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Vážení p átelé, sportovci a p íznivci pohybových aktivit,
letošním vydáním „Ročenky 2013
Sdružení sportovních svaz ČR“ bychom Vám rádi p iblížili činnost našich 17 členských svaz . To, jak se
nám společn poda ilo vytvo it podmínky pro další rozvoj technických
disciplín, určit nejlépe vyhodnotí
ti, kterých se to nejvíce dotýká, tedy
naše více než 600 000 velká členská základna.
Kdybych se ohlédl zp t, a zamyslel se nad mým p sobením ve funkci
p edsedy, myslím, že ada v cí se poda ila, n které lépe, jiným zase k dokonalosti ješt n co chyb lo. V každém
p ípad si technické sporty a p íslušné
sportovní svazy upevnily své postavení v rámci našeho sportovního spektra
a vyrovnaly se s ne práv p íznivou
ekonomickou situací, která se promítá
i do této naší oblasti.

M j stálý dík a obdiv pat í t m, kte í
dobrovoln , bez inančního ohodnocení a z pouhého enthusiasmu v nují sv j
čas, a mnohdy i vlastní peníze, práci
s d tmi a mládeží. Často tak suplují rodinu a další profesionální instituce.
To, co nás všechny nejvíce t ší, jsou
samoz ejm – vedle medailí, které
jsou t ešničkou na dortu – i další aktivity, které jsou ve ejn prosp šné.
Aktivity, které samy o sob nejsou jen
perfektním sportovním výkonem, spojením umu člov ka s technikou, nebo
výcvik psa. Ale činnostmi, které pomáhají lidem v dob složité a nebezpečné
a mnohdy souvisí i se záchranou života a majetku. Tímto mám na mysli činnosti člen našich sportovních klub ,
kte í se podíleli na záchran lidských
život v dob povodní, požár a dalších nebezpečných situací, ale i nap í-

klad na výcviku ps pro záchraná ské
účely nebo pro nevidomé. Všem t mto
našim člen m bych cht l vyjád it sv j
obdiv a dík, nebo práv jejich práce
by m la být ov nčena medailemi, lépe
inančn podporována a celospolečensky ocen na.
Co dodat na záv r? Asi to, abychom
i v dalším období dokázali udržet nastoupenou cestu. Aby v našich adách,
klubech, sportovních oddílech vládla
dobrá nálada, p es všechny nezdary,
které nás potkají. Abychom m li svým
člen m co nabídnout a technické
sporty aby byly pro širokou ve ejnost
atraktivní alespo tak, jako doposud.
A v neposlední ad , abychom v p íslušných rozpočtech našli dostatek
inančních prost edk na sportovní aktivity, které jsou vkladem do budoucna
a celé společnosti se vyplatí i vrátí.

JUDr. Ing. Zden k Ertl
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Sdružení

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZ
ČESKÉ REPUBLIKY
Proil organizace a vývoj členské
základny
Sdružení sportovních svaz České republiky již 23 let p sobí ve své
nové historii na sportovním poli.
B hem této doby prošlo Sdružení
i jednotlivé svazy vývojem, který byl
na počátku 90. let zahájen procesem
hledání místa a postavení v rámci
českého sportovního prost edí. Aktuální reagování organizace na celospolečenský vývoj a sm r, kterým
jsme se vydali, byl jednoznačn
cestou správnou. Na počátku tvo ilo členskou základnu tém 280 000
člen , kte í byli organizováni v 2500
klubech. Dnes evidujeme 627 225
člen v 10 289 klubech. Velký nár st
členské základny p inesl listopad
roku 2011, kdy se naším členským
svazem stalo Sdružení hasič Čech,
Moravy a Slezska s tém 344 000
členy.
Poda ilo se nám vybudovat organizaci, která je druhým nejv tším
sportovním uskupením v České republice. Tento fakt je velice pot šující, ale na druhé stran je i velkým závazkem. V současné dob
Sdružení sportovních svaz České
republiky zastupuje 17 sportovních
svaz a asociací a funguje i jako
servisní organizace. Naše stanovy
umož ují vstup i dalším sportovním
subjekt m.
Technické disciplíny a sportovní aktivity, které jsou provozovány
v rámci činnosti jednotlivých členských svaz , jsou bezesporu velice
atraktivní a p itažlivé pro širokou
ve ejnost. Za uplynulý rok jsme zaznamenali další nár st členské základny o tém 10 000 člen . T ší
nás zejména zájem d tí a mládeže.
V roce 2013 jsme evidovali celkem
120 488 člen do 26 let. Rozložení
členské základny k 1. lednu 2013
v jednotlivých krajích ukazuje názorn tabulka č. 1.
4

kraj

počet klub

počet člen

255

58 348

15

St edočeský

1583

86 326

14

Jihočeský

1217

60 226

15

Plze ský

939

51 973

14

Karlovarský

153

10677

12

Ústecký

467

25 195

12

Liberecký

421

26 289

15

Královehradecký

796

39 402

13

Pardubický

714

36 515

15

1070

52 544

16

Jihomoravský

851

58 034

14

Zlínský

516

33 377

15

Olomoucký

641

35 759

15

Moravskoslezský

666

52 560

16

10 289

627 225

17

Praha

Vysočina

celkem v čr

výcvik d

tí a mládeže

počet svaz v kraji

– SČp

Jedním z často diskutovaných problém , které Sdružení limitují, je stárnutí funkcioná ského aktivu. V současné dob je v tšina klub vedena
generací šedesátník a starších. Jen
velmi t žko se nám da í zainteresovat
mladé lidi, kte í by byli ochotni, m li
dobré sociální zázemí a hlavn chu
a elán se této náročné aktivit v novat. Generačním problém m se snažíme p edejít r znými typy školení i každodenním p sobením na mladé lidi
v klubech, aby se zapojili do klubové
a sportovní činnosti.
V jednotlivých krajích nemá Sdružení nižší organizační články, které by
hájily a reprezentovaly zájmy našich
klub v regionech a v místech jejich
p sobení. Tato problematika je ešena
pouze formou Krajských komisí Sdružení složených ze zástupc členských
svaz založené na dobrovolné činnosti

S p o r t o v n í c h S va z

Čr

v krajích. V jejich čele jsou pov ení
„zmocn nci“. Úrove jejich spolupráce
s regionálními orgány a organizacemi i úsp šnost v získávání inančních
prost edk z regionálních rozpočt
na zajišt ní našich sportovních aktivit
se velice liší. V ad míst toto funguje dob e, ale více je t ch, kde se naše
sporty dostávají na okraj zájmu a tedy
i na okraj inanční podpory.
Sportovní činnost a úsp chy
jednotlivých sportovních svaz
P es všechny výše uvedené problémy naše sportovní svazy evidovaly za poslední období velký progres,
který se promítl do zvýšeného zájmu
jednak široké ve ejnosti, ale zejména
d tí a mládeže. Kvalitnímu zajišt ní
sportovní činnosti a jejímu zp ístupn ní v tšímu okruhu lidí nebrání fakt, že
by naše sportovní svazy m ly nedo-

statek kvaliikovaných trenér , rozhodčích, vedoucích mládeže, fanoušk
apod. To, co v systému nejvíce chybí,
je dostatek inančních prost edk nezbytných pro zajišt ní technického vybavení, bez kterého naše sporty nelze
provozovat. Kluby a mládežnické oddíly pak jsou místem, kde tento nedostatek poci ujeme nejvíce.
Jen obtížn se nám da í vytvo it
početn jší základnu talentované mládeže, která by umožnila provést její
kvaliikovaný výb r a zapojení do závodní činnosti. Navzdory problém m je
možné konstatovat, že sportovci m li
adu úsp ch a na mezinárodním poli
získali mnoho medailových umíst ní.
P íprava talentované mládeže a státní
reprezentace je limitována systémem
p id lování dotací z MŠMT ČR. Velkou roli hrají počty medailí a inálová
umíst ní z ME, MS a OH podle kterých

z ČinnoSti z áleSáka
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P EHLED VÝSLEDK REPREZENTACE V ROCE 2013
sportovní svaz

zlato

st íbro

bronz

Aeroklub České republiky

9

11

12

Česká asociace akademických technických sport

1

0

4

Český kynologický svaz

6

2

2

Český svaz biatlonu

4

4

1

Moravskoslezský kynologický svaz

0

1

0

12

13

12

Svaz brann -technických sport České republiky

3

3

1

Svaz modelá České republiky

8

11

6

Svaz českých potáp č

3

3

5

Svaz potáp č Moravy a Slezska

1

2

2

Svaz vodák České republiky

2

10

4

Svaz záchranných brigád kynolog ČR

1

1

1

Úst ední automotoklub České republiky

50

67

44

100

128

94

Sdružení hasič Čech, Moravy a Slezska

Celkem
celkový počet medailí

Sdružení haSiČ Čech, moravy a SlezSka
6

322

AEROKLUB
ČESKÉ REPUBLIKY

jsme i inančn odm ováni. Reprezentanti v biatlonu, který jako jediný
z našich sport je součástí olympijského programu, jsou inancováni ve zvýhodn ném klíči. Ostatní sportovní
svazy si p ípravu a zajišt ní státní reprezentace musí doinancovat z vlastních zdroj a často si náklady hradí
i samotní reprezentanti. P esto jsme
na mezinárodním poli velice úsp šní.
Letos naši reprezentanti p ivezli dom
celkem 322 medailí. Z toho 100 zlatých, 128 st íbrných a 94 bronzových.
To je o 105 více než v roce p edešlém.
Podrobný p ehled nabízí tabulka č. 2.
Stále se tedy nabízí ada otázek
typu: Je pro stát p ínosn jší inancovat neúsp šný olympijský sport nebo
úsp šný neolympijský sport, který má
za sebou úsp chy v podob medailí
z mezinárodních akcí? M l by se stát
i nadále zam ovat na podporu sport ,
které jsou zajímavé pro sponzory nebo
podpo it ty sporty, které mají o sponzory nouzi?
zam ení činnosti v roce 2014
Jako každým rokem bude pro následující období naším cílem udržet rozsah
činnosti Sdružení na stávající úrovni, což
vidíme jako klíčové a v současné situaci velice náročné. Samoz ejm budeme
pokračovat v ekonomickém nakládání
s majetkem, který nám jednotlivé svazy
sv ily do správy. Takto získané inanční
prost edky budou jako dosud používány
k doinancování sportovní činnosti členských svaz .
I nadále budeme svou pozornost
v novat spolupráci s MŠMT i spolupráci s ostatními subjekty p sobícími
v oblasti sportu nejen na úrovni České
republiky, ale i na úrovni kraj , m st
a obcí, kde naše kluby p sobí. Základem činnosti jednotlivých svaz by
m la být i nadále snaha o v tší zapojení d tí a mládeže do života nejnižších
organizačních článk , tedy sportovních klub a kolektiv .
V íme, že se nám i v novém období poda í zúročit to dobré, čeho
jsme v pr b hu let dosáhli, vyvarovat se n kterých chyb, vložit do činnosti organizace nové mediální
prvky, které vedle skv lých výsledk a medailí našich sportovc pomohou propagovat a popularizovat
sport jako takový.
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aeroklub ČeSké

MiStr Sv
8

ta v parašutiSMu Ji í

republiky

(a e Čr)

GeČnuk Se Snaží trefit na Malý žlutý puntík o poloM

ru

2 cM
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aeroklub ČeSké

V záv ru roku 2012 (17. listopadu) se
uskutečnila 1. valná hromada Aeroklubu
České republiky, která zvolila již podle
nov platných stanov nové orgány Aeroklubu České republiky (dále jen AeČR).
Prezidentem AeČR byl znovu zvolen
Vlastimil Dvo ák, člen Aeroklubu Memorial Air Show Roudnice nad Labem.
Prezident p edsedá tentokrát jen devítičlennému výboru AeČR. Ten je složen z:
• prezidenta AeČR – Vlastimil Dvo ák
– AK Roudnice nad Labem,
• p edsedy odborné sportovní komise
AeČR (dále jen OSK) pro leteckou akrobacii – Vladimír Machula – LAC Moravská T ebová,
• p edsedy OSK pro bezmotorové létání – Ji í Cihlá – AK Ústí nad Orlicí,
• p edsedy OSK pro všeobecné letectví – Jaroslav Jandík – AK Moravská
T ebová,
• p edsedy OSK pro parašutismus – Martin Kumžák – Base Paraklub Praha,
• p edsedy komise klub a provozovatel letiš AeČR (dále jen KKPL) – Lukáš Ježek – AK Jičín,

Sportovních Svaz

Čr

(a e Čr)

• 3 člen KKPL – Michal Šebek – AK Panenský Týnec, Karel Ma ík – AK Plasy
a Martin Mezera – AK Zbraslavice.
První valná hromada AeČR krom jiného s deinitivní platností schválila delimitaci letadel dle pravidel, schválených
shromážd ním statutárních zástupc členských organizací AeČR a pov ila výbor
AeČR ji podle t chto pravidel dokončit.
Ve spolupráci s členskými organizacemi AeČR se uskutečnila následující
Mistrovství České republiky v leteckých sportech a parašutismu:
Mistrovství ČR v letecké akrobacii
letoun uspo ádal Aeroklub České Bud jovice na letišti Hosín. Mistry České
republiky se stali Karel Vobo il v kategorii Sportsman a Jan Tvrdík v kategorii Intermediate.
Mistrovství ČR v letecké akrobacii
kluzák bylo uspo ádáno v Jind ichov
Hradci. Mistry České republiky se stali
Vladimír Machula v kategorii Unlilmited,
David Beneš v kategorii Intermediate
a Aleš Ferra ml. v kategorii Sportsman.

cviČný víceúČelový letoun zlin 142 „na zádech“ p
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Mistrovství ČR v p esném létání uspoádal na svém letišti Aeroklub Most. Mistrem republiky se stal Luboš Hájek.
Mistrovství ČR v letecké rally uspoádal na svém letišti Aeroklub Rakovník. Mistry republiky se stala posádka
Petr Opat a Jan Havlík.
Mistrovství ČR v parašutismu v disciplín CF uspo ádal Aeroklub Krnov a zvít zila dvojice Martin Kučera
a Mojmír Kytnar.
Mistrovství ČR v klasických disciplínách uspo ádal Aeroklub Plze -Bory.
Mistry ČR se stali v p esnosti p istání
družstev Petr Sm šný, Jakub Pavlíček,
Libor Jiroušek a Old ich Šorf, v p esnosti
p istání jednotlivc Petr Sm šný, v p esnosti p istání žen Daniela Macichová,
v p esnosti p istání junior Miloslav K íž,
v individuální akrobacii Libor Jiroušek
a v celkovém hodnocení Libor Jiroušek.
Mistrovství ČR v placht ní se uskutečnilo ve Vysokém Mýt . Mistry České republiky se stali v klubové t íd Michal Lešinger a v kombinované volné
t íd Petr Tichý.

i letecké akrobacii

9

aeroklub ČeSké

republiky

(a e Čr)

TABULKA ÚSP ŠNOSTI AEČR NA MISTROVSTVÍCH SV TA A EVROPY
Akro
Navigace
Para
Placht ní
CELKEM

ZLATO
1
5
1
1
9

ST ÍBRO
2
5
2
2
11

Reprezentanti Aeroklubu České republiky se v roce 2013 zúčastnili také vrcholných sv tových a evropských sout ží.
Zlaté medaile získali: družstvo muž
ve složení Miroslav Červenka, Jan
Rozlivka a P emysl Vávra za vít z-

