ÚAMK 
Pro své členy, ale i pro motoristickou ve-

Uejnost pUipravil ÚAMK asistenční klubové 
karty. Cena asistenční klubové karty zahr-
nuje také pUímé členství v ÚAMK. Držitel 
asistenční klubové karty m]že využívat 
velkou škálu služeb a výhod pUi cestách 
po České republice, v EvropE i ve svEtE. 
Služby a výhody jsou zabezpečovány 
kapacitami v České republice a péčí part-
nerských automotoklub] v jednotlivých 
zemích. K velmi významným službám 
pro motoristy také patUí pUedávání aktu-
álních dopravních a turistických domá-
cích i mezinárodních informací. ÚAMK je 
stabilnE napojen na jeden z nejefektivnEji 
p]sobících výmEnných informačních sys-
tém] v rámci celosvEtové asociace FIA, 
na zdroje a média v celé České republi-
ce. ÚAMK úspEšnE organizuje aktiv mo-
torist] nazývaných „Zelení andElé“, kteUí 
na informační centrálu ÚAMK pUedávají 
aktuální dopravní informace. Je tUeba 
také zd]raznit činnost ÚAMK ve sféUe 
služeb pro zahraniční návštEvníky Čes-
ké republiky – motoristy a turisty ze zemí 
Evropy a ostatního svEta. Ze stamilion] 
člen] národních automotoklub] jich sta-
tisíce navštEvují Českou republiku. Kaž-
doročnE tisíc]m z nich pomohou služby 
ÚAMK. To je významným pUíspEvkem 
našeho občanského sdružení k rozvoji 
mobility, ochranE zájm] a bezpečnosti 
motorist] a turist].

bezpečnoSt Silničního provozu 
A doprAvní výchovA

K velmi d]ležitým aktivitám počítá 
ÚAMK svou dopravnE výchovnou pre-
ventivní činnost a pUímé p]sobení v pro-
cesech zvyšování bezpečnosti silničního 

provozu v České republice s napojením 
na obdobné mezinárodní aktivity. Jedná 
se o spolupráci se státními orgány a čin-
nost v jejich komisích, úzkou spolupráci 
s krajskými, mEstskými a místními úUady 
a dalšími institucemi region]. Již v roce 
2005 se ÚAMK aktivnE zapojil do mezi-
národního programu EuroRAP zamE-
Ueného na systematické monitorování 
a hodnocení bezpečnosti pozemních 
komunikací. ÚAMK byl pUímo, jako zá-
stupce České republiky a FIA pro bez-
pečnost silničního provozu, zastoupen 
v Evropské komisi pro dopravu a ener-
getiku a za Českou republiku podepsal 
Evropskou chartu bezpečnosti silničního 

provozu. Dále je ÚAMK za ČR jediným 
členem programu EuroTest, což je or-
ganizace sdružující v současné dobE 
17 evropských automotoklub], a pod 
hlavičkou FIA (Mezinárodní automobilo-
vé federace) provádí testování r]zných 
motoristických zaUízení z hlediska jejich 
bezpečnosti, funkčnosti a kvality (napU. 
tunely, benzinová čerpadla, pUechody pro 
chodce, úroveO taxislužby apod.). 

ÚAMK také vyrábí a mnoho let provo-
zuje simulátory nárazu – což jsou dva 
typy speciálního zaUízení určené k prak-
tické demonstraci d]ležitosti použití bez-
pečnostních pás] v automobilech. Jeden 
je posuvný – tzv. „bumbác“, druhý mo-
dernEjší a soistikovanEjší otočný simulá-
tor určený k simulaci pUevrácení vozidla 
pUi nehodE. KaždoročnE je zorganizová-
no mnoho výchovnE preventivních akcí 

s využitím této techniky. Mnoho akcí bylo 
uskutečnEno i v r]zných zemích svEta, 
ÚAMK zajiš[oval organizaci tEchto akcí 
pUi poUádání vEtšiny Velkých cen zá-
vod] Formule 1. V sezónE 2012 začal 
ÚAMK používat i tzv. otočný simulátor 
3. generace vybavený moderním pro-
jekčním audiovizuálním zaUízením, což 
dále zvýšilo kvalitu p]sobení na veUej-
nost v této oblasti.