BRONZ
2
1
5
4
12

Do 8. M.
9
7
6
12
34

ství v absolutním hodnocení družstev
na MS v letecké akrobacii kluzák
ve t íd Unlimited, Tomáš Vala za vít zství v juniorské
kategorii Mistrovství sv ta v p esném

létání, Ji í Jakeš za vít zství v p esnosti p istání na Mistrovství sv ta v p esném létání, družstvo ve složení Ji í
Jakeš, Petr Opat a Tomáš Vala za vít zství v p esnosti p istání družstev
na Mistrovství sv ta v p esném létání,
družstvo ve složení Martin Cabejšek,
Ji í Rudolf, Michal Rančák a Tereza
Drgová za vít zství v absolutním hodnocení družstev ve t íd Advanced
na Mistrovství Evropy v letecké rally,
posádka Petr Opat a Jan Havlík za vít zství v p esnosti p istání na Mistrovství Evropy v letecké rally, Libor Jiroušek za vít zství v disciplín akrobacie
za volného pádu na Mistrovství Evropy
v klasických disciplínách parašutismu
a Roman Mraček za vít zství v klubové
t íd na Mistrovství Evropy v placht ní.
Ji í Dodal,
generální tajemník
Aeroklubu České republiky

dvouMotorový letoun l 200 Morava,
doSud používaný v aeroklubech

kluzáky rozdílných t
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Česká asociace akademických technických sport
• zimní biatlon – 1860 člen
• letní biatlon – 15 vysokoškolských klub
• plavání s ploutvemi – 3 univerzitní kluby
• paragliding a záv sné létání – UK Praha,
MU Brno, VŠBTU Ostrava
• sportovní st elba
• kynologie
• požární sport
• radiový orientační b h
• letecké sporty
• modelá ství
Vysokoškolský sport je ve své více
než stoleté historii významnou součástí
vzd lání a neodmysliteln pat í k životu
každého studenta. Vzhledem k vývoji
společnosti a zájm m současné mladé generace, technické disciplíny mají
všechny atributy, které mládež vyhledává: nutnost plného nasazení, adrenalin,
spojení sportovní činnosti se zvládnutím náročné techniky, možnost podívat
se na sv t z ptačí perspektivy anebo
naopak zkoumat podvodní sv t.
Svým charakterem je Česká asociace
akademických technických sport (ČAATS) organizací multisportovní, velice
mladou a dynamickou s neustálým pohybem člen , nových a odcházejících.
Naše vysokoškolské kluby technických
sport vytvá í po dobu studia univerzitním sportovc m podmínky ke sportovní
a tréninkové činnosti. Svým obsahem
navazují na činnost kateder t lesné výchovy na vysokých školách a rozši ují
jejich nabídku sportovních aktivit. Devadesát procent členské základny tvo í
mládež do 28 let. R znorodost sportovních disciplín vyžaduje úzkou spolupráci ČAATS s p íslušnými sportovními
svazy a to nejen v rámci Sdružení sportovních svaz ČR, ale i mimo n , nap .
s Českým st eleckým svazem, Asociací
radiového orientačního b hu ČR a Leteckou amatérskou asociací.
Naším nejv tším partnerem s obdobným zam ením činnosti je Česká
asociace univerzitního sportu (ČAUS,
www.caus.cz), která p sobí v rámci
ČUS. Usnesením konference z roku
1991 byla ČAATS začlen na do struktury vysokoškolského sportu a prost ednictvím ČAUS jsme rovn ž členy
sv tové univerzitní sportovní federace
– FISU (International University Sports
Federation, www.isu.net).
12
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Vrcholem každoročních domácích
aktivit našich klub je organizování
Sportovních p ebor vysokých škol
(SPVŠ) ve všech provozovaných sportech, které jsou dále spolupo ádány
katedrami t lesné výchovy a p íslušnými sportovními svazy jako samostatná mistrovství.
Pouze plavání s ploutvemi je zpravidla součástí Českých akademických her (ČAH), které jsou po ádány
naší nejbližší partnerskou organizací, ČAUS. Tento univerzitní sportovní
svátek má neopakovatelnou atmosféru. ČAH jsou obdobou d íve organizovaných Československých univerziád
a ukazuje se, že i v dnešní dob mají
výrazný motivační náboj a univerzitního ducha. Letošní 12. ročník ČAH byl
uspo ádán Fakultou t lesné výchovy a sportu UK v Praze u p íležitosti
jejího 90. výročí v polovin června.
Do programu bylo za azeno 36 sport
a zúčastnilo se jich t i tisíce student .
Je jen škoda pro naše sporty, že díky
nutnosti speciálních technických podmínek, které VŠ nemají, není možné
za adit i n které další disciplíny.
V centru pozornosti student i ČAATS
byly dva olympijské sporty: sportovní
st elba a zimní biatlon, které reprezentují naše disciplíny na poli univerzitního sportu v zahraničí a p ispívají tak
svými výsledky k vysokému kreditu
českého univerzitního sportu. Zimní biatlon je pravideln za azován do programu Zimních sv tových univerziád,
které se konají každý lichý rok a jsou
po ádány jednotlivými členskými státy
FISU podle schváleného kalendá e.
Sportovní st elba byla již pot etí jako
volitelný sport za azena do programu
27. letní sv tové univerziády v Kazani,
které se zúčastnil rekordní počet stát všech kontinent – 136 i sportovc
11 778.
Více než 200 člen výpravy České asociace univerzitního sportu se
úsp šn vrátilo z d jišt univerziády s rekordním počtem medailí – 16
(3 zlaté, 6 st íbrných a 7 bronzových).
Jeho součástí byl i 18členný st elecký
univerzitní tým pod vedením Jana Fidlera, který si v konkurenci 387 st elc ze 44 stát všech kontinent vedl
opravdu skv le. Op t jsme potvrdili
vysoký výsledkový kredit z p edchozích let. Za dobu od 1. akademické2013 • S družení
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ho mistrovství sv ta, které se konalo
v Plzni v roce 2003, jsme vždy p ivezli medaile. Vzhledem k neustále se
zvyšující úrovni sportovních výsledk
jednotlivých sport , st elbu nevyjímaje, je skutečn t žké se probojovat
do inálových boj o medaile a každá
inálová účast je velice cenná. V 17
st eleckých disciplínách, které byly zaazeny do programu Univerziády, startovala ada medailist a inalist ze
sv tových st eleckých sout ží a složení jednotlivých univerzitních tým bylo
tém totožné s národními st eleckými
týmy. Hodnotu dosažených výsledk
je možné porovnat s úrovní dosahovanou na ME, MS, SP. V n kterých p ípadech dokonce i s úrovní st eleckých
výsledk na OH. Na Univerziád byl
v 7 disciplínách p ekonán univerziádní rekord. Mezi naše nejlepší tradičn
pat ili broka i a pistolá i.
Individuální sout že:
• Tomáš Nýdrle, Mendelova Univerzita
Brno – 1. místo, Skeet
• Jakub Tomeček, FSPs Mendelova
Univerzita Brno – 3. místo, Skeet
• Pavel Sv tlík, ZČU Plze – 3. místo,
vzduchová pistole
Sout že družstev:
• Sedláček R., FT Mendelova Univerzita Brno
• Dvo ák M., Mendelova Univerzita Brno
• P ívara J., VUT Brno – 3.místo, Trap
• Nýdrle T., Tomeček J., Novota J., Univerzita Hradec Králové – 3. místo Skeet
Z výsledk v puškových disciplínách
je t eba ocenit inálovou účast Moniky
Vránkové, ZČU Plze , která na svém
prvním univerzitním startu obsadila
5. místo (puška) a 4. místo Tomáše T hana (pistole), jejichž výsledky jsou pro
nás p íslibem do budoucna. V íme, že
by Monika mohla jít cestou naší úsp šné medailistky z londýnských OH 2012
Adélky Sýkorové, která z univerzitních
st eleckých sout ží od roku 2007 pravideln vozila medaile z mistrovství sv ta
a letních sv tových univerziád.
Neuplynula dlouhá doba od slavnostního zakončení 27. letní sv tové
univerziády, ale vedení České asociace akademických technických sport
a st eleckého univerzitního týmu již
začíná realizovat p ípravu 5. akademické mistrovství sv ta ve sportov13
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ní st elb 2014, které se bude konat
v íjnu ve Spojených arabských emirátech, Al Ain a dále 28. sv tovou letní
univerziádu, která bude v Gwangju
od 3. do 14. července 2015.
Od 80. let se studenti – biatlonisté
zúčast ují Zimních sv tových univerziád (ZSU). Vysoká la ka z roku
1997, kdy jsme v Koreji získali 4 medaile (1 zlatá a 3 bronzové) nám n kdy tak trochu ztrpčovala život, nebo
tento ojedin lý výsledek je vzhledem
ke stoupající úrovni biatlonových sout ží v rámci Zimních sv tových univerziád asi t žko p ekonatelný. Po této
medailové žni bylo každé umíst ní bez
medaile zdánlivým neúsp chem. P itom se domnívám, s ohledem na stále
stoupající konkurenci, že každé místo
v první patnáctce je velice dobrým výsledkem a náš biatlonový tým v pr b hu let získal jak adu t chto umíst ní,
tak i ty vytoužené medaile.
V roce 2013 se ZSU 2013 bude
konat oproti zvyklostem v mimo ádném termínu od 11. do 22. prosince
v italském Trentinu. To, jak se náš
11členný biatlonový tým uplatní, bude
p edm tem p íští Ročenky. Nicmén
záv rečné m síce tohoto roku bude
naše pozornost pat it biatlonu a kvalitní p íprav student na tuto vrcholnou
univerzitní akci.
Požární sport pat í mezi ty, které
pravideln vozí medaile z mezinárodních univerzitních mistrovství po ádaných mezinárodní federací požárního
sportu. Sice nejsou součástí programu FISU, ale účast stát i závodník
na nich, je úctyhodná a naši studenti
vždy pat í k t m nejúsp šn jším a pravideln vozí adu medailí.
O požární sport je mezi vysokoškolskou mládeží velký zájem nejen v zahraničí, ale i u nás. Nap íklad v rámci
AM ČR pat í mezi tyto akce k nejlépe
zorganizovaným a s nejvyšším počtem účastník (okolo 150 student ).
Nesmíme zapomenout ani na výsledky vysokoškolák v ostatních
sportech. Je t eba íci, že dosahují
ady úsp ch na p íslušných mezinárodních svazových sout žích, ME
a MS. Nap íklad v plavání s ploutvemi,
radiovém orientačním b hu a v leteckých sportech tvo í vysokoškoláci až
dv t etiny státní reprezentace ČR.
T ší nás, že alespo částečn naše
14

kluby p ispívají k vytvo ení lepších
podmínek pro ty, kte í nejsou členy reprezentačních družstev nebo
juniorských výb r ČR. Kdyby ničím jiným, tak alespo sportovními stipendii, kterými t m nejlepším
umož ujeme účast na soust ed ních
a v sout žích.
Do budoucna máme jasnou p edstavu o další činnosti a to zachovat
alespo stávající úrove . V současné
dob , kdy ekonomická situace není
p íliš dobrá a promítá se i do oblasti

(Ča at S )

sportu, naše kluby i vedení asociace
si kladou otázky, jak pokračovat dále
s co nejmenším omezením rozsahu
naší činnosti.
V íme, že se nám to bude da it
alespo tak, jako doposud a studenti,
kte í prošli našimi adami a dostali se
na vedoucí pozice společnosti, alespo občas zavzpomínají na studentské časy a budou ze své pozice sportu
nápomocni!
PaedDr. Ivana Ertlová
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b 2014, které se bude konat v íjnu
ve Spojených arabských emirátech, Al
Ain a dále 28. sv tovou letní univerziádu, která bude v Gwangju od 3. do 14.
července 2015.
Od 80. let se studenti – biatlonisté zúčast ují Zimních sv tových univerziád (ZSU). Vysoká la ka z roku
1997, kdy jsme v Koreji získali 4 medaile (1 zlatá a 3 bronzové) nám n kdy tak trochu ztrpčovala život, nebo
tento ojedin lý výsledek je vzhledem
ke stoupající úrovni biatlonových sout ží v rámci Zimních sv tových univerziád asi t žko p ekonatelný. Po této
medailové žni bylo každé umíst ní bez
medaile zdánlivým neúsp chem. P itom se domnívám, s ohledem na stále
stoupající konkurenci, že každé místo
v první patnáctce je velice dobrým výsledkem a náš biatlonový tým v pr b hu let získal jak adu t chto umíst ní,
tak i ty vytoužené medaile.
V roce 2013 se ZSU 2013 bude konat oproti zvyklostem v mimo ádném
termínu od 11. do 22. prosince v italském Trentinu. To, jak se náš 11členný
biatlonový tým uplatní, bude p edm tem p íští Ročenky. Nicmén záv rečné m síce tohoto roku bude naše
pozornost pat it biatlonu a kvalitní p íprav student na tuto vrcholnou univerzitní akci.
Požární sport pat í mezi ty, které
pravideln vozí medaile z mezinárodních univerzitních mistrovství po ádaných mezinárodní federací požárního
sportu. Sice nejsou součástí programu FISU, ale účast stát i závodník
na nich, je úctyhodná a naši studenti
vždy pat í k t m nejúsp šn jším a pravideln vozí adu medailí.
O požární sport je mezi vysokoškolskou mládeží velký zájem nejen v zahraničí, ale i u nás. Nap íklad v rámci
AM ČR pat í mezi tyto akce k nejlépe
zorganizovaným a s nejvyšším počtem
účastník (okolo 150 student ).
Nesmíme zapomenout ani na výsledky vysokoškolák v ostatních
sportech. Je t eba íci, že dosahují
ady úsp ch na p íslušných mezinárodních svazových sout žích, ME
a MS. Nap íklad v plavání s ploutvemi, radiovém orientačním b hu a v leteckých sportech tvo í vysokoškoláci
až dv t etiny státní reprezentace
ČR. T ší nás, že alespo částeč14

n naše kluby p ispívají k vytvo ení
lepších podmínek pro ty, kte í nejsou členy reprezentačních družstev
nebo juniorských výb r ČR. Kdyby
ničím jiným, tak alespo sportovními stipendii, kterými t m nejlepším
umož ujeme účast na soust ed ních
a v sout žích.
Do budoucna máme jasnou p edstavu o další činnosti a to zachovat
alespo stávající úrove . V současné
dob , kdy ekonomická situace není
p íliš dobrá a promítá se i do oblasti
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český
kynologický svaz

sportu, naše kluby i vedení asociace
si kladou otázky, jak pokračovat dále
s co nejmenším omezením rozsahu
naší činnosti.
V íme, že se nám to bude da it
alespo tak, jako doposud a studenti,
kte í prošli našimi adami a dostali se
na vedoucí pozice společnosti, alespo občas zavzpomínají na studentské časy a budou ze své pozice sportu
nápomocni!
PaedDr. Ivana Ertlová
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Jsme občanským sdružením, součástí Sdružení sportovních svaz ČR
a členským subjektem Českomoravské kynologické unie (ČMKU), potažmo členem FCI.
Jsme nejv tší kynologickou organizací v rámci České republiky, sdružující
více než 20 000 člen v ZO a klubech.
ČKS je garantem státní reprezentace ve sportovní kynologii.
Díky zm nám ve společnosti po roce
1989 a zárove p ílivu informací ze zahraničí a vzniku zcela nových odv tví
kynologické činnosti se mohl náš svaz
pln transformovat na sportovní orga16
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roudnici nad l abem 2013

nizaci. Naše výsledky, docílené v evropském i sv tovém m ítku za posledních 23 let sv dčí o tom, že česká
sportovní kynologie je mezinárodn
stále respektována a uznávána. O to
více nás mrzí, že u nás doma je sportovní kynologie pouze na okraji zájmu
a její reprezentace není již n kolik let
inancována.
Popularita u divácké obce, zejména nových sportovn kynologických
odv tví značn stoupla a docilované
špičkové výsledky p ibývají.
Tato odv tví jsou z hlediska diváckého zájmu atraktivn jší, umož ují

p enést výkony na stadiony a do hal
a tak jsou i pro ve ejnost zajímav jší
a p ístupn jší.
Je škoda, že je náš sport opomíjen, sportovní kynologie se tak pomalu a jist stává záležitostí pouze t ch
movit jších občan a zejména po linii práce s mládeží je to s výhledem
do budoucna smutné zjišt ní. Vždy
práv práce se psem p edpokládá jednak pobyt na čerstvém vzduchu, určitou fyzickou zdatnost a v neposlední
ad i vztah k p írod . Tyto aspekty
jsou ve výchov naší mladé generace
často opomíjeny.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013

Krom základního poslání, organizace sportovního výcviku a chovu ps ,
je nemalá pozornost v nována práv
práci s mládeží v oblasti propagace
ochrany zví at a p írody. Samoz ejmostí je odborná p íprava funkcioná ského
kádru (rozhodčí, iguranti, kladeči, trené i) a vydávání pot ebných normativ
k zajišt ní sportovní a chovatelské činnosti. Každoročn jsou organizovány
a zabezpečovány výb rové postupové
sout že, mistrovství dosp lých i mládeže a výjezdy reprezentačních družstev
na sv tová mistrovství. Krom toho je
organizačn zabezpečován systém vý2013 • S družení
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konnostních zkoušek ps , organizování ady dalších kynologických sout ží
krajského významu, chovatelských akcí
a tábor mládeže.
Pro členy svých chovatelských klub
vydává ČKS pr kazy p vodu ps , vede
plemennou knihu a zabezpečuje kompletní servis jednotlivým chovatel m.
Prost ednictvím zast ešující Českomoravské kynologické unie je náš
svaz členem mezinárodní kynologické federace FCI. V posledních letech
jsme byli touto organizací n kolikrát
pov eni uspo ádáním vrcholných sv tových mistrovství v r zných odv tvích
kynologické činnosti. Všechny tyto akce
byly jak po odborné, tak i společenské
úrovni vysoce hodnoceny. Zá ným p íkladem toho bylo letošní uspo ádání
MS FCI ve výkonu ps všech plemen
v Roudnici nad Labem (v bec poprvé v ČR) za účasti 36 stát , které
bylo hodnoceno jen v superlativech.
Domníváme se, že i toto by m lo být
zohledn no p i rozhodování o p id lení inančních prost edk , vždy jde
o nemalou propagaci nejen kynologie, sportu, ale i naší republiky.
ČKS je každoročn po adatelem dvou, dnes již tradičních,
mezinárodních výstav ps
v Praze, s účastí kolem
6000 p edvedených jedinc na každé z nich. Mnohdy je na tuto činnost poukazováno, že se sportem p ímo
nesouvisí. Není to však pouze
p ehlídka psí krásy. Ale z našeho hlediska jde i o p edvedení
chovných jedinc , zejména pracovních plemen, nebo kynolog-sportovec musí mít ke své činnosti pot ebné „ná adí“, a tím je kvalitní
pes, pot ebných povahových vloh.
I na poli „kynologické diplomacie“
odvádíme nemalý kus práce nejen pro
českou kynologii, ale i ČR samotnou.
Náš svaz má zastoupení v n kolika
komisích mezinárodní kynologické federace FCI a orgánech sv tových organizací jednotlivých plemen, kde si
naši zástupci počínají velmi aktivn .
Výcvik ps v jednotlivých základních organizacích je provád n
pod dohledem zkušených instruktor , má svoje zákonitá
pravidla, odvozená z požadavk zkušebních ád a

již národních či mezinárodních a spluje náročné požadavky ád ochrany
zví at, vycházejících z našich n kdy až
p íliš p ísných zákon . Vyvrcholením
určitého období p ípravy je vždy ov ení schopností ps účastí na zkouškách
z výkonu podle jednotlivých stup
obtížnosti. Mimo to jsou na regionální
úrovni po ádány kynologické závody pro
široký okruh našich člen , které slouží
nejen k porovnání výkonnosti ps , ale
bývají i významnou společenskou událostí v míst p sobnosti po ádající organizace.
Výkonnostní sport, vrcholící v domácích mistrovstvích a účastí na mnoha
mistrovstvích sv ta, je pod ízen požadavk m Mezinárodní kynologické federace FCI. Jednak jsou po ádány výb rové sout že pro
postup na Mistrovství ČR
bez rozdílu plemen, dále
výb rové sout že pro mistrovství jednotlivých
plemen, které
jsou zárove
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kvaliikací pro nominaci na jednotlivá
mistrovství sv ta a Evropy. V mezinárodním m ítku neexistují bohužel oiciální
sout že mládeže a junior . Tato oblast
činnosti má u nás již dlouholetou tradici
a prozatím neúsp šn jsme byli iniciátory
uspo ádání MS či ME mládeže a junior .
Činnost našich kolektivních člen ,
chovatelských klub je po linii chovu

miStrovStví malých plemen – Stupn

(ČkS )

kumentují i úsp šná p sobení našich
člen v r zných televizních zábavných
sout žích.
Zvláštní pozornost v naší struktu e
zaslouží Centrum pro speciální výcvik
psích pomocník pro t lesn a zdravotn handicapované – helppeS. Jeho
výcviká i mají již vycvičeny a úsp šn
p edány stovky vodících ps pro nevido-

vít z

konkrétního plemene sice pod ízena
interním normativ m a standard m, ale
po linii výcviku se provádí stejn na cvičištích základních kynologických organizací, které jsou naší st žejní materiální
základnou. Kluby speciálního výcviku,
zaznamenaly v poslední dob nár st
dalších odv tví. K d ív jšímu klubu Agility, Mondioringu a Flyballu p ibyly kluby
Discdog, Obedience a Dog Dancing.
P estože jde o mladá odv tví, ihned se
ve své činnosti zapojily i do mezinárodního d ní a tém okamžit docilují i mety
nejvyšší. Umíst ní na stupních vít z
jsou toho dokladem. Oblíbenost našich
sportovních odv tví u divácké obce do18
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mé a ps asistenčních. Ke každoročnímu
Mistrovství ČR vodících ps je po ádáno
již čty i roky i Mistrovství ps asistenčních.
Rok 2013 nebyl pro naše sportovní
kynology tak úrodný na absolutní počet medailových umíst ní na jednotlivých MS jako roky p edešlé. N která mistrovství nás však teprve čekají
v záv ru roku.
Nejpronikav jšího sportovního úsp chu docílili naši reprezentanti Discdog
klubu na ME. Stali se v bec nejúsp šn jší výpravou. Obsadili medailová
umíst ní ve všech vypsaných kategoriích. Ovšem zcela ojedin lého úsp chu dosáhla Lucka Schonová, která se

stala Mistryní Evropy již popáté v ad
s již 3. psem. K tomu ješt 1. místo
A. Smolíkové v kat. Bonsai a 3. místo
K. Alexové taktéž B. Stalo se již tém
samoz ejmostí, že naši reprezentanti v Agility p ivážejí z MS ta nejvyšší
umíst ní. Náš jediný zástupce na MS
v Jihoafrické republice R. Liška (vysoké in. náklady) se stal celkov vicemistrem sv ta a obsadil v kat.Jumping
1. místo. Mistrovství Evropy junior
ve Švýcarsku bylo ve znamení našich
závodnic, které se pod lily o tém
všechna medailová umíst ní (A. Pospíšilová, D. Sommerová, D. Lajmarová, L. Prokešová a M. Bradáčová). Také
na MS v para Agility vyhrála ČR sout ž tým , když získala 2 první, 1 druhé
a 1 t etí místo (Kollnerová, Rychnovská,
Gabriel). Úsp šn se rozvíjí i Mondioring: v té nejvyšší kategorii na MS sice
ješt nemáme zástupce, ale co není,
jist bude. Na MS Obedience v Maarsku Dana Valešová obsadila krásné 1. místo ze 100 závodník . V družstvech celkov 3. místo z 20 zemí.
Na MS FMBB BO Obedience ve Slovinsku byly v sout ži národ nejúsp šn jší
naše J. Maroušková a V. Kracíková.
Ješt nás čekají 2 mistrovství sv ta. MS
Atibox v Itálii a MS ISPU velkých knírač ,
na kterých býváme tradičn úsp šní.
Výčet našich úsp ch je bezpochyby srovnatelný se sv tem. Jaksi navíc,
mimochodem jako jediní na sv t jsme
uvedli v život Mistrovství ČR malých plemen podle speciálního zkušebního ádu.
Ten má již u nás sice dlouholetou tradici,
ale zejména poslední dobou zájem psovod s malými plemeny stoupl natolik,
že si zaslouží po ádání Mistrovství ČR.
Každoročn po ádá náš svaz velkou
mezinárodní sout ž se zadáním čekatelství CACIT (mezinárodní šampion
výkonu), poslední léta v Dob íši. Letošní
ročník vyhrál M. Plecháček s úctyhodným počtem bod 291 z 300 možných.
K celkovému výčtu úsp ch nutno
zmínit i prop jčení již 21. titulu Mistr
sportu, tentokrát L. Machovi.
Veškeré informace ohledn svazu možno získat na webu: www.kynologie.cz
Český kynologický svaz
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Tel., fax: 266 722 235
http://www.kynologie.cz
e-mail: info@kynologie.cz
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Radioamaté i
Nejen koníček, ale též závazek trvalé funkčnosti
Rovnost na radiových vlnách
Radioamatér je pom rn obtížn
deinovatelný člov k. Je to nadšenec
zaujatý radiotechnikou, který z vlastního osobního zájmu experimentuje s komunikačními technologiemi a jehož
hlavním cílem je komunikace s podobnými nadšenci na celém sv t . Radioamatérské vysílání je velmi hodnotnou
náplní volného času. Tato činnost je
podmín na celoživotním vzd láváním
jak v oblasti technické, tak i jazykové.
Snad nikde jinde se nenalezne taková
rovnost jako p i radiovém spojení. Je
naprosto lhostejné (a též nezjistitelné) zda ten, kdo mluví do mikrofonu
nebo uká do telegrafního klíče n kde
na druhém konci sv ta, je černý, bílý,
k es an, muslim, chudý nebo zbohatlý. Pro mnohé invalidy je komunikace
po radiových vlnách hlavní náplní, nebo jejich handicap v tomto odv tví naprosto není na závadu.
Neexistuje snad jiná záliba lidí, která
by byla tak úzce spjata se snahou postavit technický pokrok do služeb lidstvu. Od samého počátku objev , které
stvo ily radiotechniku jako v dní obor,
a radiového vysílání, jako média, které
nejvíce ovliv uje myšlení lidí na celém
sv t , se setkáváme s dobrovolnými
nadšenci, kte í nelitují času, prost edk , ani námahy dokázat, že „m j“ signál
doletí kamkoliv na sv t . Pro n které se
stalo jejich prvotní zájmové nadšení pro
radiotechniku nejen celoživotním koníčkem. Pro n koho to znamenalo start
jeho profesionální kariéry, a již jako
opravá e, konstruktéra či pracovníka
ve výzkumu nebo na universit . Společenský význam radioamatér je znám
jak z historie, kdy práv radioamaté i
byli páte í radiového spojení odbojových skupin na území protektorátu
s velením v zahraničí. V současnosti
jsou radioamaté i zálohou pro krizové
situace, kdy i profesionální spojovací
prost edky vypovídají službu, jak se
ukazuje nap . p i rozsáhlých povodních
a podobných živelných pohromách.
Mnozí z radioamatér byli v minulosti
za svou činnost perzekuováni. Radioamaté i prokázali neocenitelné služby
jak za protektorátu, tak i v srpnu roku
20

radioklub

(Črk)

1968. V dob po roce 1948 bylo mnohým zakázáno provozovat svou zálibu,
mnozí neušli káze skému trestu. V tšina radioamatér byla v hledáčku STB,
pro možnost komunikovat s lidmi i na
v té dob nesprávné sv tové stran .

kroužek mladých elektrotechnik

v

nách nebo ve školních t ídách ukazují
instrukto i, jak si postavil vlastní rádio,
které opravdu hraje, nebo jak sestavit
malého robota, který se pohybuje tak,
jak mu p ikážeme. Zájem mladých je
orientován jednak na již zmín né tech-

zŠ nad p

Dodnes jsou všichni p ipraveni pomoci
s komunikací v kteroukoliv dobu.
Co dnes radioamaté i d lají?
Jako v tšina zájmových spolk a sportovních klub se i radioamaté i snaží
p ilákat mládež. Ve vlastních klubov-

ehradou,

praha–hoStiva

nické profese a manuální zručnost
v ovládání ná adí a jednoduchých m ících p ístroj . T m, kte í se ješt navíc
cht jí více pohybovat v terénu, je určena
oblast činnosti ROB (radiový orientační b h). N kte í mladí zájemci se zase
více soust e ují na vlastní komunikaci
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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po radiových vlnách. T m jsou určeny
kurzy radiových operátor . Sout živost
a snahu o porovnání sil si radioamaté i
obecn uspokojují v radioamatérských
závodech, které jsou jak lokální, tak
i kontinentální, či celosv tové.

Pokračování v tradicích
Historicky první radiovou komunikací bylo p edávání zpráv pomocí telegrafní Morseovy abecedy. P estože
tento typ komunikace byl již z profesionálních služeb vy azen a technika
se z dob „P ednosty stanice“ pon kud
2013 • S družení
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zm nila, radioamaté i stále tuto tradici
dodržují. Jednak je to z technických
d vod , nebo telegrafní signál dosáhne nejdále i p i malém výkonu vysílače. Hlavním d vodem je profesní hrdost na tento typ komunikace. Dodnes

jsou po ádána nejen republiková, ale
i celosv tové sout že v rychlotelegraii. Čeští reprezentanti nejsou rozhodn t mi posledními. Pro radioamatéry
není používání tradičních typ komunikace a radiových prost edk dogmatem. V současnosti je v provozu mno-

ho bod radiové digitální sít a mnoho
radioamatér pracuje t mito moderními druhy provozu.
Pomoc ostatním sportovním odv tvím
Radioamaté i nejsou uzav eni do své
komunity. Je-li to pot eba, rádi pomáhají ostatním sportovc m, zvlášt p i
zajišt ní organizace jejich závod
a sportovních podnik . Ne vše a ne
vždy se dá zajistit mobilními telefony,
a zde p icházejí ke slovu práv radioamaté i. Jenom pro ilustraci uve me
situaci, kdy radioamatérská stanice
v Čechách p edává jachta m, ztraceným kdesi v oceánu, p i jejich závodu
aktuální zprávy o počasí na jejich plánované trase. Mnoho stanic je p ipraveno pomoci posádce v p ípad , kdy
se lo dostane do obtížné situace.
Zajímavou aktivitou byla v roce 2013
také činnost radioamatér z ad p íslušník požárních a hasičských sbor . Jednalo se o časov omezenou aktivitu, v novanou 140. výročí založení
hasičského sboru v Horním Maršov
a setkání dobrovolných hasič v Litom icích. Tato aktivita orientovaná
na členy nebo p íslušníky HZS, HZSP,
SDH nebo JSDH, a to aktivní či penzionované, m la název OL140FIRE.
Radioamatérské závody
Již od počátku, kdy radioamaté i
vznikli, vznikaly i radioamatérské závody. N které jsou krátké t eba jen p l
hodiny. N které trvají den či dva. Jsou
ale také sout že, které trvají i n kolik
let. Z krátkých závod stojí za zmínku
závod nejv tšího velikána české historie Cimrman v utajený závod. Trvá
30 minut a je pro p íznivce morseovky. Svátkem pro nás, radioamatéry, je
závod zvaný Polní den. Tento závod
se uskuteč uje každý rok, vždy první
celý víkend v m síci červenci. Vlastní závod trvá 24 hodin. P edchází
mu mládežnická varianta – Polní den
mládeže. Jedná se o závod, ve kterém mladí uchazeči, či jen zájemci
o radioamatérský sport mohou pracovat (s jistým omezením) na za ízení
používaném v standardním závodním
provozu a vyzkoušet si tak radioamatérský provoz. Pro „ty starší“, je radost
vid t, jak mladý radioamatér prožívá
vzrušení ze spojení s jinou radiostanicí, na které hovo í operátor jeho v ko21
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r adioamatérSká manželka lenka, ok1wzm, p

i dovolené v

radioklub

(Črk)

k ambodži

vé skupiny. S jistou vnit ní škodolibostí
se pak usmíváme nad stresem mladého
operátora z nemožnosti p esn se naladit, natočit anténu, či prost z toho, že
jej volaná stanice neakceptuje a neodpovídá. Následnou radost z „vyd eného“
spojení a získání všech pot ebných informací mu m žeme jen závid t. Z t ch
dlouhodobých aktivit je to nap . diplom
DXCC, tedy potvrzení, že jeho vlastník
pracoval s určitým počtem radiostanic
na celém sv t . Nutno však podotknout, že samostatnou radioamatérskou
zemí se často počítá nap . ostrov (Jersey), nebo část státu (Skotsko). Mnohé
zem s ohledem na m nící se politickou
situaci zanikají, jiné vznikají. V současné
dob existuje 340 platných zemí. Nejlepší z českých radioamatér mají potvrzeno spojení s cca 380 zem mi.
Radioamatérské expedice
Mnohá místa na sv t nejsou „radioamatérsky“ obsazena. To je bu z d vodu politické situace v daném stát
(Severní Korea) nebo tím, že se jedná
o malý ostrov, kde mimo pták nikdo nežije. Na takováto místa se čas od času
vypravují radioamatérské expedice. Parta nadšenc nelituje inančních prost edk a na n kolik dní se usídlí v takovémto
míst . Výsledkem pak bývá n kolik tisíc
navázaných radiových spojení se stanicemi po celém sv t .

mladý radioamatér p i polním dnu mládeže

ani p

i dovolené Si radioamatér nedá pokoj – martin, ok1fzm, na vrcholcích kambodžSkých hor.
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Český radioklub
Aktivity radioamatér koordinuje Český
radioklub. Pro provozování radioamatérské aktivity není nutné, aby p íslušný
člov k byl členem ČRK, ale je to výhodné z mnoha d vod . ČRK nyní sdružuje okolo 2300 člen a více než 200
členských radioklub . Součástí práce
ČRK je podpora a inancování radioamatérských maják a p evad č . Dále
podpora v legislativních záležitostech
spojených se získáním radioamatérské koncese. Nedílnou a nemalou část
práce tvo í podpora zájmových kroužk
pro mládež, podpora sout ží mládeže
a podpora reprezentant .
Pokud se chcete o Českém radioklubu a jeho aktivitách dozv d t více,
navštivte naše internetové stránky
www.crk.cz nebo kontaktujte sekretariát ČRK na telefonu 266 722 240 nebo
na e-mailu crk@crk.cz.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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Rok 2013 se nesmazateln zapsal
do historie českého biatlonu nejen
po stránce dosažených sportovních
výsledk , ale p edevším organizačn -po adatelské a zejména mediální, která
výrazn p iblížila biatlon nejen širokým
vrstvám našeho obyvatelstva, ale navodila také u nás p íznivé podmínky pro
jeho další rozvoj v nejbližší budoucnosti.

S va z b i at l o n u

(ČSb )

prudce se rozvíjejícího sportovního
odv tví, ale také České republiky.

ala, hejtman kraje Vysočina Ji í B hounek a ada dalších.

Fanoušci biatlon p ijali
Samotný pr b h šampionátu prokázal, že česká sportovní ve ejnost
konečn p išla biatlonu na chu , když
jej doposud opomíjela. Nejlepším d kazem tohoto tvrzení je skutečnost,

Uznání od IBU
Slova uznání a chvály slyšeli po adatelé také od všech člen p ítomné generality Mezinárodní unie biatlonu – IBU.
Za všechny jen slova jejího nejvyššího
p edstavitele – prezidenta unie Anderse

reprezentace ČSb 2013. Foto – václav Mudra

MS 2013 v Novém M st na Morav
Nejvýrazn jším p ínosem v tomto
sm ru byla bezchybná p íprava a samotné provedení seniorského sv tového šampionátu v novom stském areálu Vysočina. To jednoznačn vyplývá
z hodnocení jeho pr b hu samotnými
aktivními účastníky, kterých se v Novém M st na Morav sešlo 377 ze 43
zemí. Chvalozp vy tlumočilo do celého sv ta 321 akreditovaných píšících
noviná a více než čty i stovky televizních pracovník . Velmi pozitivn byl
hodnocen nejen vlastní pr b h a organizace šampionátu, ale také samotné závodišt , jeho komplexní zázemí
a celková atmosféra, za které šampionát probíhal. Ve svém souhrnu byla
tato mediální činnost nejen vynikající
propagací samotného biatlonu jako
24

že na všechny závodní dny bylo bezezbytku vyprodáno všech 20 tisíc diváckých míst na tribunách. Další tisíce
fanoušk se tísnily kolem závodních
tratí, kde vytvá ely správnou závodní
atmosféru, což velmi pozitivn oce ovali zejména závodníci. Suma sumárum zhlédlo MS včetn slavnostního
zahájení 210 tisíc divák .

Besseberga: „Šampionát 2013 v Novém
M st se svým pr b hem za adil mezi
historicky nejlepší, nebyl-li zatím nejlepším v bec!“ V této souvislosti vyslovil
také ocen ní celému areálu Vysočina,
který z hlediska svého ešení, p írodního prost edí
a vlastní divácké kulisy považuje
v současnosti za nejlepší na sv t .