V rámci preventivního p]sobení na mla-
dou generaci v oblasti bezpečnosti sil-
ničního provozu a dopravní výchovy je 
ÚAMK velmi aktivní a výsledky se dosta-
vují. O tom nejlépe svEdčí výsledky dosa-
hované v každoročnE poUádané meziná-

rodní soutEži organizované pod hlavičkou 
Mezinárodní automobilové federace FIA. 
Letos se konal již 27. ročník této meziná-
rodní dEtské dopravní soutEže v polském 
mEstE Bochnia u Krakova. SoutEž vyhrálo 
opEt české družstvo žák] ZŠ Častolovice 
u Hradce Králové, spolupracující s ÚAMK. 

Dodejme, že český tým dEtí soutEží-
cích pod hlavičkou ÚAMK je nejúspEš-
nEjším v celé historii této mezinárodní 
dopravní soutEže. Družstva ze Základní 
školy v Častolovicích vyhrávají celo-
republikové inále již pravidelnE 10 let 
a za tuto dobu získala na své konto 
celkem 3 zlatá, 3 stUíbrná a 2 bronzo-
vá místa. V celé historii této soutEže si 
nikdo tak dobUe nevedl. Je to d]kazem 
toho, že dEtská dopravní výchova v ČR 
má, také díky dlouholeté činnosti ÚAMK 
v této oblasti, výbornou úroveO. 

Ú S t T e d n í  a u t o M o t o k l u b  Čr (ÚaMk Čr)

enduro kbS – Jakub horák
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zálesák
svaz pro pobyt v pTírodD

KoMáTí louKA – 45. nArozeniny legendárního záleSácKého táboTištD

ČtyUicet pEt let zážitk], vzpomínek a dobrodružství pro tisíce Zálesák]. Kdo jednou byl na KomáUí louce, nikdy 
nezapomene. Jaké tajemné kouzlo v sobE asi ukrývá tato kdysi bažinatá bezejmenná louka 
skrytá uprostUed jihočeských les]? To ví jen ti, co zde prožili nEkterou z mnoha set zále-
sáckých akcí, tábor], her či soutEží. Ale vezmEme to hezky od začátku a poj@me si 
poslechnout vyprávEní našeho náčelníka Ros[i Zabloudila, jak objevil a hlavnE 
uhájil KomáUí louku. Zde jsou jeho vzpomínky…

dneŠní koMáTí louka
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V pondElí 27. bUezna 1967 pršelo. 
S kamarádkou Evou jsme otcovou ško-
dovkou hledali již tUetí den nové místo 
pro táborovou základnu. DUívEjší místa 
ve stinných a vlhkých skalnatých ka-
Oonech vEtších Uek jsem totiž zatoužil 
vymEnit za nEjakou stálou, opuštEnou, 
sluncem ozáUenou louku v hlubokém 
lese u malebného rybníka. Od Brna 
jsme vyrazili na západ. Nejprve ryb-
níky u KUižanova, dále Studenecké 
rybníčky a pak hurá do jižních Čech. 
Uzounká vymletá silnička nás vtáh-
la do lesa. Podle mapy to byl Černý 
les. A náhle jsme jeli po hrázi velkého 
rybníka úplnE ponoUeného do lesního 
stínu. Zastavil jsem. „Vždy[ tady není 
žádná louka, samý les a ještE k tomu 
prší. Je@ dál!“ Jsem zlobivý, vnitUnE 
umínEný človEk. Kdybych tehdy posle-
chl svoji par[ačku, nemusel jsem dnes 
psát toto pojednání. Na pr]zkum to-
hoto již sedmasedmdesátého rybníka 
jsem vyrazil sám. 

Prodírání hustým smrkovým po-
rostem v dešti kolem našeho poz-
dEjšího „Kartága“ dalo poUádnE za-
brat. A o bUeznovém brodEní po pás 
v rozvodnEných pUítocích rybníka ani 
nemluvím. Na kost promočený a za-
blácený, s vizáží rozmoklého straši-
dla, jsem se vypotácel z lesa u nEjaké 
jámy plné vody – u naší pozdEjší ne-
nahraditelné studánky. PUede mnou se 
vynoUila vysnEná, uplakaná krasavice 
uvEznEná lesem, s probleskujícím ryb-
níkem mezi stromy. Budoucí KomáUí 
louka! A tomuto prvnímu pohledu jsem 
ihned a asi navždy podlehl. 

Informace vesnických hospod bývají 
pUesné. V Nové Olešné nás štamgasti 
poslali k rybáU]m. „TáboUit na jediné 
louce u rybníka Holub? Jen pUes moji 
mrtvolu!“ A pak ještE nEkolik nadávek 
na ulejváky z mEsta a záležitost pro 
pana porybného byla uzavUena. Pro 
nEho možná, ale pro mE ne! ZvláštE 
pokud byla veUejným činitelem Uešena 
s tak vytUíbeným vkusem. A opEt na-
stupuje mozkový trast hospody v Nové 
Olešné. „Louka u Holuba? Ta pUece 
není rybáU], ale JZD...“

 Nájemní smlouva s Jednotným ze-
mEdElským družstvem Strmilov byla 
uzavUena na deset let. Lesní závod 
s táborem rovnEž souhlasil a dokonce 
v rámci lesních brigád vznikla i obou-
strannE výhodná spolupráce. Jen ry-

blátivé zaČátky

záleSácký tábor v roce 1968 Se SyStéMeM odvodNovacích Stružek
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báUi protestovali a jejich porybný zuUil. 
Podle svého p]vodního verdiktu se mu 
asi nechtElo tak brzy umírat. Proto pUe-
hnojoval rybník, až desítky nafouklých 
kapr] dElalo páchnoucí společnost kou-
pajícím se dEtem. Koupání totiž nemohl 
zakázat, lo@ky a vodácký výcvik ano. Se 
svými pomocníky šmíroval tábor s tou-
hou chytit nEkoho pUi pytláckém rybolovu. 
BezvýslednE! Desítky let fungovala naše 
osvEta a bezchybnE. Všichni vEdEli, že 
hrajeme o bytí a nebytí KomáUí louky. 

Chybu nakonec udElal porybný. 
Strašidelný útok na dvanáctiletou 
Radku, která v rámci výcviku nocovala 
„pod širákem“ sama v lese nedaleko 
tábora, byla jeho nenapravitelná ptá-
kovina. Pedoil, deviant, úchyl, nebo 
pouze ješitný magor? Na oddElení Ve-
Uejné bezpečnosti ve StrmilovE se pUi-
klonili k ješitnosti. ProstE chtEl zlikvido-
vat tábor za každou cenu! „PUíslušníci“ 
nás soukromE požádali o shovívavost 
a stažení trestního oznámení, aby-
chom porybnému nekazili život. „Zále-
žitost si vyUi@te sami. V jeho mizérii to 
určitE pUijme.“ 

Doporučení VB jsme respektovali. 
A tak, když po nEkolika týdnech pUišel 
již pookUálý porybný na naši louku opEt 
dElat dusno, slušnE jsem ho vyzval, 
aby opustil náš pozemek. Ve svých 
nezadržitelných žlučovitých výlevech 
však tradičnE nebral na vEdomí žádné 
argumenty, ani ty dobUe mínEné. Proto 
na m]j pUíkaz ho tUetí oddíl „doprovo-
dil na jeho pozemek“. PEknE za ruce, 
za nohy a z mola – „žbluOk“. Tvát pUe-
stal, až když se nad ním zavUela voda. 
Jen jeho slušivý klobouček se pohupo-
val na zčeUelé hladinE. Tehdy asi prvnE 
pochopil, že se nEco zmEnilo. Žel pro 
nEho jen to, že pUestal chodit na lou-
ku a nadávky chrlil z rybáUské lo@ky 
nebo z lesa. U nás však ztratil veškerý 
respekt. Stal se mrzutým, zatvrzelým, 
nenávistným i hašteUivým maskotem 
KomáUí louky a s pUibývajícími léty se 
jeho nadávky staly úsmEvným táboro-
vým folklorem. Do konce svého „po-
rybnictví“ nepochopil potUebu i výhody 
dobrých sousedských vztah]. 