Čestní hosté
Sv tový šampionát p ilákal na Českomoravskou vrchovinu adu domácích
i zahraničních čestných host . Z t ch
nejvýznamn jších to byli: n kdejší prezident ČR Václav Klaus, p edstavitelé
parlamentu ČR – p edseda senátu Milan Št ch a p edsedkyn poslanecké
sn movny Miroslava N mcová, ministr
školství, mládeže a t lovýchovy Petr Fi-

Biatlon válcoval i hokej
A ješt jedna skutečnost, deklarující v elý vztah české sportovní
ve ejnosti k biatlonu. V dob závodu
smíšených štafet probíhalo soub žn
hokejové utkání ČR–Švédsko a oba
sporty odvysílala česká televize v p ímých p enosech. Následující den uvedl sportovní tisk ješt nedávno tak ka
neuv itelnou zprávu – biatlon sledoS družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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valo více fanoušk než hokej! P enos
z hokejového utkání sledovalo 336 tisíc dosp lých divák , zatímco biatlon
v českých podmínkách neuv itelných
652 tisíce! A vysokou sledovanost
m ly také všechny další televizní p enosy ze šampionátu!
Kladná čísla
Mistrovství sv ta v biatlonu 2013 v Novém M st na Morav bylo pro svaz prioritou č. 1 a jedním z dlouhodobých cíl
Českého svazu biatlonu v uplynulých
letech. T sná součinnost organizátor s MŠMT, krajem Vysočina, m stem
Nové M sto na Morav a neúnavné úsilí
všech zapojených a nadšených dobrovolník , rozhodčích v každém detailu p inesl velkolepé akci kladný efekt.
Takovou skutečností se nem že
v našich současných podmínkách
pyšnit mnoho odv tví, zejména ne
sportovních akcí, čehož si ČSB velmi váží, stejn jako uznání široké
občanské ve ejnosti.
Superlativy si svými profesionálními p enosy v celém sv t získala
Česká televize.
Sportovní radosti
Rovn ž sportovci pot šili svými
výsledky v sout žích MS. Nejvýrazn jším se stal zisk bronzové medaile
v úvodní sout ži šampionátu
– v závod smíšených štafet.
Zasloužilo se o ni kvarteto
Veronika Vítková, Gabriela
Soukalová, Jaroslav Soukup a Ond ej Moravec.
Napínavý pr b h
celého závodu
a jeho konečný výsledek
spustil
biatlonovou
euforii, která
provázela
šampionát
po celou dobu
jeho konání.
České barvy sice
na další cenný kov
v Novém M st
na Morav již nedosáhly, nicmén dvakrát
2013 • S družení
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o pov stný „fous“ z stal pod stupni vít z na 4. míst Ond ej Moravec, a to
ve vytrvalostním klání a v závod s hromadným startem. Mezi ženami m la
k individuální medaili nejblíže Veronika
Vítková, která na sprinterské trati skončila desátá a ve stíhacím závod si o dv
p íčky polepšila, skončila tak na krásném 8. míst . To vše pokaždé v konkurenci p esahující 130 resp. 110 startujících v kategorii.
Vrchol mládeže v Obertilliachu
Mládežnické kategorie – juniorská
a dorostenecká – m ly sv j „World“
šampionát v rakouském Obertilliachu.
V konkurenci 25 národních tým se
českým mladým reprezentant m ne
vždy da ilo podle p edstav a svoji účast
medailí nekorunovali. P esto nezklamali. Nejlepším výsledkem, který si z Rakouska odvezli, byla 6. pozice ve štafetovém zápolení junior na 4x7,5 km
zásluhou Mat je Krupčíka, Lukáše
Dostála, Adama Václavíka a Tomáše
Vojíka. V individuálních disciplínách byli
z české reprezentace nejúsp šn jší
Adam Václavík, dvanáctý ve stíhacím
závod , a Erika Jislová, jež ve vytrvalostním m ení sil skončila t ináctá.
Chlouba ve Sv tovém poháru
Nejp esn jším ukazatelem sportovní
úsp šnosti jednotlivc i státní reprezentace ve sv tovém m ítku v pr b hu celé
závodní sezóny jsou výsledky dosažené
v rámci Sv tového poháru. V n m má
právo startu jen omezený počet nejlepších sportovc , kte í splnili náročné
kvaliikační podmínky. S nimi se všichni
členové reprezentačních družstev muž
i žen skv le vyrovnali a p ekvapili špičkovými výsledky. V konečném po adí SP
skončili muži v Poháru národ stejn jako
loni šestí, družstvo žen vylepšilo lo ské
13. po adí o čty i p íčky na deváté místo.
Mezinárodní unie biatlonu IBU má v současnosti 59 ádných člen z ad národních
svaz a umíst ní v Poháru národ se rovná postavení ve sv tovém výkonnostním
žeb íčku biatlonu. Dosáhnout na body
v závodech SP znamená, krom spln ní
kvaliikačních limit , být v cíli mezi
čty icítkou nejlepších. To vše v konkurenci
mnohdy p esahující i 110 startujících.

Jedničkami Soukalová s Moravcem
Českou jedničkou ve SP byla letos
bezesporu Gabriela Soukalová. Šestá
dáma konečné klasiikace vybojovala
800 bod a oproti p edchozí sezón si
polepšila o neuv itelných 87 míst. Královna českého biatlonu v sezón 2012/13
oslnila nap ed ve slovinské Pokljuce kompletním ziskem všech t í cenných kov
a punc sv tovosti završila zlatým hattrickem v ruském Chanty Mansijsku.
Skv lou výkonnost op tovn potvrdila Veronika Vítková (511 bod ), která
poskočila z lo ské 25. pozice na šestnáctou. Bodovaly také celkov 79. Barbora Tomešová, 92. Veronika Zva ičová i 97. Jitka Landová.
Stabilní výkony v pr b hu celé sezony vyšperkoval Ond ej Moravec druhým stupínkem v Pokljuce, bronzovým
v Oberhofu a triumfem na Holmenkollenu v Oslu. Celkov dvanáctý muž
SP posbíral 603 bod , tedy dvojnásobek v porovnání s p edchozí sezónou,
kdy skončil 28. Ve inále SP v Chanty
Mansijsku si p ipomn l Michal Šlesingr, že mu to na bedn sluší, když skončil t etí, celkov ve SP pak 21.
Celou t etinu sout ží v úvodu sezóny
musel vynechat Jaroslav Soukup, 56.
v konečné klasiikaci, jenž se zotavoval z t žkého zran ní na horském kole
z letní p ípravy. Výrazn dal o sob v d t desátou pozicí v Antholzu-Anterselv . Z českých biatlonist bodovali
v minulém ročníku SP i Zden k Vítek
(50.) a Vít Jánov (100.).
Za p ipomínku stojí i dv t etí štafetová umíst ní ve SP. Ženy ve složení
Veronika Vítková, Gabriela Soukalová,
Kristýna Černá a Veronika Zva ičová ho získaly v Ruhpoldingu. Michal
Šlesingr, Jaroslav Soukup, Vít Jánov
a Ond ej Moravec skončili bronzoví
v d jišti p íštích ZOH v Soči.
Výsledky z mistrovství sv ta i Sv tového poháru oprávn n adí český
biatlon do absolutní sv tové špičky.
St íbrná d včata na ME v Bansku
Mistrovství Evropy je p íležitostí pro
sportovce do 26. let. V Bansku se
na záv r šampionátu prosadila p edevším st íbrná štafeta žen Jitka Landová, Lea Johanidesová, Eva Puskarčíková a Veronika Zva ičová. Mužská
štafeta, s velkými ambicemi našich, se
bohužel díky počasí neuskutečnila.
25
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T ináctka Schorné
Biatlon má také letní podobu, a to
ve dvou formách – krosové a na kolečkových lyžích. Evropské šampionáty se konají od roku 1994, sv tové
od roku 1996, ale zdá se, bohužel, že
krosu začíná zvonit hrana.
ME v b žecké form letního biatlonu
se uskutečnilo letos v estonském st edisku Voeru – Haanja a podle všeho
se jednalo o derniéru. O deinitivní konečné, rozhodne Kongres IBU počátkem zá í 2014 v Kyjev .
Ze sedmičlenné české minivýpravy se v Haanje mezi reprezentacemi
13 národních svaz prosadila Pavla
Schorná, st íbrná ve sprintu a zlatá
ve stíhacím závod . Svoji bohatou medailovou sbírku z vrcholových závod
v letním biatlonu – krosu tak uzav e
na počtu 13 medailí.
Kolečká i cinkli p tkrát
P t cenných medailí vyt žila česká
reprezentace ze sv tového šampionátu
na kolečkových lyžích v italském st edisku Forni Avoltri a vyrovnala tím zisk
ze všech p edchozích mistrovství. Dvakrát zá il zlat junior Tomáš Vojík, jednou Jitka Landová, která p idala i st íbrný kov. Medailí stejné hodnoty se chlubí
i juniorská smíšená štafeta ve složení
Jessica Jislová, Pavla Šaldová, Adam
Václavík a Tomáš Vojík.
Doma vévodil Český pohár
Zimním i letním domácím sout žím
vévodily sout že o Český pohár. V klasickém zimním biatlonu si nejlépe vedli
žáci a dorost z OEZ Letohrad, mezi
dosp lými muži i ženy SKP Jablonec
nad Nisou. Sout ž klub se stala koistí týmu z Jilemnice, jehož reprezentace p edvád la vyrovnané výkony
ve všech kategoriích.
Také v letním období byli v žákovské
a dorostenecké kategorií nejlepší závodníci z Letohradu, mezi dosp lými kralovali sportovci z brn nské St elky. Nejúsp šn jším klubem Českého poháru
v letním biatlonu se stal p ekvapiv oddíl
z B idličné, jenž dlouhodob dosahuje
vynikajících výsledk v práci s mládeží.
Generálním partnerem z stává
Viessmann, hlavními partnery jsou
Hamé a Mayzus, partnery BMW,
MEOPTA a EGAP
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Sp ruhpolding, 3.MíSto ženy štaFeta 2012–13. Foto – kv

Výrazný vzestup sportovní výkonnosti
české reprezentace na vrcholných sout žích biatlonu, úsp šná p íprava a pr b h sv tového šampionátu v Novém
M st na Morav a ada dalších vrcholných akcí, zabezpečovaných Českým
svazem biatlonu, ukazuje biatlon jako
jeden z nejúsp šn jších českých sport
v roce 2013. Tomu odpovídající medializace zlákala ke spolupráci významný
potraviná ský gigant. Společnost Hamé
se stala v roce 2013 jedním ze dvou
hlavních partner Českého svazu biatlonu. Novým reklamním partnerem se
stala automobilová značka BMW. Ostatní partne i pokračují v dlouhodobých
smlouvách.
Cíle a úkoly Českého svazu biatlonu pro následující období
Dlouhodobým cílem ČSB je rozvíjet
biatlon s plným využitím trendu zvyšujícího se zájmu a popularit . Aktivovat
činnost biatlonových klub v po ádání
náborových a propagačních akcí. Zapojit do své pravidelné činnosti jejich
účastníky, a to zejména z ad mládeže.
Vrcholem roku 2014 je Zimní olympiáda v Soči. Zde je náš cíl daný, po-

toSlav

Frgál

kusit se zasáhnout do boje o medaile
a po dlouhých letech zm nit historii.
V p íprav d lají naši sportovci vše pro
sv j úsp ch. Držme jim všichni palce
a p ejme št stí.
Dalším úkolem ČSB je vytvo it optimální podmínky k provedení biatlonových sout ží, které se uskuteční
v rámci domácí Zimní olympiády d tí
a mládeže v Novém M st na Morav
v lednu 2014. Za tím účelem organizovat p ed jejím konáním v krajích dostatečný počet výb rových a kontrolních
závod k výb ru krajských družstev
a zajistit tak d stojnou sportovní úrove biatlonových sout ží.
Kvalitn zabezpečit p ípravu a provedení otev eného Mistrovství Evropy v biatlonu, konaném také v Novém
M st na Morav ve dnech 29. 1.–4. 2.
2014.
V souvislosti s aktivizací klubové
činnosti p ipravit Valnou hromadu
svazu, která se uskuteční 17. kv tna 2014 v Novém M st na Morav .
Zde se d sledn a náročn vyhodnotí
činnost za uplynulá čty i léta a vytýčí
sm r další činnosti v novém olympijském období.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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Moravskoslezský kynologický svaz
(MSKS) je občanské sdružení zájemc o chov a sportovní výcvik ps
a p íznivc této činnosti. Prost ednictvím tém 180 základních kynologických organizací a chovatelských klub
sdružuje necelých 4000 člen . Cílem
MSKS je zajišt ní všestranného sportovního vyžití zájemc o chov a výcvik
ps z ad dosp lých i mládeže v souladu s posláním Mezinárodní kynologické organizace FCI, jejímž je členem.
Svaz aktivn spolupracuje s vrcholným orgánem kynologie v České republice, Českomoravskou kynologickou unií, a vytvá í nezbytné podmínky
pro výchovu odborník v oblasti výcviku a chovu ps (zejména rozhodčích,
igurant a dalších funkcioná ).
MSKS vydává dvakrát ročn Kalendá
kynologických akcí. Aktuální informace
o všech p ipravovaných sout žích, chovatelských a výcvikových akcích jsou
k dispozici na internetových stránkách
svazu www.msks.cz, kde jsou i další
pot ebné formulá e, dokumenty, zkušební ády, informace o rozhod- čích,
igurantech, zprávy z p edsednictva.
Jsou zde i informace z výcvikové komise, zprávy
z výb rových závod
a mistrovství MSKS
a spousta jiných z d ní
svazu. Na webu jsou i informace o kynologickém
areálu MSKS, který
se nachází necelých
30 km od Brna
v obci Zbraslav,
o akcích

MiStrovStví MSkS – doSp
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lí

konajících se v n m a nabízených službách.
Začátkem roku se krom
zkoušek a závod po ádají
výb rové závody dosp lých,
ze kterých se nominují závodníci na mezinárodní mistrovství
MSKS. Tyto dvoudenní výb rové
závody pro dosp lé se v letošním
roce konaly ve Velkých N mčicích
a v Ostrav -Kunčicích. Závodilo se
dle kritérií mezinárodního zkušebního ádu IPO 3 v tradičních disciplínách – stopa, poslušnost a obrana.

Maximální možné ohodnocení v každé disciplín je 100 bod . Psovodi,
kterým se poda ilo dosáhnout celkového součtu 240 a více bod , se tak
kvaliikovali na mezinárodní mistrovství MSKS. Vít zem závodu, konaného ve Velkých N mčicích, se stal Old ich Kala s Elvisem Hartis Bohemia
(KK Rájec-Jest ebí) s celkovým výkonem 275 bod (97-90-88). V Ostrav -Kunčicích zvít zila Renata Machová
Angelovová se psem n meckého ovčáka Tobiášem Anrebri s celkovým
počtem bod 288 (97-97-94).
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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MiStrovStví Mládeže Stopa

Letošní Mezinárodní mistrovství MSKS
ve výkonu ps pracovních plemen dle
IPO 3 a IPO 1 se zadáváním titul
CACIT A CACT se konalo ve dnech
5.–6. íjna ve sportovn kynologickém
areálu ve Zbraslavi u Brna. P ihlásilo
se celkem 30 závodník . Na základ
dosažených výsledk byl zadán titul
CACIT a CACT závodnici Mgr. Han
Radovesnické (MSKS) s fenou n meckého ovčáka Fany Ben-Ju s celkovým
počtem 284 body, která se umístila
na 1. míst . Mgr. Hana Radovesnická
se stala Mistrem MSKS pro rok 2013
2013 • S družení
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MSkS 2013 ve Staré vSi u rýMa

a získala rovn ž pohár pro nejlepšího
n meckého ovčáka, v novaný prezidentem ČKNO.
V kategorii IPO 1 zvít zil závodník Josef Šesták (MSKS) se psem belgického
ovčáka malinois Cyklon Olbramovický
kvítek s celkovým počtem 267 bod .
Samostatnou kapitolou v činnosti
svazu je mládež. MSKS po ádá jednodenní i vícedenní soust ed ní mládežník v r zných koutech republiky.
Ve dnech 13.–20. 7. 2013 se konal
v areálu MSKS Letní výcvikový tábor
mládeže. Zúčastnilo se ho 27 mládež-

ova,

26.–27. 10. 2013

ník a junior se svými psy. Krom
p ednášek a seminá vedených zkušenými lektory, si mohly d ti procvičit
stopy, poslušnost, obranu a dozv d t
se n co i o cvicích z agility.
V termínu 11.–12. íjna 2013 se
ve Zbraslavi konalo Mistrovství mládeže a junior MSKS v kategoriích ZZO,
ZVV 1 a IPO 2. Celkem se p ihlásilo
20 psovod se svými psy. V kategorii
ZZO vyhrála Nikola Jahnová s Conie,
v ZVV1 So a Lulovičová se psem Endym a v IPO2 Peter Lengvarský s Arbem z Medvedej doliny.
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MSkS 2013 ve Staré vSi u rýMa

ova,

26.–27. 10. 2013

MiStrovStví Mládeže MSkS 2013 ve zbraSlavi u brna, 11.–12. 10. 2013
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Ve dnech 26.–27. íjna 2013 se konalo Mistrovství stopa mládeže MSKS
ve Staré Vsi u Rýma ova. Titul Nejlepší mládežník získala Anna Juráková
a Nejlepší junior Karolína Oh álová.
I v letošním roce se konaly oblíbené tzv. obraná ské víkendy – setkání
kynolog se svazovými iguranty nebo
iguranty 1. t ídy s nácvikem obran. Víkendy jsou organizovány v základních
organizacích po celé republice.
Pro naše členy jsme letos p ipravili
stopa ský seminá , který se konal op t
v našem areálu ve Zbraslavi pod vedením zkušeného lektora pana Dušana
Majtase. Mimo n j se uskutečnilo n kolik školení igurant , školení klubových
instruktor výcviku, výcvikových víkend a mnoho dalších setkání kynolog .
Krom sportovního výcviku se naši
kynologové zabývají také dalšími
kynologickými disciplínami, p edevším agility, líbivý tanec se psem
a mondioring. V t chto disciplínách
po ádají základní organizace ukázky a závody jak na domácím poli, tak
i v zahraničí.
Mnoho našich člen reprezentovalo náš svaz i na národních a mezinárodních závodech. Velkým úsp chem
bylo 2. místo Radovana Lišky (pes
Ory, Border kolie) na Mistrovství sv ta agility 2013 v Jihoafrické republice,
v Johannesburgu.
Sezónu letošního roku op t otevírala výstava ps všech plemen,
známá pod názvem Hanácká národní výstava ps . Konala se ve dnech
5.–6. ledna 2013 v areálu a. s. Veletrhy Brno. Jejího VIII. ročníku se
zúčastnilo necelých 3000 ps a fen
z 8 zemí (Česká republika, N mecko,
Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Špan lsko, Švýcarsko). Na záv r každého dne probíhaly sout že,
kde se vybírali nejkrásn jší psi dne.
Ti se na záv r výstavy utkali o čestný
titul „Nejkrásn jší pes VIII. hanácké
národní výstavy“.
V roce 2014 se bude IX. ročník
Hanácké národní výstavy ps všech
plemen konat ve dnech 4.–5. ledna
v Brn v areálu výstavišt . Naplánovány jsou pro p íští rok také r zné závody, zkoušky, krajské výstavy a speciální výstavy – bude se již tradičn
konat Mezinárodní mistrovství MSKS
dle IPO 3.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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Sedmý kongres SBTS ČR, konaný
v záv ru lo ského roku konstatoval,
že v uplynulém období došlo k výrazné stabilizaci sportovní činnosti svazu.
Proto i v roce 2013 byly hlavní aktivity Svazu brann –technických sport
České republiky orientovány na zabezpečování t lovýchovy a sportu
v oblasti brann -výchovných, sportovních, technických a jiných společenských aktivit, které vrcholily organizováním mistrovských sout ží. Stejn
jako v p edcházejících letech byl maximální d raz kladen na pravidelnou
sportovní činnost mládeže p ispívající
k napln ní jejich volného času.
V roce 2013, stejn jako v letech minulých, byly veškeré aktivity svazu pln ny v úzké spolupráci s kolektivními
členy: Asociací praktické st elby ČR,
Svazem technických sport Práche sko Písek a Technickými sporty Lučan Louny, od roku 2012 i s Občanským sdružením LEX. Začátkem roku
2013 uzav el svaz Dohodu o kolektivním členství s Asociací st elc na asfaltové terče (ASAT) a rozší il tak své
aktivity o velmi zajímavou st eleckou
disciplínu.
V roce 2013 prob hla v jednotlivých sout žích SBTS ČR na r zných
místech republiky ada místních kol,
4 kvaliikační p ebory ve st eleckých
štafetách trojic (Beroun – organizátor ZO Praha 7, Svitavy, Louny,
Vojkovice) a 3 oblastní p ebory
ve st eleckém víceboji (Tišnov,
Svitavy, Louny).
Všechny tyto sout že vyvrcholily Mistrovstvím České
republiky. Byly to:
• st elecký víceboj s využitím optické st elnice 30. 3.
ve Svitavách
• st elecké štafety družstev dosp lých 25. 5.
v Lounech
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• st elecký víceboj mládeže ze vzduchových zbraní 1.–2. 6. v Moravské
T ebové
• st elecký víceboj SBTS ČR 28. 9.
v Moravské T ebové
• branný víceboj mládeže za účasti
družstev ze Slovenské republiky 4.–5.
10. v Prudké
• st elecké souboje dvojic a jednotlivc
5. 10. – Louny-Chlum
Již tradičn se na pozvání Zväzu
branných a technických činností Slo-