Po deseti letech byla nájemní smlou-
va prodloužena o dalších dvacet let 
a v roce 1984 jsme louku získali do tr-
valého užívání. V roce 2001 pUešla 
ze zákona do našeho vlastnictví. Boj 
o KomáUí louku skončil. A dokonce 

i kapry z rybníka jsem po tUech de-
setiletích konečnE ochutnal. Již dlou-
ho si je totiž kupuji od nového – tedy 
p]vodního, ale hlavnE rozumného 
majitele.

 Boj s porybným však nebyl jediným 
bojem, který nás zde čekal. Bylo tUeba 
zvítEzit i nad mračny komár] a svá kr-
vavá klání zachovat i generacím pUíš-
tím v názvu této dUíve bezejmenné lou-
ky. A to v]bec nemluvím o jakostním 
bahnu, které v dobách deš[] dokázalo 
pronikat i do vysokých holínek shora 
pUes jejich okraje. 

dává udusanou stezku a zrakem sledu-
je siluety strom] proti svEtlejší obloze. 
Trénujeme pohyb v nočním „pralese“…
Pak stavíme bivaky pUed mostkem, asi 
dvE stE metr] napravo od stezky. Na su-
chém plácku smrkového polomu, vyso-
ko nad pr]zračným pot]čkem, vyrostl 
do hodiny bivakový tábor. V pUirozených 
jeskyOkách vyvrácených strom], zatep-
lených vrstvami chvojí a chránEných 
nepromokavými celtami, se utahaní pUi-
pravujeme k vytouženému odpočinku. 
První večerka – a první tábor na Komá-
Uí louce usíná na roštech a matracích 
z vEtví. Dobrou noc, kamarádi…!

A právE v tEchto okamžicích, pUed 
pEtačtyUiceti lety, začalo nEco, co pak 
postupnE a nesmazatelnE vstupovalo 
do života a osud] mnoha mladých lidí. 
Z bezejmenné bažinaté louky se začala 
rodit naše legendární Komárka. Ale to si 
tehdy ještE nikdo z nás neuvEdomoval…

A tak z odstavné uličky u brnEnské-
ho hlavního nádraží vyjíždí do jarní-
ho soumraku stará zálesácká Praga 
RND. Po tUech hodinách a sto tUiceti 
kilometrech kodrcání, s korbou plnou 
zpívající dobré nálady pod plachtou, 
zastavuje nakonec na hrázi rozleh-
lého rybníka utopeného v hlubokých 
lesích. Z uzoučké hrbolaté silničky 
ještE šetrnE zacouvá do houští mezi 
stromy na okraji hráze. Relektory 
hasnou, motor umlká. Tma a ticho. 
Je temný kvEtnový večer roku 1967. 
Cílem tohoto zálesáckého „vandru“ 
se stává nedávno pronajatá zarostlá 
bažinatá louka, obklopená Černým 
lesem, dUímající nEkde na protEjším 
konci ztemnElého rybníka nazývané-
ho Holub. Do červencového tábora 
musíme vykopat odvodOovací stružky 
a kanály, vysekat kUoviny, vybudovat 
studnu a upravit pUíjezdovou cestu 

pro zásobování i k pUísunu stavebního 
materiálu. Nelehký úkol v dobách šes-
tidenního pracovního týdne. Zdolávat 
tak strastiplnou cestu pro pouhých pár 
hodin „bušení“ by byla pitomost a do-
volenou pUece musíme šetUit na tábor. 
Jaké však štEstí, že žijeme ještE v do-
bách „poroučení vEtru, dešti!“ Sice nic 
nejde, ale vše se dá zaUídit.

 A tak již v pátek večer se m]že še-
stadvacet černých lidských stín] v ti-
chém hadovitém zástupu sunout lesem 
po neviditelné „šoulačkové pEšince“. 
První stín lehkým našlapováním vyhle-

punové StTeží Své výSoStné vody na rybníku holub
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         KAlendáT ÚStTedních AKcí záleSáKA v roce 2013
č. Název akce termín náplO Místo
1. Skialpový kurz leden vybavení do zimních hor, plánované túry, laviny, bezpečný pohyb 

v zimních horách a jeho technika, záchrana pUi pádu a první pomoc, 
orientace v terénu, práce s lanem a praktická noční záchranná akce

Krkonoše

2. ÚstUední rada zálesáka 19. 1. (od 16:00) hodnocení činnosti a Zálesácké trofeje, registrace a plán činností KomáUí louka
3. Společenský večer 2. 2. (od19:00) výstavka a hodnocení zálesácké tvoUivosti, společenský večer, zá-

bava (od 15 let)  
Zlín

4. Kurzy snowkitingu celoročnE
(dle dohody)

výcvik v ovládání vEtrem pohánEného tažného draka (kitu) a s jeho 
pomocí jízda na lyžích či snowboar (snowkiting) nebo na kolovém 
prknE či trojkolce (landkiting) – vybavení, bezpečnost

VEtrný Jeníkov
Veselský Kopec

5. potápEčské kurzy celoročnE
(dle dohody)

pUíprava k získání vodácké specializace pUesunových prvk] na „sto-
jaté vodE“bezpUístrojové i pUístrojové potápEní (od 10let)

ČR
Egypt, Norsko…

6. Kurzy skálolezectví celoročnE
(dle dohody)

plnEní poznávacích a pUesunových prvk] – pUíprava k získání pUí-
slušných specializací (od 15 let), 1den

Moravský
Kras

7. lavinové kurzy
(plavání v bílém moUi)

únor–bUezen
(dle dohody)

lavinová prevence, odhad rizika, pohyb v lavinovém terénu, pomoc 
pUi lavinovém neštEstí, lavinové pUístroje, ukázka práce lavinového 
psa, praxe v zimním horském terénu

Krkonoše

8. Jezdecké kurzy bUezen–srpen
(dle dohody)

praktický výcvik jízdy na koni, práce spojené s chováním a ustáje-
ním koní, jezdecký sport, potUebné vybavení

ChUiby-Koryčany

9. Minikurz zálesáka 5. 4.–7. 4. základní informace o systému a činnosti Zálesáka – podmínka pro 
registraci vznikajících stUedisek (od 18 let)

KomáUí louka

10. Kurzy paraglidingu duben–Uíjen
(dle dohody)

plnEní výcvikového prvku z bezmotorového létání a pUíprava k zís-
kání pilotní specializace (od 15 let)

Raná u Loun

11. tandemové seskoky duben–Uíjen
(dle dohody)

po základní pUípravE seskoku s instruktorem z výšky 4500m – část 
letu volným pádem (10 let)

letištE Kunovice
a ProstEjov

12. instruktorský kurz
raftingu a vodní záchrany

kvEten pUíprava k vedení specializovaných kurz] raftingu (od 18 let) Rakouské Alpy
Salza

13. zálesácký memoriál holp 10. 5.–12. 5. tradiční inále vítEzných tUíčlenných hlídek stUediskových pUedkol 
a vybraných zájemc] z Uad veUejnosti v základních zálesáckých dis-
ciplínách – památka na kamárada Libora Plívu (od 10 let)

KomáUí paseka

14. ozdravná hladovka kvEten–záUí
(dle dohody)

očista tEla i ducha od návyk] pUejídání a nevhodné stravy, zvýšení imu-
nity organismu, snížení tElesné váhy a pEstování v]le a sebeovládání

KomáUí louka

15. Kurzy raftingu“salza“ kvEten–záUí pUíprava k získání vodácké specializace pUesunových prvk] na „divo-
ké vodE“, menší rafty pro 4 osoby bez instruktora (do 15 let),  4 osoby 
bez instruktora (od 15 let) a vysokohorská turistika