(S b t S Čr)

venskej republiky zúčastnila t i družstva SBTS ČR, v roce 2013 ze základních organizací Moravská T ebová,
Moravská T ebová-K enov a Kunovice, Mistrovství Slovenské republiky
s mezinárodní účastí v branném víceboji žák základních škol konaném
ve dnech 14.–15. 6. v Hrušov .
Konalo se rovn ž 7 kol Mezinárodní extraligy REPIKO (kolektivní st elba
revolver a pistole), a to Tišnov, B ezová, Mokrá, Čepirohy, Žalany, Luleč

jind ich vácha
– viceMiStr evropy
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s inálem v Lounech-Chlumu. Svaz
byl také spolupo adatelem Mistrovství
Evropy ve st eleckých soubojích dvojic, konaném 3. srpna 2013 v B ezové
u Karlových Var .
V sout žích mládeže pokračují
ve výborných výsledcích p edevším
sout žící z Moravské T ebové, dále
ze Svitav, Chlumce nad Cidlinou
a Kunovic. Touto cestou pat í pod kování všem p edsed m základních organizací, trenér m, vedoucím i rodi-

MiStrovStví Mládeže ČeSké republiky
– prudká

v brannéM víceboji Mládeže

č m, kte í se na p íprav a organizaci
mládežnických sout ží podílejí.
V roce 2014 chceme nadále rozvíjet
brann -technickou a sportovní činnosti dosp lých a mládeže a s využitím
všech dostupných inančních možností
i ob tavé práce jednotlivých člen zajiš ovat a organizovat svazové aktivity
tak, aby byla zachována vysoká sportovní úrove po ádaných sout ží.
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MIST I ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2013 V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH
V sout ži dosp lých:
St elecké štafety trojic
ZO SČS Louny (Vlk Pavel, Herink Josef, Kail Horst)
St elecký víceboj – družstva
ZO Teplice – st elnice Žalany (Horký Pavel, Šorer Ji í, Prepletaný Jan)
St elecký víceboj – jednotlivci
Havlíček Ond ej – ZO Svatoslav
V sout žích mládeže:
St elecký víceboj s využitím optické st elnice
„A“ ZO Kunovice (Pečenka Josef, Kosek David, Štancl Samuel)
„B“ ZO Moravská T ebová (P idal František, Frühauf Patrik, Havelková Andrea)
„C“ ZO Alfa Svitavy (Ma áková Barbora, Kuka Tomáš, Látal Jakub)
St elecký víceboj ze vzduchových zbraní (kategorie)
puška – jednotlivci
„A“ Šmíd Mat j – ZO Moravská T ebová
„B“ P idal František – ZO Moravská T ebová
„C“ Trho Ond ej – ZO Chlumec nad Cidlinou
„D“ Pi os Mat j – ZO Moravská T ebová
pistole – jednotlivci
„A“ Škrabalová Kristýna – ZO Moravská T ebová
„B“ Vágner Ond ej – ZO Moravská T ebová
„C“ Trho Ond ej – ZO Chlumec nad Cidlinou
„D“ Pi os Mat j – ZO Moravská T ebová
puška – družstva
„A“ ZO Moravská T ebová (Kvapil Jan, Šmíd Mat j, Kostíková Adéla)
„B“ ZO Moravská T ebová (P idal František, Frühauf Patrik, Havelková Andrea)
„C“ ZO Alfa Svitavy (Ma áková Barbora, Kuka Tomáš, Švec Patrik)
„D“ ZO Moravská T ebová (Kyrcz Radim, Jičínský Milan, Zemach Petr)
pistole – družstva
„A“ ZO Moravská T ebová (P idalová Michaela, Škrabalová Kristýna, Knápková
Veronika)
„B“ ZO Moravská T ebová (Vágner Ond ej, Dvo ák Jakub, Dosp l Petr)
„C“ ZO Alfa Svitavy (Ma áková Barbora, Kuka Tomáš, Švec Patrik)
„D“ ZO Moravská T ebová (Pi os Mat j, Rádlová Alena, Mička David)
Branný víceboj mládeže (kategorie)
„A“ ZO Moravská T ebová (P idalová Michala, Škrabalová Kristýna, Šmíd Mat j)
„B“ ZO Moravská T ebová (Havelková Andrea, Vágner Ond ej, Neumann Patrik)
„C“ ZO Alfa Svitavy (Berger Marek, Kuka Tomáš, Baráková Tereza)
KALENDÁ HLAVNÍCH AKCÍ SBTS ČR V ROCE 2014
Mistrovství ve st elb na optické st elnici 29. 3. Svitavy
Mistrovství ve st eleckých štafetách trojic 24. 5. Hostinné
Mistrovství ve st eleckém víceboji mládeže 7.–8. 6. Moravská T ebová
Mistrovství ve st eleckém víceboji 27. 9. Žalany
Mistrovství v branném víceboji mládeže 3.–4. 10. Prudká
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asociace praktickÉ st elbY
českÉ republikY

Asociace praktické st elby České republiky (dále jen APS ČR) m la v roce
2013 n kolik d ležitých úkol . Zajistit
klubové a náborové závody úrovn Level I. Jsou to zejména seriál Severočeský pohár, který je organizován na severu Čech, Eggenberg Cup organizován
na jihu Čech a Černá hora Cup, které
organizují na Prost jovsku. Závody
vyšší úrovn Level II, které jsou pouze
pro členy APS ČR jsou v sérii závod
ZAM Servis Moravský pohár. Závody
úrovn Level III jsou závody série Superligy APS ČR a jednotlivé závody CZ
Extreme Euro open a GP Euro chalenge. Vrcholem sportovní st elecké
sezony je pak CNC Tournament, turnaj
t í zbraní – pistole, pušky a brokovnice.
Tento turnaj se koná na st elnici v Opaanech u Tábora a na st elnici v Hodonicích u Znojma.
Celoroční p íprava st elc sm ovala
k Mistrovství Evropy 2013 ve st elb
z pistole – EHC 2013, které se konalo
v Portugalsku. Jejich p íprava byla
podle dosažených výsledk
úsp šná. Miroslav Kameníček se stal Mistrem Evropy
v divizi Production, kategorii
SuperSenior – st elci nad
60 let. Petr Znamenáček
obsadil 2. místo v divizi
Standard a druhé místo
Zden k N meček v divizi Revolver, kategorie Senior, tedy st elci
nad 50 let, ale do 60
let. Velkého úsp chu
dosáhla i družstva
v divizi Open a Production. Ob získala
zlaté medaile. St íbrnou medaili získalo
družstvo Standard
a bronzovou revolverá i. St elci APS
ČR dovezli celkem
7 medailí.
34

-technických

Sport

ČeSké

republiky

3 zlaté, 3 st íbrné a jednu bronzovou.
Tolik medailí z jednoho mistrovství
moc reprezentant České republiky
nevozí. Bohužel tyto sportovní úsp chy nejsou moc cen ny, hlavn t mi,
kte í mohou rozhodovat o p id lování
inančních prost edk .
P es dosažené úsp ch máme však
problém s rozvojem členské základny.
Vedení APS ČR se trvale v nuje programu SuperJunior, kde se základna
zájemc o praktickou st elbu do 15 let
udržuje na počtu cca 50 st elc . Z tohoto počtu t chto mladých st elc je
p estup do kategorie Junior, tedy st elci nad 15 let a do 21 let minimální. V tšinou o další jejich st elecké činnosti
rozhodují jejich rodiče, na kterých leží
nejv tší inanční a časová zát ž. V íme, že se bude situace postupn zlepšovat a st elc kategorie Junior bude
p ibývat.
Pro rok 2014 musí členové APS
ČR zajistit klubové závody, závody
Superligy, CNC Tournament 2014
a hlavní cíl, Mistrovství sv ta – World
Shoot XVII, které bude v íjnu 2014
v Frostproof, Florida USA. V íme,
že naši st elci na tomto závod dosáhnou výsledk odpovídajících postavení naší APS ČR v celosv tovém
hodnocení IPSC. Pro rok 2013 je to
8. místo.

(S b t S Čr)

asociace st elc
na asFaltovÉ terče

Asociace st elc na asfaltové terče v roce 2013 zorganizovala 5 kol
Českého poháru v disciplín lovecký
parcour, univerzální trap, Mistrovství
České republiky v univerzálním trapu,
loveckém parcouru, comapk sportingu a v lovecké kombinaci. Družstvo
st elc v disciplín lovecká kombinace
získalo zlaté medaile na Mistrovství
Evropy v Ma arsku.
Na základ rozhodnutí Mezinárodní federace sportovního st electví
F.I.T.A.S.C. prob hlo ve dnech 23.–26.
kv tna 2013 v České republice pod
záštitou ministra zem d lství Petra
Bendla 46. mistrovství Evropy v loveckém parcouru.
Po adateli sout že byly Asociace
st elc na asfaltové terče a Lesní závod Konopišt , místem konání okolí
zámku Konopišt a Konopiš ská bažantnice. Sout že se zúčastnilo 843
st elc z 28 zemí. Jednalo se o jeden
z nejv tších podnik v této
disciplín v roce 2013. Zlatou
medaili získal a Mistrem Evropy pro rok 2013 se v nejobsazen jší
kategorii OPEN stal Angličan George
Digweed, st íbrnou medaili získal
Charles Bardou z Francie a bronzovou medaili rovn ž francouzský reprezentant Bastien Havart.
V ím, že jsme p isp li k rozvoji
sportovní a lovecké brokové st elby a p ilákali nové a mladé st elce. V p íštím roce budeme v tomto
trendu nadále pokračovat.
Karel Pučálka, prezident ASAT
Svaz brann -technických sport
České republiky
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
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013

Foto Bohumír KráČmar

svaz českých potáp č

2013 • S družení

Sportovních Svaz

Čr

35

S va z

tréninK d

(S Čp )

tí a mládeže

Na území České republiky je v současné dob organizováno tém 8500
potáp č ve více než 220 klubech. První kluby byly založeny již v letech 1956–
1957. Kluby a členové jsou registrováni
v rámci Svazu českých potáp č a Svazu potáp č Moravy a Slezska.
Svaz potáp č České republiky zast ešuje státní reprezentaci, výcvikovou a sportovní komisi. Výcviková komise garantuje po ádání celostátních
výcvikových akcí, jejichž nabídka každoročn zahrnuje školení z potáp čské teorie, školení z metodiky vedení
potáp čského výcviku, školení a seminá e instruktor .
Závodní potáp ní ídí sportovní komise
Svazu potáp č České republiky a vlast36
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n i organizuje celou p ípravu státní reprezentace a p ípravu talent . Pravideln
jsou organizována mistrovství a p ebory
České republiky a reprezentanti se účastní mistrovství Evropy a sv ta junior i senior v t chto disciplínách:
• orientační potáp ní,
• plavání s ploutvemi a distanční plavání s ploutvemi,
• podvodní ragby,
• podvodní hokej,
• spearishing (lov na nádech),
• fotografování a ilmování pod vodou
a nov také
• freediving (nádechové potáp ní).
Základním cílem svazu je organizování, podpora a propagace potáp č-

ského sportu v České republice. Svaz
zabezpečuje styk a koordinaci s celosv tovou potáp čskou organizací
CMAS. Svaz českých potáp č garantuje oblast státní sportovní reprezentace a podporu talentované potáp čské
sportovní mládeže. Potáp čské aktivity
Svazu jsou rozd leny na potáp čský
výcvik, závodní potáp ní a fotografování a ilmování pod vodou. Společným
jmenovatelem je metodická, organizační a výkonná podpora Svazu českých potáp č potáp čským klub m
a jejich člen m, vytvá ení podmínek
pro kvalitní a bezpečné potáp ní zdravotn zp sobilých potáp č v souladu
s mezinárodními standardy a doporučeními CMAS.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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chacím p ístrojem. Odpoledne byl op t
výcvik s dýchacím p ístrojem a k večeru p ednášky z potáp čské teorie pro
d ti (Bronzový, St íbrný a Zlatý delfín).
Ve volném čase se hrály míčové hry,
závodilo se ve skákání v pytlích, st ílelo
se ze vzduchovek a došlo i na spoustu
dalšího. Součástí programu byly také
návšt vy a p ednášky zdravotnické
záchranné služby, hasičské záchranné
služby nebo M stské policie Koš aty, či
Potáp čské stanice Chomutov. Záv r
soust ed ní pat il zkouškám, jak z teorie, tak i z praxe.
Potáp ní s d tmi, rodiči, dosp lými
a seniory
Potáp ní s p ístrojem není jen p edm tem ilm nebo výsadou bohatých.
Potáp t se dnes m že tém každý.
Klub potáp č Kraken Litom ice po ádá nap . potáp ní s rodiči a prarodiči pro
d ti jakéhokoliv v ku. V Litom icích se
koná pravidelná akce Outdoorový den,
kde mimo účasti d tí v disciplínách potáp ní, vodáctví a horolezectví je povinná účast i dosp lého p íbuzného.
Každé dít tedy musí absolvovat tyto
zkoušky s n kým z rodič či prarodič
– d dečkové a babičky tedy nejsou výjimkou. Podobné akce po ádá Kraken
i v okolních m stech a vesnicích.
Výcvik d tí a mládeže
Naše kluby po ádají akce pro d ti
a mládež, pro které organizují
zábavnou formou
r zné sout že
Soust ed ní potáp čské
mládeže
V červenci letošního roku po ádal Potáp čský klub Oh e
již pátý ročník
soust ed ní potáp čské mládeže. Soust ed ní
se tradičn uskutečnilo ve Výcvikovém st edisku Svazu českých
potáp č Barbora u Old ichova, kde
mají nejen potáp či, ale i ostatní zájemci o ubytování perfektní zázemí a pohodu. Program byl p ipraven tak, že se d ti
opravdu nenudily. Každý den začínal
po snídani plaváním, potom výcvikem
s ABC výstrojí, nebo potáp ním s dý2013 • S družení
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v plavání
a potáp ní v bazénu, ukázky a výcvik
bezpečného plavání a potáp ní. Klub
OSAC Plze po ádá akce v p írod ,
vede členy k ochran p írody, po ádá
lekce výcviku potáp ní v bazénu pro
rodiny s d tmi v náhradní rodinné péči.