Rakouské Alpy
Salza

16. tábor tUetího vEku kvEten–záUí
(dle dohody)

pestrý program ve zdravém a krásném prostUedí jihočeských les] 
a rybník], zamEUený na aktivní odpočinek senior] a obohacený 
úmErnými pohybovými aktivitami (od 60 let)

KomáUí louka

17. letní zálesácké tábory červenec
–srpen

letní pUíprava k vedení zálesáckých kolektiv] v rámci náborových 
tábor] dEtí a mládeže (od 10 let),

KomáUí louka 

18. pohybové  kurzy červenec
–srpen

pUíprava k plnEní tElovýchovných prvk] – cyklistika, aerobic, tanec, 
turistika, plavání (od 14let )

KomáUí louka

19. ÚstUední rada zálesáka 3. 8. (od16:00) pr]bEžné hodnocení práce a pUíprava činnosti na pUíští rok KomáUí louka
20. cyklistické expedice srpen–záUí pestrý náborový program zamEUený pUedevším na horskou cyklis-

tiku (od 10 let)
KomáUí louka

21. boj o kótu X 14. 9.–15. 9. tradiční dvoudenní bojová paintbollová hra zálesáckých stUedisek 
a pUihlášených zájemc] (od 10 let)

prostor X

22. zálesácká cesta a stezka 8. 11.–10. 11. praktická provErka na závEr plnEní členského kvaliikačního stupnE 
Zálesáka (od 10 let)

prostor Y

Jiné výzmnamné akce:
a)  Český kmen:  

Akce vpUed (20. 4.–21. 4., Železné hory)
    víkend zelenáč] (20. 9.–22. 9. – tábor NesmEO)
b)  Moravskoslezský kmen:  

lanový víkend (3. 5.–5. 5., KomáUí louka)

Možnost pronájm] pUírodních areál] (ubytování,strava,sportovištE a vybavení)
a)   KomáUí louka (louka u rybníka uprostUed les] České Kanady – sruby a apartmány 

pro 100 osob
b)  Bílý potok (louka v údolí obklopená lesy nedaleko BrnEnské pUehrady – stany a chaty 

pro 75 osob)
c)  KomáUí paseka (louka u rozlehlého rybníka obklopeného lesy České Kanady) – stany 

pro 66 osob
 poUadatel:  Zálesák – svaz pro pobyt v pUírodE

Lidická 4, Brno 602 00, ústUední štáb – Lidická 4, Brno 602 00, tel./fax: 545 575 504, email: zalesak@zalesaksvaz.cz  
www.zalesaksvaz.cz

35-71.indd   70 10.12.2012   3:49:14



sdružení hasič¥ 
čech, moravy  
     a slezska

Sdružení hasič] Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací 
hasičstva, které dUíve p]sobily na území Čech, Moravy a Slezska 
,a právním nástupcem Svazu požární ochrany ČSFR na území 
České republiky.
Cílem činnosti SH ČMS je spolup]sobit pUi vytváUení pod-
mínek k účinné ochranE života a zdraví občan] a ma-
jetku pUed požáry a pUi poskytování pomoci pUi ži-
velných pohromách a jiných událostech, 
pUi nichž je v nebezpečí život, 
zdraví nebo majetek.
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SH ČMS má evidováno 345 455 
člen], včetnE 46 426 dEtí a mládeže 
ve vEku 6–18 let. SH ČMS má  7831 
sbor] dobrovolných hasič] (SDH), 
77 okresních sdružení hasič] (OSH), 
14 krajských sdružení hasič] (KSH). 
V čele SH ČMS stojí starosta a šest 
námEstk]. Významná rozhodnutí jsou 
pUijímána a schvalována výkonným 
výborem a shromáždEním starost] 
OSH. Činnost SH ČMS zajiš[uje Kan-
celáU SH ČMS. 

NejvEtší aktivitou SH ČMS je vedle 
jeho hlavního poslání oblast požárního 
sportu. SH ČMS dosahuje tradičnE dob-
rých výsledk] v oblasti požárního spor-
tu, a to jak dEti a mládež, tak i dospElí 
dobrovolní hasiči. Počátek tEchto úspE-
ch] sahá do šedesátých let a poprvé 
vyvrcholilo dosažením nejvyšších met 
na mezinárodní soutEži v hasičském 
sportu v BrnE v roce 1973. Naši spor-
tovci patUí na mezinárodních kolbištích 
mezi nejlepší. Po úspEších ve inském 
Kuopiu v roce 2001 a chorvatském Va-
raždínu v roce 2005 byly vyvrcholením 
mezinárodní hasičské soutEže v Ost-
ravE v roce 2009, kde startovaly asi tUi 
tisíce reprezentant] z 27 zemí svEta. 
Ostrava ukázala, že jsme v požárním 
sportu svEtovou velmocí.

Pokud by nEkdo sečetl profesionál-
ní i dobrovolné hasiče a členy občan-
ských sdružení, kteUí aktivnE požární 
sport provozují, jistE by se požární 
sport ocitl mezi sporty s nejvEtší člen-
skou základnou v ČR. Podle odhad] 
se požárnímu sportu v České repub-
lice 

vEnuje na 7000 tým] všech kategorií 
a vEkových skupin.

Požární sport se skládá z tEchto dis-
ciplín: 
Ɣ bEh na 100 m s pUekážkami,
Ɣ výstup do 4. podlaží cvičné vEže,
Ɣ štafeta 4 x 100 m s pUekážkami,
Ɣ požární útok.

Dobrovolní hasiči v poslední dobE 
začínají pUicházet na chu[ i soutEžím 
v tradičních disciplínách CTIF, která 
mají svá zvláštní pravidla.

Letošní rok opEt ukázal, že v úsilí 
v oblasti hasičského sportu nepolevu-
jeme, ale naopak jsme dosáhli dalších 
hodnotných výsledk].

Ve dnech 21. až 23. června 2012 se 
v bulharském Plovdivu konalo I. mistrov-
ství svEta v požárním sportu (18–23 let). 
Naší nejsilnEjší stránkou se ukázaly 
bEhy na 100 m s pUekážkami. Suve-
rénnE jsme obsadili všechny tUi stupín-
ky vítEz] v poUadí František Kunovský, 
JiUí Volf a Radek Šuba. Celková bilan-
ce naši výpravy byla tUi zlaté, šest stUí-
brných a jedna bronzová medaile, což 
znamenalo pEkné druhé místo. 

Velmi dobUe nás reprezentovali také 
dorostenci na Mistrovství svEta v lo-
tyšské ValmieUe ve dnech 17.–22. čer-
vence 2012. Českou výpravu proná-
sledovaly zdravotní potíže, ale pUesto 
dosáhla slušných výsledk] – zlato ze 
stovek, bronz z útok] a celkovE jsme 

byli čtvrtí. Hrdinou závod] se stal To-
máš Vlček, který si na prvním trénin-
ku na vEži roztrhl ruku, ale postavil se 
na start s obvazem, který skrýval pat-
náct steh]. Skončil pak s nejlepším ča-
sem ve své kategorii – 12,26 sekundy. 

Letos uplynulo čtyUicet let, co se zro-
dila celostátní hra mladých hasič] Pla-
men. RočnE pro ni zahoUí bezmála tUi 
tisíce kolektiv] mladých hasič]. Nejlep-
ších patnáct tým] se od 4. do 6. čer-
vence 2012 účastnilo Mistrovství České 
republiky hry Plamen, které se konalo hra plaMen 2012

35-71.indd   72 10.12.2012   3:49:25



732012 • Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr 

S d r u ž e n í  h a S i Č ¥  Č e c h ,  M o r av y  a  S l e z S k a

v SokolovE. CelkovE zvítEzilo po tUetí 
v UadE družstvo z MEníku z Královéhra-
deckého kraje. Druhé místo patUilo Pís-
kové LhotE a tUetí skončily TEškovice.