Populární jsou akce otev ených dve í
pro d ti a mládež, sportovn zábavné
večery v bazénu s vyhlašováním vít z a pro všechny s ocen ním výkon
a účasti. Klub zajiš uje pro d ti, mládež
a dosp lé p ípravu a výcvik pro kurzy
potáp ní. Svou aktivitou klub p ispívá
k výchov bezpečného plavání a potáp ní d tí, mládeže a dosp lých.
Činnost klub SČP
Jako p íklad m že posloužit tradiční
íjnová akce tachovských potáp č
v Pavlovickém lomu „Ohlédnutí za sezónou“, spojená se spoustou legrace,
muziky a hlavn popovídání si s p áteli
o potáp ní.
Tachovský klub v čele s Bohumírem
Kráčmarem má každoročn na svém
kont rovn ž obrovskou starost a zásluhu o Mezinárodní potáp čský festival ilmu, fotograie a d tské výtvarné
tvorby PAF Tachov.
Mezi další obvyklé klubové aktivity
pat í jak po ádání výjezd k tuzemským
potáp čským lokalitám, tak i do zahraničí, k mo ím či jezer m. Nebo rekonstrukce a znovu zano ení legendárního
ejpovického kesonu Atlantic, záchrana
and líčka z Košuteckého lomu nebo
mediáln prezentovaná klubová akce
Podvodní potáp čská výcviková a kontrolní kabina tzv. Pozorovatelna, zano ená potáp či OSAC v Lomečku ve Starém Klíčov u Domažlic.
Rozmanitost aktivit potáp čských klub a vytvá ení vhodných podmínek pro
potáp ní poskytují možnosti pro všechny členy, ale i nové zájemce, aby rozvíjeli své potáp čské schopnosti.
Potáp čská medicína
Zvyšování bezpečnosti potáp ní je
ve Svazu českých potáp č v nována
trvalá a pozornost. Nejen v rámci výcviku a rekreačního potáp ní v celé jeho
ší i, ale i v činnosti Léka ské komise
Svazu potáp č České republiky.
Potáp či – léka i, členové potáp čských svaz , se podílí nap íklad na vytvo ení standardu vyšet ování potáp č ,
standardu managementu potáp čské
nehody ve spolupráci s odbornou léka skou společností hyperbarické medicíny, mezinárodními organizacemi a dalšími zainteresovanými složkami. Své
zkušenosti si p edávají spolu s dalšími
kolegy nejen na Seminá i potáp č37
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ské medicíny v Holetín , který si získal
za 12 rok svého trvání výborné renomé v odborné i laické ve ejnosti. Zajímavostí z činnosti je nap íklad ešení
problematiky pobytu v podvodním kesonu v holetínském lomu, zapojení se
do mezinárodního výzkumu v potáp čské medicín , provozování bezpečnostní pohotovostní linky pro potáp če, nebo
poskytování zdravotních konzultací potáp č m a mnohé další aktivity.
Freediving neboli nádechové potáp ní
Freediving je forma potáp ní, kdy člov k nepoužívá láhve se stlačeným vzduchem a další pom cky pro p ístrojové
potáp ní, ale potápí se tradiční formou,
kterou už neolitickými sb rači a lovci lovili a sbírali potravu na hladin i pod ní.
Potáp č se nadechne a potápí se se
vzduchem, který má v plicích a v krvi. Je
to takové vylepšené šnorchlování.
Freediving má obecn bazénové
a hloubkové disciplíny. Na bazénech
jde o to uplavat co nejdál pomocí ploutví, a nebo bez nich. V další disciplín
se pak m í, jak dlouho člov k vydrží
pod vodou se zadrženým dechem.
Nov jsou i n jaké disciplíny na rychlost, nap . za jak dlouho p eplave 100
metr bez ploutví na nádech.
V červenci 2013 se v rakouském Weireggu uskutečnily první české národní
závody v disciplínách “konstantní váha
bez ploutví a konstantní váha s ploutvemi ve sladké vod ”. Na závodech vytvo il
Michal Rišian dosud nepotvrzený první
sv tový rekord v disciplín konstantní
váha bez ploutví s hloubkou 60 metr
a Jana Balounová vytvo ila první ženský
národní rekord v disciplín konstantní
váha s ploutvemi s hloubkou 42 metr .
Na platnost výkon dohlíželi mezinárodní rozhodčí. Výkon Michala Rišiana je
o 10 metr hlubší než minimum, které je
pro tuto disciplínu stanoveno mezinárodní organizací CMAS.
Orientační potáp či vylovili z kalných vod 4 medaile
Hry CMAS 2013 byly uspo ádány na počátku srpna v ruské Kazani.
Krom vrcholných sout ží v ostatních
sportovních odv tvích, sdružených pod
organizací CMAS, se v rámci t chto
her konalo Mistrovství sv ta v orientačním potáp ní a současn i Mistrovství
Evropy junior v orientačním potáp ní.
38

ČeSKých potáp Č

(S Čp )

Závody se konaly na vesla ském kanále, který však byl velmi málo vhodný pro
orientační potáp če, a to hlavn kv li
velmi malé viditelnosti ve vod . Závodníci již po prvním tréninku museli razantn
upravovat svá orientační za ízení, aby
v bec vid li na kompas či dálkom r.
O viditelnosti bod , které m li závodníci
b hem závodu najít, se již v bec nedalo
hovo it. I p es tyto naprosto nevyhovu-

háru), a družstva žen, které v sout ži národ také zvít zilo, nikdo další z našich
závodník nebyl na stupních vít z .
Avšak vzhledem k umíst ním v jednotlivých závodech Sv tového poháru se
stal Ond ej Černý celkovým vít zem Sv tového poháru 2013. V mužích skončili
v celkovém po adí ješt Jakub N meček
na 5., Jan Skružný na 8. a Jakub Valníček
na 10. míst . O celkovém vít zství Zuza-

podvodní hoKej – Foto Bohumír KráČmar

jící podmínky pro závod ní získali muži
ve sjížd ní 1. místo a zlatou medaili.
Družstvo muž plavalo ve složení: Ondej Černý, Ond ej Kašpar, Jakub N meček a Jan Skružný. K této zlaté medaili
p idal ješt Jakub N meček st íbrnou
medaili v disciplín Tyče. Ženy p íliš
št stí nem ly, a tak ve sjížd ní skončily
na 4. míst V rámci Mistrovství Evropy
junior 2013, které se zde konalo, získali
dva naši reprezentanti – Eliška Šim nková v disciplín Mkurz a Martin Šmejkal
v disciplín Hv zda – bronzovou medaili.
Finále Sv tového poháru 2013 se konalo v malebném st edisku v rakouském
Maltschachru. Krom Zuzany Dvo ákové, která zde op t vyhrála (v tomto roce
již 3. vít zství v závodech Sv tového po-

ny Dvo ákové ve Sv tovém poháru 2013
(3x první místo) nebylo pochyb. V první
desítce v celkových výsledcích Sv tového poháru se umístila ješt Eliška Šim nková na 5. a Lucie Žížalová na 9. míst
(ob ješt juniorky). V národech družstvo
žen celkov obsadilo 2. místo o pouhé
2 body za závodnicemi z N mecka. Muži
skončili na 3. míst , když se o první místo
d lila družstva N mecka a Ruska se stejným ziskem bod .
Kontaktní adresa
Svaz českých potáp č
Na Strži 9, 140 00 Praha 4
Tel.: 241 445 803, 603 419 283
E-mail: diver@svazpotapecu.cz
http://www.svazpotapecu.cz
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Svaz potáp č Moravy a Slezska je
členem Svazu potáp č České republiky a každoročn se na základ zemskou konferencí schváleného plánu činnosti a rozpočtu podílí na jeho činnosti.
Činnost svazu je ízena stanovami.
Prezidium svazu, které je jedenáctičlenné, a jeho t íčlenná revizní komi-

potáp

ČeSKých potáp Č

(S Čp )

ukázku tréninku, potáp či z policie ČR,
potáp či univerzity obrany a hráči ragby ze Svazu potáp č ukázali své dovednosti. Po celou dobu expozice byly
vystaveny fotograie z „Brn nské žaby“.
Brn nská žaba je součástí Mistrovství
České republiky ve fotografování pod
vodou. Této sout že se zúčast ují foto-

potáp čskými instruktory. Na rok 2013
VK p ipravila obvyklou nabídku celostátních výcvikových akcí, a sice školení
z potáp čské teorie pro zájemce o nejvyšší potáp čskou kvaliikaci, školení
z metodiky vedení potáp čského výcviku
pro uchazeče o instruktorské kvaliikační
stupn , povinná školení pro potáp čské

grafové z celé republiky i ze zahraničí.
Letos prob hl již 42. ročník.

instruktory a na záv r roku seminá s bohatým odborným programem pro instruktory, v po adí již šestnáctý. Uskutečn né
akce zajistila také organizačn a personáln , stejn jako p ezkoušení uchazeč
o získání instruktorských licencí.
Podstatnou pozornost v novala VK
projekt m na rozší ení portfolia specializačních kurz , ve kterých držitelé základních potáp čských kvaliikací mohou
získat oprávn ní k náročn jším aktivitám
typu nap . potáp ní pod ledem nebo
v jeskyních. K již zavedeným tak p ibyly
(p ípadn záhy p ibudou) specializace
Potáp ní v suchém obleku, Potáp ní se
skútrem, Úvod do technického potáp ní,
Vrakové potáp ní, a rovn ž osnova pro

Č

se, ídí, organizuje a dohlíží na celkovou činnost svazu a na dodržování
výše uvedených stanov. Poradními
orgány pro rozhodování a ízení svazu jsou odborné komise, konkrétn
komise sportovní, výcviková, léka ská,
propagační a ekologická, které ve své
p sobnosti organizují akce pro kluby –
organizační články svaz .
SPMS se každoročn zúčast uje
sportovní výstavy Sport life. na výstavišti
v Brn . V našem stánku dostali návšt vníci nejen podrobné informace o potáp ní, ale zakoupit si mohli i veškeré
odborné publikace a materiály. V doprovodném programu v bazénu p edvedli mladí sportovci ploutvového plavání
40

Ekologie
Potáp či SPMS se v nují nejen rekreačnímu potáp ní, ale také ekologii.
Každoročn provádí čist ní oblíbeného lomu ve Svobodných He manicích,
ve Velké lagun ATC Merkur Pasohlávky
a na jiných lokalitách. P i t chto akcích
se sbírají odpadky pod vodou i v okolí.
Výcviková komise Svazu potáp č ČR
Svaz českých potáp č a Svaz potáp č Moravy a Slezska jsou ve dvanáctičlenné výcvikové komisi SPČR
(VK) paritn zastoupeny zkušenými
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Refresh dive (osv žení potáp čských
dovedností po delší p estávce v aktivním potáp ní).
Prost ednictvím svého zástupce, který byl delegován do p íslušné sektorové
rady MŠMT ČR, se VK podílí na p íprav legislativního rámce pro akreditaci
kvaliikace Instruktor potáp ní.

Významným počinem VK v ediční
činnosti SPČR byla odborná garance
publikace P ístrojové potáp ní, vytvoené trojicí člen VK a vydané s podporou programu MŠMT ČR jako odborné
texty pro potáp čský výcvik v systému
CMAS. Díky d kladnému zpracování
jednotlivých témat z ní adu pot ebných

Sport – ploutvové plavání
Sv tový pohár CMAS 2013 v plavání s ploutvemi zná své vít ze. Po p ti
kolech se jimi stali v juniorské kategorii
jednotlivc Klára K epelková a tým juniorek Laguny Nový Jičín. Druhé místo
v celkovém hodnocení vyplavali junio i
Laguny Nový Jičín. Klára K epelko-

Brn

v domostí pro teoretickou p ípravu
mohou získat nejen uchazeči
o kvaliikaci Potáp č CMAS
P**, ale také kandidáti
na vyšší kvaliikační stupn včetn
instruktorských.
Publikace byla zdarma distribuována
do potáp čských
klub i jednotlivým
aktivním instruktor m podle klíče,
stanoveného
prezidii zemských svaz
SPČR.
2013 • S družení
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vá obhájila lo ské vít zství o 3 body,
kdy triumfovala celkem 8x z 12ti start
a všechny p em nila v medailové kovy.
Ploutvoví plavci z potáp čských klub
SPČR se p edstavili ve 3 kolech a inále
Sv tového poháru, kde vyplavali 69 medailí (19 zlatých, 26 st íbrných a 24 bronzových). Celkem 44 kov , z toho 14 zlatých si na své konto p ipsala Laguna
Nový Jičín, 13 medailí KSP Olomouc,
5 medailí Pardubice a 2 hlomost Most,
Nemo Zlín, 1 quaklub Liberec.
Mistrovství Evropy junior 2013 se
konalo v polském Št tín a ČR reprezentovalo pod vedením Simony Klapcové 10 závodník .
41
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Český tým se mohl op ít o velké eso,
talentovanou Klárku K epelkovu, která
doplavala 3x na stupn vít z . Mimo
medailových výsledk padlo zásluhou
českých reprezentant 24 rekord ČR –
9 seniorských, 15 juniorských a dočkali
jsme se i 22 inálových umíst ní.

paraple – Svatý urBan

me junior 2013 – Klára K
42

epelKová
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Mistrovství sv ta v plavání s ploutvemi v rámci CMAS GAMES po ádala
ruská Kaza . ČR se dočkala ve své
historii prvního seniorského titulu Mistra sv ta v plavání s ploutvemi. Tuto
zlatou medaili v disciplín muž vyplaval na 50 m biins Jakub Jarolím z Lagu-

ny Nový Jičín v českém rekordu 19,08 s.
Ke zlaté medaili p idal bronz na dvojnásobné trati. Úsp šný krok do inále ud lala také specialistka na dlouhé trat Zuzana Svozilová. Olomoucká ploutva ka
na 800 m PP v bazénovém inále skončila pátá, na 1500 m PP šestá, na otev ené
vod vybojovala na 6 km sedmé místo,
poté bohužel pro zran ní odstoupila ze
své vytrvalecké disciplíny na 20 km.
Jedinou účastnicí z České republiky v plavání s ploutvemi na Sv tových
hrách 2013 v Kolumbijském Cali byla op t
olomoucká Zuzana Svozilová. Studentka
FTK UP Olomouc se rozhodn neztratila,
získala 4. místo na 400 m. Už jen její nominace federací CMAS na Sv tové hry byla
p íjemným p ekvapením, nebo program
sv tových her je úzce omezen podle výsledku ze sv tových tabulek.
Na t chto hrách dvakrát p ekonala
vlastní český rekord.
Vánoční kilometr a jeho již 38. ročník
uspo ádal klub Nautilus B eclav v prosinci na ece Dyji v B eclavi – 29 otužilc a závodník se p edstavilo na tratích
100, 250, 500 a 750 metr . Hlavního závodu na 1000 metr se zúčastnilo 23 potáp č a ploutvových plavc . Vít zství si
odnesl M. Nezhyba ze Skorpenu P erov.
V sout ži družstev zvít zilo již pot etí
družstvo Freediving team.
Potáp či SPMS pomáhají
Nejv tší akcí, kterou klub Manta
Znojmo zajiš uje, je potáp čská asistence p i tradičním vytahování uložených sekt Vinných sklep Lechovice.
Každoročn je uloženo 900 lahví, navýšeno o ročník po ádaného výlovu.
Celkem již bylo uloženo a vydraženo
10 866 lahví... Tyto sekty jsou na rok
uloženy na dno Vranovské p ehrady.
Po roce jsou op t vytaženy a b hem
celého roku probíhá jejich dražba.
Výt žek dražby je slavnostn p edán
zástupci nadace Paraple, která ob tav
pomáhá našim mén š astným spoluobčan m. Za 12 ročník , této již tradiční
slavnosti bylo p edáno 4,8 miliónu Kč.
Letos byly také usazeny pod hladinu
Vranovské p ehrady po generálních
opravách sochy Madony a Sv. Urbana
– patrona vina . Zde už mají celoročn
na starost, spolu se sumcem Lechem,
uložené sekty na dn Vranovské p ehrady. Tyto svaté m žete navštívit v lokalit „Skalka“, poblíž hráze.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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programem pro instruktory, v po adí již
šestnáctý. Uskutečn né akce zajistila
také organizačn a personáln , stejn
jako p ezkoušení uchazeč o získání
instruktorských licencí.
Podstatnou pozornost v novala VK
projekt m na rozší ení portfolia specializačních kurz , ve kterých držitelé
základních potáp čských kvaliikací
mohou získat oprávn ní k náročn jším
aktivitám typu nap . potáp ní pod ledem nebo v jeskyních. K již zavedeným
tak p ibyly (p ípadn záhy p ibudou)
specializace Potáp ní v suchém obleku, Potáp ní se skútrem, Úvod do technického potáp ní, Vrakové potáp ní,
a rovn ž osnova pro Refresh dive (osv žení potáp čských dovedností po delší
p estávce v aktivním potáp ní).
Prost ednictvím svého zástupce, který byl delegován do p íslušné sektorové
rady MŠMT ČR, se VK podílí na p íprav legislativního rámce pro akreditaci
kvaliikace Instruktor potáp ní.
Významným počinem VK v ediční
činnosti SPČR byla odborná garance
publikace P ístrojové potáp ní, vytvo ené trojicí člen VK a vydané s podporou
programu MŠMT ČR jako odborné texty
pro potáp čský výcvik v systému CMAS.
Díky d kladnému zpracování jednotlivých témat z ní adu pot ebných v domostí pro teoretickou p ípravu mohou
získat nejen uchazeči
o kvaliikaci Potáp č
CMAS P**, ale také
kandidáti na vyšší kvaliikační stupn včetn instruktorských. Publikace
byla zdarma distribuována do potáp čských
klub i jednotlivým aktivním
instruktor m
podle klíče,
stanoveného prezidii
zemských
svaz
SPČR.

Jakub JarolíM
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Sport – ploutvové plavání
Sv tový pohár CMAS 2013 v plavání
s ploutvemi zná své vít ze. Po p ti kolech se jimi stali v juniorské kategorii jednotlivc Klára K epelková a tým juniorek
Laguny Nový Jičín. Druhé místo v celkovém hodnocení vyplavali junio i Laguny Nový Jičín. Klára K epelková obhájila
lo ské vít zství o 3 body, kdy triumfovala celkem 8x z 12ti start a všechny
p em nila v medailové kovy.
Ploutvoví plavci z potáp čských klub
SPČR se p edstavili ve 3 kolech a inále Sv tového poháru, kde vyplavali 69
medailí (19 zlatých, 26 st íbrných a 24
bronzových). Celkem 44 kov , z toho 14
zlatých si na své konto p ipsala Laguna
Nový Jičín, 13 medailí KSP Olomouc, 5
medailí Pardubice a 2 Uhlomost Most,
Nemo Zlín, 1 Aquaklub Liberec.
Mistrovství Evropy junior 2013 se
konalo v polském Št tín a ČR reprezentovalo pod vedením Simony Klapcové 10 závodník .
Český tým se mohl op ít o velké eso,
talentovanou Klárku K epelkovu, která
doplavala 3x na stupn vít z . Mimo
medailových výsledk padlo zásluhou
českých reprezentant 24 rekord ČR –
9 seniorských, 15 juniorských a dočkali
jsme se i 22 inálových umíst ní.
Mistrovství sv ta v plavání
s ploutvemi v rámci CMAS GAMES po ádala ruská Kaza .
ČR se dočkala ve své historii
prvního seniorského titulu Mistra sv ta v plavání s ploutvemi.
Tuto zlatou medaili v disciplín
muž vyplaval na 50 m biins
Jakub Jarolím z Laguny Nový
Jičín v českém rekordu
19,08 s. Ke zlaté medaili
p idal
bronz

svaz modelá
české republiky

na dvojnásobné trati. Úsp šný krok do inále ud lala také specialistka na dlouhé trat Zuzana Svozilová. Olomoucká
ploutva ka na 800 m PP v bazénovém
inále skončila pátá, na 1500 m PP šestá, na otev ené vod vybojovala na 6 km
sedmé místo, poté bohužel pro zran ní
odstoupila ze své vytrvalecké disciplíny
na 20 km.
Jedinou účastnicí z České republiky v plavání s ploutvemi na Sv tových hrách 2013 v Kolumbijském Cali
byla op t olomoucká Zuzana Svozilová. Studentka FTK UP Olomouc se
rozhodn neztratila, získala 4. místo
na 400 m. Už jen její nominace federací CMAS na Sv tové hry byla p íjemným p ekvapením, nebo program
sv tových her je úzce omezen podle
výsledku ze sv tových tabulek.
Na t chto hrách dvakrát p ekonala
vlastní český rekord.
Vánoční kilometr a jeho již 38. ročník
uspo ádal klub Nautilus B eclav v prosinci na ece Dyji v B eclavi – 29 otužilc a závodník se p edstavilo na tratích
100, 250, 500 a 750 metr . Hlavního závodu na 1000 metr se zúčastnilo 23 potáp č a ploutvových plavc . Vít zství si
odnesl M. Nezhyba ze Skorpenu P erov.
V sout ži družstev zvít zilo již pot etí
družstvo Freediving team.
Potáp či SPMS pomáhají
Nejv tší akcí, kterou klub Manta
Znojmo zajiš uje, je potáp čská asistence p i tradičním vytahování uložených sekt Vinných sklep Lechovice.
Každoročn je uloženo 900 lahví, navýšeno o ročník po ádaného výlovu.
Celkem již bylo uloženo a vydraženo
10 866 lahví... Tyto sekty jsou na rok
uloženy na dno Vranovské p ehrady.
Po roce jsou op t vytaženy a b hem
celého roku probíhá jejich dražba.
Výt žek dražby je slavnostn p edán
zástupci nadace Paraple, která ob tav
pomáhá našim mén š astným spoluobčan m. Za 12 ročník , této již tradiční
slavnosti bylo p edáno 4,8 miliónu Kč.
Letos byly také usazeny pod hladinu
Vranovské p ehrady po generálních
opravách sochy Madony a Sv. Urbana
– patrona vina . Zde už mají celoročn
na starost, spolu se sumcem Lechem,
uložené sekty na dn Vranovské p ehrady. Tyto svaté m žete navštívit v lokalit „Skalka“, poblíž hráze.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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sportu v oblastech vrcholového, výkonnostního a masového sportu a prací s mládeží. Modelá ství umož uje
občan m a zejména mládeži účelné
využívání volného času.
Modelá i se sdružují v celkem 420
klubech po celé republice s členskou
základnou 7080 člen . Z tohoto počtu
je 1595 mladých do 18. let.
Modelá ská činnost má dv stránky:
• technickou – rozvíjí technické myšlení, rozvíjí teoretické znalosti, dovednosti a zručnost
• sportovní – cílev domost p i sout žích, pohyb ve volné p írod , který
p ispívá ke zvyšování celkové fyzické zdatnosti a kondici, k rozvoji koordinačních schopností.
Svaz modelá sdružuje letecké, lodní,
automobilové, raketové, železniční modelá e a stavitele plastikových model .
Jednotlivé odbornosti vzhledem ke
značné rozdílnosti sportovních pravidel, sout žních systém a p íslušnosti
k více mezinárodním organizacím, pracují samostatn , takže v rámci svazu
v podstat p sobí 6 samostatných
svaz .

rc velká Maketa boheMia b5 kategorie F4h

z ahradní železnice

Svaz modelá ČR je členem Sdružení sportovních svaz ČR.
Na poli sportovním je dále členem
mezinárodních sportovních federací:
• CIAM FAI – pro letecké a raketové
modelá e
• NAVIGA – pro lodní modelá e
• MOROP – pro železniční modelá e
• ISRA, ESROC – pro dráhové automodelá e
Svaz modelá je občanským sdružením klub zabývající se sportovní,
technickou a zájmovou činností s p 44

sobností na celém území České republiky.
Modelá ství jako takové se vyvíjí
ve dvou sm rech. Velký počet modelá si modela í pro své pot šení a nevyhledává jakékoliv sout žení. Jejich
uspokojením je setkání s kamarády.
Druhým sm rem je aktivní modelá ství ve smyslu sout žního klání. Zde
nastupuje činnost a základní poslání
Svazu modelá ČR a jeho klub –
vytvá et podmínky pro organizování,
podporu a propagaci modelá ského

V oblasti práce s mládeží zabezpečujeme organizačn na 30
postupových – krajských sout ží
žák a mládeže až po mistrovství
České republiky v každé ze šesti
modelá ských odborností ve spolupráci s Domy d tí a mládeže a Stanicemi mladých technik . Hlavním
úkolem Svazu modelá a jeho klub
je zabezpečení sout ží po stránce
sportovní, technické a organizační,
na sout že krajské a mistrovství ČR
žák poskytujeme inanční p ísp vky.
Svaz modelá
dále po ádá
a inančn zabezpečuje p es 12
soust ed ní talentované mládeže
v jednotlivých odbornostech na republikové úrovni. Tato soust ed ní
navazují na juniorskou reprezentaci.
Dále p ispívá inančn na 7 klubových soust ed ní talentované mládeže
v modelá ských klubech.
V oblasti výkonnostního sportu oblasti
Svaz modelá organizačn zabezpečuje na 60 mistrovství ČR v jednotlivých
modelá ských odbornostech a současn
poskytuje inanční p ísp vky na organizační a technické zabezpečení sout ží.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013

Mistrovství jsou zajiš ována zejména
v mezinárodních kategoriích, jako návaznost na MS a ME a dále v kategoriích
národních. Pro širokou sportovní ve ejnost jsou po ádány ve ejné sout že.
Pro zajišt ní t chto sout ží jsou vydávány organizační pokyny, sportovní
a stavební pravidla, je zabezpečována
p íprava dobrovolných sportovních
funkcioná .
V oblasti vrcholového sportu jsou
do systému státní reprezentace a tím

Modelá

ČeSké

republiky

(S MČr)

svými sportovci tém všechna vypsaná MS a ME (cca 20 sout ží) včetn
junior . Reprezentant m a zejména
juniorským reprezentant m je poskytován p ísp vek na účast.
Naši reprezentanti pat ili a stále pat í
ke sv tové špičce. V roce 2013 získali
na vrcholných sout žích 7 titul Mistr
sv ta, z toho 1 titul v kategorii junior .
Celková bilance naší reprezentace
je: 7x titul Mistr sv ta, 8x st íbrná medaile a 6x obsadili bronzovou p íčku.

 Jan ŠebeSta S bodovací Maketou Saturn 5

do vrcholového sportu
za azeny modelá ské
odbornosti: letecké, raketové, lodní a automobilové modelá ství.
Svaz modelá ve
spolupráci s vedoucími
a trenéry zabezpečuje organizačn účast
sportovc jednotlivých
modelá ských kategorií
na MS a ME. V současné dob obsazujeme
2013 • S družení
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Na Mistrovství Evropy vybojovali 3x
st íbrnou medaili a 3x bronzovou.
Rok 2013 lze považovat v zisku medailí pro naše reprezentanty za velmi
úsp šný i díky podpo e MŠMT ČR.
V leteckém modelá ství byl velmi
p íjemným, ale o to v tším p ekvapením úsp ch našich reprezentant
na MS volných model ve Francii v kategorii F1C – volné modely v tro
s motorovým pohonem, kde družstvo
ve složení Pavel Matocha, Jaroslav

Blatný a Karel Berek vybojovalo st íbrnou medaili v družstvech v konkurenci
27 stát . V jednotlivcích Pavel Matocha p idal p kné čtvrté místo.
Na ME halových model kat. F1D
v Srbsku bronzovou medaili získalo repre rodinné družstvo ve složení Mikita
Kaplan a dcery Klára a Gabriela.
Na ME termických v tro kategorie
F3J v Turecku vybojovalo reprezentační družstvo ve složení Ji í Duchá ,
Martin Rajšner a Jaroslav Vost el st í-

lodní Modelá

Ství, Start kategorie

eX

brnou medaili v konkurenci 18 stát
a Jirka Duchá v jednotlivcích také
st íbrnou medaili.
Na ME svahových v tro kategorie
F3F na Slovensku získalo repre družstvo ve složení Ji í Souček, Radovan
Plch a Miroslav Trsek bronzovou medaili, Ji í Souček také bronz v jednotlivcích.
Velmi dob e se vedlo i našim juniorským reprezentant m.
Na ME junior volných model v kategorii kluzák F1A v Bulharsku vybojovalo
reprezentační družstvo ve složení Václav
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Papež, František Zajíc a Daniel Rössler
st íbrnou medaili a navázali tak na své
p edchozí úsp chy.
Na MS junior svahových kluzák
kategorie F1E na Slovensku vybojovalo repre družstvo ve složení Marta
Vysoká, Vladimír Horn a Magdaléna
Orlová bronzovou medaili, Marta Vysoká p idala p kné čtvrté místo
Rok 2013 byl pro naše lodní modelá e op t velmi úsp šným. V tomto
roce se konala t i mistrovství sv ta,
která jsou oiciálními podniky sv tové
organizace lodních modelá Naviga.
Na MS kategorie NS (rádiem ízené
makety) v Rusku získali naši senio i
Michal Ferjančič a František Chmelka
2x titul Mistra sv ta.
Na MS lodních modelá kategorie
FSR E (RC závody s elektromotorem)
v Belgii vybojoval náš junior Martin
Hanzlík titul Mistra sv ta v kategorii FSR
mini Eco, v kategorii FSR mini Exp Zden k Bašta a v kategorii Hydro I Martin
Bartoš p idali p kné bronzové medaile.
Na témže MS v kategorii senior vybojovali Zbyn k Fišer a Jan Srše titul Mistr sv ta, st íbrnou medaili Miroslav Miletín v kategorii hydro II a další st íbro tým
ve složení Zbyn k Fišer a Lukáš Linhart.
Automobilové modelá ství má dva
hlavní obory – rádiem ízené modely
aut (RC) a dráhové modely aut (SRC).
Ve Svazu modelá dominují p edevším modely SRC (Slot Racing Car),
jak počtem klub , tak úsp chy na závodech. Již n kolik let (i pro svoji manuální
zručnost) pat í čeští a moravští modelá i k evropské i sv tové špičce, v jejich
adách jsou mist i Evropy i sv ta.
Pokud vybereme jména z našich „repre“ tým , tak mezi nejúsp šn jší závodníky v porovnání s mezinárodní konkurencí pat í Vladimír Horký, Petr Krčil,
Josef Korec, Zden k Beneš a Jaroslav
Reček, kte í na MS vybojovali celkem
4x titul Mistra sv ta, 2x st íbrnou medaili
a 3x st íbrnou medaili. bronzovou???
Na MS dráhových automodelá v USA
v kategorii G7 a G27 (volné konstrukce)
vybojovali naši reprezentanti Josef Korec
a Petr Krčil 2x titul Mistra sv ta a Petr Krčil
p idal další 2 st íbrné medaile.
Na MS dráhových automodelá
na Ukrajin v kategorii F1, PR (cestovní vozy) a ES (prototypy voz ) získali
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další titul Mistra sv ta Vladimír Horký.
Ji í Karlík, Antonín Vojtík a op t Vladimír Horký obsadili 3x st íbrnou p íčku.
Aby naše SRC modelá ství m lo
i pokračovatele, je nutná výchova nových modelá v automodelá ských
kroužcích vedených instruktory z klub . Žáci mohou startovat v r zných
závodech, ale vyvrcholením jejich úsilí
v dané v kové skupin je vždy Mistrovství republiky žák .
T chto výsledk dosahují naši modelá i díky cílev domé práci p i vynaložení nemalých vlastních inančních
prost edk . Pro p ípravu reprezentant jsou vybudována a dále dobudována sportovní za ízení jako nap . pro
automodelá e v Plzni a Lušt nicích,
ve Svitavách, Ústí nad Labem nebo
Budkovicích pro letecké modelá e.
V oblasti organizační Svaz modelá
ČR metodicky ídí činnost svých klub ,
P ehled zisku medailí
Mistrovství sv ta
Mistrovství sv ta jun
Mistrovství Evropy
Mistrovství Evropy jun.
Celkem

lodní Modelá

Ství

včetn vydávání informačních zpravodaj , sportovních pravidel, sportovních
kalendá apod. Svaz modelá a modelá ské kluby jsou postupn vybavovány odpovídajícím technickým a materiálním za ízením pro po ádání vrcholových
sout ží – sv tových pohár , mistrovství
sv ta a Evropy.

svaz vodák
české republiky

Pozvání na sout že a akce, jako jsou
výstavy, leteckomodelá ské dny a show,
naleznete na webových stránkách v kalendá ích jednotlivých odborností.
Zájemci o činnost se mohou obrátit na modelá ské kluby v jednotlivých
m stech a obcích nebo p ímo na sekretariát SMČR.
Svaz modelá České republiky:
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
fax: 266 722 222, mob. 724 156 748
e-mail: navratil@svazmodelaru.cz
www.svazmodelaru.cz
zlato
7
1
–
–
8

st íbro
8
–
2
1
11

bronz
–
2
3
1
6

– rychloStní Čluny FSr v, kadeti
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013

2012 • S družení

Sportovních Svaz

Čr

47

S va z

Papež, František Zajíc a Daniel Rössler
st íbrnou medaili a navázali tak na své
p edchozí úsp chy.
Na MS junior svahových kluzák
kategorie F1E na Slovensku vybojovalo repre družstvo ve složení Marta
Vysoká, Vladimír Horn a Magdaléna
Orlová bronzovou medaili, Marta Vysoká p idala p kné čtvrté místo
Rok 2013 byl pro naše lodní modelá e op t velmi úsp šným. V tomto
roce se konala t i mistrovství sv ta,
která jsou oiciálními podniky sv tové
organizace lodních modelá Naviga.
Na MS kategorie NS (rádiem ízené
makety) v Rusku získali naši senio i
Michal Ferjančič a František Chmelka
2x titul Mistra sv ta.
Na MS lodních modelá kategorie
FSR E (RC závody s elektromotorem)
v Belgii vybojoval náš junior Martin
Hanzlík titul Mistra sv ta v kategorii FSR
mini Eco, v kategorii FSR mini Exp Zden k Bašta a v kategorii Hydro I Martin
Bartoš p idali p kné bronzové medaile.
Na témže MS v kategorii senior vybojovali Zbyn k Fišer a Jan Srše titul Mistr sv ta, st íbrnou medaili Miroslav Miletín v kategorii hydro II a další st íbro tým
ve složení Zbyn k Fišer a Lukáš Linhart.
Automobilové modelá ství má dva
hlavní obory – rádiem ízené modely
aut (RC) a dráhové modely aut (SRC).
Ve Svazu modelá dominují p edevším modely SRC (Slot Racing Car),
jak počtem klub , tak úsp chy na závodech. Již n kolik let (i pro svoji manuální
zručnost) pat í čeští a moravští modelá i k evropské i sv tové špičce, v jejich
adách jsou mist i Evropy i sv ta.
Pokud vybereme jména z našich „repre“ tým , tak mezi nejúsp šn jší závodníky v porovnání s mezinárodní konkurencí pat í Vladimír Horký, Petr Krčil,
Josef Korec, Zden k Beneš a Jaroslav
Reček, kte í na MS vybojovali celkem
4x titul Mistra sv ta, 2x st íbrnou medaili
a 3x bronzovou medaili.
Na MS dráhových automodelá v USA
v kategorii G7 a G27 (volné konstrukce)
vybojovali naši reprezentanti Josef Korec
a Petr Krčil 2x titul Mistra sv ta a Petr Krčil
p idal další 2 st íbrné medaile.
Na MS dráhových automodelá
na Ukrajin v kategorii F1, PR (cestovní vozy) a ES (prototypy voz ) získali
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další titul Mistra sv ta Vladimír Horký.
Ji í Karlík, Antonín Vojtík a op t Vladimír Horký obsadili 3x st íbrnou p íčku.
Aby naše SRC modelá ství m lo
i pokračovatele, je nutná výchova nových modelá v automodelá ských
kroužcích vedených instruktory z klub . Žáci mohou startovat v r zných
závodech, ale vyvrcholením jejich úsilí
v dané v kové skupin je vždy Mistrovství republiky žák .
T chto výsledk dosahují naši modelá i díky cílev domé práci p i vynaložení nemalých vlastních inančních
prost edk . Pro p ípravu reprezentant jsou vybudována a dále dobudována sportovní za ízení jako nap . pro
automodelá e v Plzni a Lušt nicích,
ve Svitavách, Ústí nad Labem nebo
Budkovicích pro letecké modelá e.
V oblasti organizační Svaz modelá
ČR metodicky ídí činnost svých klub ,
P ehled zisku medailí
Mistrovství sv ta
Mistrovství sv ta jun
Mistrovství Evropy
Mistrovství Evropy jun.
Celkem

lodní modelá

Ství

včetn vydávání informačních zpravodaj , sportovních pravidel, sportovních
kalendá apod. Svaz modelá a modelá ské kluby jsou postupn vybavovány odpovídajícím technickým a materiálním za ízením pro po ádání vrcholových
sout ží – sv tových pohár , mistrovství
sv ta a Evropy.

svaz vodák české republiky

Pozvání na sout že a akce, jako jsou
výstavy, leteckomodelá ské dny a show,
naleznete na webových stránkách v kalendá ích jednotlivých odborností.
Zájemci o činnost se mohou obrátit na modelá ské kluby v jednotlivých
m stech a obcích nebo p ímo na sekretariát SMČR.
Svaz modelá České republiky:
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
fax: 266 722 222, mob. 724 156 748
e-mail: navratil@svazmodelaru.cz
www.svazmodelaru.cz
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Juniorky u23 cze

Juniorky u23 Slalom cze

lipno – hiko

RAFTING v roce 2013 bojoval o vodácké terény s p írodou i stavba i
Po nejúsp šn jších výsledcích
v roce 2012 na Mistrovství sv ta junior a veterán R4 a Mistrovství Evropy
48

muž a žen R6, které Svaz vodák ČR
také organizoval, si český rafting musel oddechnout a nabrat síly do nové
sezóny. Mistry sv ta v kategoriích R4
junio i a veteráni – muži i ženy a Mist i

Evropy v kategoriích R6 muži a ženy
se p ipravovali na obhajobu medailových umíst ní na Mistrovství sv ta
2013 v nejvzdálen jším kontinent ze
st ední Evropy – na Novém Zélandu.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013

Na ekách v oblasti Rotorua, Kawerau,
Tarawera river, Kaituna river a Rangitaiki river bojují naši reprezentanti
o medaile 13.–17. listopadu a 18.–24.
listopadu 2013.
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1.