BezprostUednE po finále Plamene 
v SokolovE následovalo Mistrov-
ství České republiky dorostu SH 
ČMS v požárním sportu. Bojovalo 
se o každý bod. A také jeden roz-
hodl o tom, že si zlato a titul mis-
tr] už potUetí za sebou odvezl tým 
ze ZbožOova v Pardubickém kraji. 
Druzí byli dorostenci z JuUinky ze 

Zlínska a tUetí z Obory z PlzeOského 
kraje. Mezi dorostenkami dominova-
la dEvčata z SDH Poniklá (Liberecký 
kraj), které následovaly dorostenky 
z ÚnEšova (PlzeOský kraj) a Petro-
vic (StUedočeský kraj).

DospElí borci požárního sportu se 
sešli na Mistrovství České republi-
ky profesionálních a dobrovolných 
hasič] v požárním sportu ve dnech 
31. srpna až 2. záUí 2012 v Uherském 
Brodu a Uherském Hradišti. Ve vý-
stupu do IV. podlaží cvičné vEže byl 

nejlepší Milan Bobek z SDH Dalovi-
ce. Zdolal čtyUi podlaží hned na první 
pokus za 15,01 vteUin. Nejlepší formu 
v bEhu na 100 metr] pUekážek potvrdil 
Mistr republiky David Gr]za ze Sklár-
ny Karolinka s časem 16,01 vteUiny. 
Jen o vteUinu pomalejší než nejrych-
lejší muž byla MistrynE v kategorii 
žen v bEhu jednotlivc] na 100 met-
r] pUekážek Šárka Jiroušová z SDH 
Poniklá. V soutEži štafet 4x100 me-
tr] s pUekážkami zvítEzilo v kategorii 
muž] družstvo SDH Horní Kameni-

v SoutDžníM zápalu
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ce a v kategorii žen družstvo z SDH 
Chválenice. V požárním útoku první 
z muž] bylo družstvo SDH Horní Ka-
menice a z žen bylo nejlepší družstvo 
z Chválenic. CelkovE se na prvních 
pUíčkách umístnily týmy muž] z TEš-
kovic (Moravskoslezský kraj), Široké-
ho Dolu (Pardubický kraj) a Kunovic 
(Zlínský kraj). Mezi ženami stanu-
ly na stupních vítEz] týmy v poUadí 
Chválenice (PlzeOský kraj), TEškovi-
ce a Ledenice (Jihočeský kraj).

III. mistrovství ČR v klasických dis-
ciplínách CTIF s mezinárodní účas-
tí probEhlo 28. záUí 2012 na Letním 
stadionu TJ Dv]r Králové nad La-

bem. SoutEž byla vyhlášena zároveO 
jako otevUená kvaliikace na XV. me-
zinárodní soutEž CTIF v pUíštím roce 
ve Francii. Nejlépe si zde vedli muži 
z Chlumce nad Cidlinou v kategorií A. 
V kategorii B získali nejvíce bod] muži 
z Vlčnova. Z SDH Vlčnov byly také 
nejlepší ženy v kategorii A. V „béčku“ 
dosáhly nejlepšího hodnocení ženy ze 
Skalice u Frýdku-Místku. 

V roce 2013 plánujeme Mistrovství 
České republiky dEtí a dorostu začát-
kem července do Jablonce nad Nisou 
a Mistrovství České republiky v požár-
ním sportu do Mladé Boleslavi. Mist-
rovství České republiky v disciplínách 

CTIF probEhne 28. záUí 2013 ve DvoUe 
Králové nad Labem.

počty medailí na mistrovstvích svE-
ta v roce 2012:
Zlaté 4
StUíbrné 6
Bronzové 2

Kontakt:
Sdružení hasič] Čech, Moravy a Slezska
Tímská 45, 121 07 Praha 2-Vinohrady
Tel.: +420 222 119 501
E-mail: kancelar@dh.cz
www.dh.cz

reprezentaČní družStvo v plovdivu pTi ŠtafetD zJevnD chybí tTetí ruka

variace žen
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Publikaci 2012 vydalo Sdružení sportovních svaz] České republiky, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7-Holešovice
jako metodickou pom]cku pro funkcionáUský aktiv členských svaz] „Sdružení“.

Graická úprava: Alina Jašková
Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany

Texty a fotograie poskytly jednotlivé svazy Sdružení sportovních svaz] ČR.
Výtisky jsou neprodejné.           
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