2.

3.
4.
5.
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Medailová umíst ní našich reprezentant na MS R6 v raftingu
na Novém Zélandu 2013
Junio i U23
slalom
1. místo
zlato
sjezd
2. místo
st íbro
kombinace
2. místo
st íbro
Juniorky U23
sprint
3. místo
bronz
H2H
2. místo
st íbro
slalom
2. místo
st íbro
sjezd
3. místo
bronz
kombinace
2. místo
st íbro
Muži
slalom
3. místo
bronz
Ženy
slalom
2. místo
st íbro
kombinace
3. místo
bronz
Veteráni
sprint
2. místo
st íbro
H2H
2. místo
st íbro
slalom
1. místo
zlato
sjezd
2. místo
st íbro
kombinace
2. místo
st íbro

Svaz vodák ČR tedy naplánoval
na sezónu 2013 pouze 3 sjezdové
a 3 technické závody v kategorii R4
a tradičn 2 závody v každé disciplín
v kategorii R6. Na ja e vše prob hlo
podle plánu. Avšak červnové povodn
se p ihnaly do Prahy v okamžiku plánovaného závodu v Troji a opadávaly
ješt p i jediném jarním závod na Vysočin – na ece Trnávce.
Všichni čeští rafta i se tak již t šili na srpnové závody v Českém Vrbném, které p ežilo povodn ve zdraví,
a nakonec se po adatel m z Prahy
poda ilo zorganizovat na konci zá í
akci v Praze-Troji. A tak se v letošním
roce více práce odehrávalo v po adatelských klubech než na ece.
Také na jednom z tradičních vodáckých terén – v Roudnici na um lé
slalomové dráze se práv prohán jí
bagry a Tatry. Všichni p íznivci divoké
vody však v í, že stavba i splní sv j
slib a v roce 2014 se již tento b eh Labe
stane novým vodáckým sportovišt m.
A tak v roce 2013 byly zraky raftaup eny hlavn do zámo í a také
k podzimní konferenci delegát , která
byla vyvolána v mimo ádném termínu
práv radou raftingu. Svaz vodák ČR
si zvolil nové vedení tohoto mladého
a úsp šného sportu. Cílem je získat
více vodák pro pohyb na divoké vod ,
nastavení nových legislativních pravidel v prost edí nových zákon o občanských sdruženích a získání maximální
podpory pro rozvoj raftingu mezi dalšími úsp šnými vodáckými sporty.

svaz vodák moravy a slezska

Junio i u23 Slalom cze
Junio i u23 m zlato mS

Junio i u23 Slalom cze mS
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„Voda pode mnou, slunce nade
mnou a p átelé kolem mne“ – takto
odpov d l ve svém projevu v televizi
Rob Il Cemen, když byl dotázán, jak
by charakterizoval dob e fungující vodáckou společnost. Je to skutečn tak
prosté a jednoduché? Ve své podstat zpravidla ano – pokud bude chtít
n kdo hledat složitosti a komplikace,
určit je najde, a nebo aspo vytvoí. Tak je tomu v život skupin, spo-

vodák

M o r av y

a

S l e z S k a (S v MS )

AHÓÓÓJ zdravit lidi na b ehu – ale
– sv te div se – žádný náznak nenávisti, zloby, hn vu, či čehokoli jiného.
I ti, kte í m li v rukou čistící prost edky, kusy promáčeného majetku, či jen
náklad bahna, nám s úsm vem mávali
a odpovídali na pozdrav. Sice n která
oblíbená tábo išt nefungovala a jiná
se vzpamatovávala z povod ových
stav , ale – voda byla úžasná. Jelo
se rychle, často se daly sjet i jezy,

plavidlo a vyrazil. Nejmenší daní byly
utopené v ci, rozbité lod …
Ale dost už negativních informací,
vážení vodáčtí p átelé. Ano – bez p átel by to nešlo – ani v dnešní dob , kdy
vše se d je jen (dle výsledk nezávislých výzkum , provedených na území
naší republiky) s n jakým ziskuchtivým cílem… V te, že i dnes se najdou skuteční p átelé, schopní a ochotní pomoci nezištn , a už cílen , nebo

které se obvykle nejezdí, a občas to
bylo tak rychlé, že se člov k ani nestíhal kochat krásnou p írodou (která
se, na rozdíl od nás, lidí, vzpamatovala z toho všeho ád ní deš rychle) – to aby zvládl nástrahy dravého
vodního toku. Je pravdou, že vodák
bylo mén , protože – našt stí – už umí
lidé/vodáci odhadnout své možnosti,
schopnosti, dovednosti a nep ece ují
své síly. V minulosti tolik b žný jev, že
každý vodácký nadšenec popadl své

„nev domky“. Ony totiž i ty obyčejné,
p átelské, rozhovory, mohou pomoci
– p átelé p ed vámi nemají d vod tajit
své zkušenosti a post ehy z trénování a výchovy další sportovní vodácké
generace, ani nemají pot ebu d lat se
lepšími než jsou, či se, aspo v očích
jiných, dostat do lepšího sv tla. Tak se
vám m že stát, že po letech zjistíte, že
vaše osv dčené tréninkové metody
používá i n kdo další. Co na tom,
že on, na rozdíl od vás, vyhrává

XXXXX

lečností, organizací i nás samotných,
od nepam ti.
Na nedostatek vody si letos rozhodn st žovat nem žeme. Na stran
druhé je smutné si libovat, když ada
lidí p išla p i povodních o sv j majetek,
a nebo došlo k jeho poškození. M li
jsme trošku výčitky sv domí, když
jsme po první i druhé vln povodní
vyrazili na vodu a užívali si našeho
oblíbeného živlu v nebývalé kvalit .
Zpočátku jsme se i zdráhali vodáckým
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mezinárodní závody. Skuteční p átelé, a t ch je u nás, ve Svazu vodák
Moravy a Slezska, stále dostatek, se
radují z úsp ch ostatních klub svazu. A víte, co je na tom zajímavé? Že
i ti nejzkušen jší (nechceme-li užívat
slovo nejstarší) trené i mohou čerpat
podn ty, a skutečn tak činí, i od mnohem mladších trenér . Sice to zní velmi nadnesen , až rádoby populisticky,
ale – za úsp chy naší nejúsp šn jší,
nyní juniorské, posádky i s mezinárodními úsp chy již t etí sezónu v ad ,
tak kupodivu (krom nezm rné píle samotných sportovc a trenéra) n kde
v koutku stojí i ty p íslovečné kapky,
nezbytné k tomu, aby úsp ch byl dokonalý. Ano – v současné dob nemá
juniorská posádka ze Cvrčovic konkurenci nejen na Morav , ve Slezsku, ale
ani v Čechách, ba ani za hranicemi.
Jako Svaz se tedy nemáme zač styd t. Kdyby se tak stalo jen jedenkrát,
dalo by se hovo it o náhod , ale – opakovan , t i roky po sob jdoucí – to už
se o náhod hovo it nedá. A to není
vše – na mezinárodním poháru vodáckého víceboje P-5 získaly zlaté medaile,
krom zmín né posádky junior ze Cvrčovic, i další 2 posádky z dalších klub .
V klání za hranicemi
naší vlasti pak ješt ,
krom výše uvedeného
úsp chu, jedno t etí místo
– to je, myslím si, víc, než
jsme mohli očekávat i v t ch
nejoptimističt jších p edstavách.

vodák

M o r av y

a
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Vodu, sportovní úsp chy i p átele
už jsme tedy zhodnotili, i s ohledem
na vzájemné vztahy a souvislosti.
Zbývá už jen to slunce nad hlavou.
V letošní sezón nám počasí vskutku
p álo – ani jedny závody nám nepršelo!!! A pokud, tak až po vyhlášení výsledk . Snad jen ten vítr občas komplikoval život závodník m i rozhodčím,
kte í posuzovali čistotu pr jezdu brankami p i slalomu. I když jsme se v úvodu chlubili, jak nám letos p ála voda,
neplatilo to pro celou sezónu – první
i poslední závod jsme museli, pro nízký vodní stav, p eložit na jiné místo,
kde ale vše prob hlo ke spokojenosti
všech zúčastn ných.
Za úsp ch považujeme i vzr stající
oblibu našich závod a stále se zvyšující počet zahraničních závodních po-
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M o r av y

a

S l e z S k a (S v MS )

sádek, které se našich závod účastní. Jinými slovy ečeno – i když kolem
sebe slyšíme jen stížnosti a ho ekování, jak d ti i dosp lí nemají zájem
o žádnou organizovanou činnost, a že
sportovní úrove jde možná stále níž,
my musíme konstatovat, že trend zažíváme spíše opačný. Nejen nov vznikající organizace a kluby, ale k činnosti se, po drobných p erušeních
a pauzách, vrací na scénu i ty kluby
p vodní. A to i p es zcela jinou úrove sportovních výsledk , než tomu
bývalo d íve – vskutku – má vzr stající trend. Je možné, že v tom hrají roli
i takové faktory, jako je b žný, „obyčejný“ občanský život, kdy svou neodmyslitelnou roli hrají povinnosti pracovní,
rodinné, problémy zdravotní, prostory
a podmínky pro trénování... Letos nám

bylo p áno. Nezbývá tedy, než doufat,
že ta následující sezóna nep inese
žádné zásadní a prudké zm ny neradostné povahy, že počasí se k nám
neobrátí zády, že společenské zm ny
nep inesou problémy s tréninkovými prostorami a podmínkami… Jsme
zde pro všechny, kdo mají kladný vztah
k vod , která teče n jakým korytem,
ale ani rybníky, či p ehradami nepohrdáme. Každopádn – pokud se n kdo
chce p esv dčit o pravdivosti výše uvedeného, m že tak učinit na vlastní oči.
Aby takovýto zájemce netápal v termínech a místech, kde a kdy nás lze
zastihnout, stačí sledovat naše webové stránky www.svms.biz,, kde snadno a p ehledn nalezne vše pot ebné.
Jedna vodácká sezóna zamčením
vody skončila, tak a žije ta další.
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ho víceboje P-5 získaly zlaté medaile,
krom zmín né posádky junior ze Cvrčovic, i další 2 posádky z dalších klub .
V klání za hranicemi naší vlasti pak ješt , krom výše uvedeného úsp chu, jedno t etí místo – to je, myslím si, víc, než
jsme mohli očekávat i v t ch nejoptimističt jších p edstavách.
Vodu, sportovní úsp chy i p átele
už jsme tedy zhodnotili, i s ohledem
na vzájemné vztahy a souvislosti.
Zbývá už jen to slunce nad hlavou.
V letošní sezón nám počasí vskutku
p álo – ani jedny závody nám nepršelo!!! A pokud, tak až po vyhlášení výsledk . Snad jen ten vítr občas komplikoval život závodník m i rozhodčím,
kte í posuzovali čistotu pr jezdu brankami p i slalomu. I když jsme se v úvodu chlubili, jak nám letos p ála voda,
neplatilo to pro celou sezónu – první
i poslední závod jsme museli, pro nízký vodní stav, p eložit na jiné místo,
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kde ale vše prob hlo ke spokojenosti
všech zúčastn ných.
Za úsp ch považujeme i vzr stající
oblibu našich závod a stále se zvyšující počet zahraničních závodních posádek, které se našich závod účastní. Jinými slovy ečeno – i když kolem
sebe slyšíme jen stížnosti a ho ekování, jak d ti i dosp lí nemají zájem
o žádnou organizovanou činnost, a že
sportovní úrove jde možná stále níž,
my musíme konstatovat, že trend zažíváme spíše opačný. Nejen nov vznikající organizace a kluby, ale k činnosti se, po drobných p erušeních
a pauzách, vrací na scénu i ty kluby
p vodní. A to i p es zcela jinou úrove sportovních výsledk , než tomu
bývalo d íve – vskutku – má vzr stající trend. Je možné, že v tom hrají roli
i takové faktory, jako je b žný, „obyčejný“ občanský život, kdy svou neodmyslitelnou roli hrají povinnosti pracovní,

svaz voják v záloze
české republiky

rodinné, problémy zdravotní, prostory
a podmínky pro trénování... Letos nám
bylo p áno. Nezbývá tedy, než doufat,
že ta následující sezóna nep inese
žádné zásadní a prudké zm ny neradostné povahy, že počasí se k nám
neobrátí zády, že společenské zm ny
nep inesou problémy s tréninkovými prostorami a podmínkami… Jsme
zde pro všechny, kdo mají kladný vztah
k vod , která teče n jakým korytem,
ale ani rybníky, či p ehradami nepohrdáme. Každopádn – pokud se n kdo
chce p esv dčit o pravdivosti výše uvedeného, m že tak učinit na vlastní oči.
Aby takovýto zájemce netápal v termínech a místech, kde a kdy nás lze
zastihnout, stačí sledovat naše webové stránky www.svms.biz, kde snadno a p ehledn nalezne vše pot ebné.
Jedna vodácká sezóna zamčením
vody skončila, tak a žije ta další.
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Svaz voják v záloze České republiky (dále jen SVZ ČR) je občanské
sdružení, které se zabývá brannou výchovou a sportem ve sfé e branných
a technických aktivit obyvatel České
republiky. Provádí osv tu k brannosti
a propaguje Armádu České republiky.
Sdružuje na zásadách nepolitičnosti,
nezávislosti a dobrovolnosti fyzické
osoby se zájmem o vojenství, vojenskou historii, brann sportovní a brann technickou činnost a o prohlubování vojenských odborností.
Členství v SVZ ČR je otev eno pro
vojáky v záloze a nevojáky, ale i pro vojáky v aktivní služb , p íslušníky PČR
a dalších ozbrojených složek státu.
SVZ ČR tímto zp sobem nabízí úzký
kontakt mezi vojáky v aktivní služb ,
v aktivní záloze, v povinné záloze se
sympatizujícími nevojáky a mládeží.
V současné dob je nosnou činností
SVZ ČR st elecký výcvik a organizování st eleckých sout ží pro své členy
i ve ejnost se zam ením na praktické
a výkonnostní st elby z velkorážových
a malorážových palných zbraní, provozování sportovní i akční st elby, každoročn organizovaných dle ročního
kalendá e. K tomu SVZ ČR vydal svoje
národní pravidla pro st elecké sout že
a organizuje v jejich duchu národní
i mezinárodní st elecké závody, poádá školení rozhodčích a odborných
instruktor a ud luje výkonnostní t ídy.
Ve SVZ ČR mají, krom st elc , své
Kluby voják v záloze (KVZ) absolventi vojenské konzervato e, zájemci
o vojenskou historii nebo radioamaté i.
SVZ ČR je však otev en i dalším vojenským odbornostem podle zájmu.
Více než čty i roky pracuje ve SVZ
ČR Klubová radioamatérská stanice
OK1KVZ. V ní jsou sdruženi radioamaté i – členové SVZ ČR, kte í složili zákonem p edepsané zkoušky a mají p id lenou vlastní volací značku. Klubová
stanice propaguje SVZ ČR zejména
v zahraničí. Pracuje v dob vojensky
významných historických výročí, vojenských bitev nebo významných podnik
a akcí po ádaných SVZ ČR. Speciálním
lístkem se symbolikou SVZ ČR, který
potvrzuje uskutečn né spojení, p edstavuje ve ejnosti ve sv t činnost Svazu voják v záloze v České republice.
Tímto rámcem není činnost SVZ ČR
omezena. N které Kluby voják v zálo56
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ze jsou založeny na principu p íslušnosti
k bývalým vojenským útvar m a jejich
hlavní činnost spočívá v organizování setkání bývalých p íslušník útvar navzájem nebo společenských akci s rodinami.
SVZ ČR provádí a organizuje osv tovou činnost s brannou tematikou.
Rozvíjí práci s mládeží k realizaci jejích brann sportovních zájm .
Vede své členy k udržování a rozvoji
získaných vojenských dovedností; spo-

členy zakládají ve školách, i p i jednotlivých KVZ v okolí svého bydlišt st elecké kroužky, ve kterých se sdružuje
mládež se zájmem o st elecký sport
a brann sportovní aktivity. V t chto
kroužcích, za pomoci zkušených instruktor , se d ti a mládež v nují st eleckému sportu ze vzduchových a malorážových zbraní, upev ují si návyky
na bezpečnou manipulaci se zbran mi. Po ádají se branné a orientační

S va z

než 420 klubových st eleckých sout ží
včetn n kolika mezinárodních klubových i svazových akcí.
Jako každý rok, tak i letos byla uspoádána postupová sout ž KVZ ve st eleckém víceboji, Mistrovství republiky
ve sportovním st eleckém souboji, organizovaném formou kvaliikací, spolu s Mistrovstvím veterán ve st elb .
Dále bylo uspo ádáno Mistrovství
České republiky ve st eleckém souboji

z ávodníci u terČ – rezerva 2013, jince

lupracuje, v souladu s platnou legislativou, s vojenskými za ízeními na zabezpečování vojenské praktické činnosti.
Má ambice být partnerem AČR p i výchov občan k brannosti a získávání
základních vojenských dovedností pro
p ípad nutnosti obrany republiky.
Členská základna čítá v současné dob cca 3000 člen sdružených
ve 105 Klubech voják v záloze (KVZ),
které se aktivn podílí na činnosti celého SVZ ČR. Tyto Kluby voják v záloze p sobí po celém území. P es své

sout že, kde se v rámci t chto sout ží
cvičí nap . v hodu granátem, orientaci
a p esunech v terénu, a mají možnost
zhlédnout i ukázky vojenské techniky.
Sportovní činnost svazu se v roce
2013 uskuteč ovala podle schváleného
Kalendá e sportovních akcí na r. 2013,
klubovými p ebory KVZ, kvaliikacemi
na celorepublikové sout že a vyvrcholením v Mistrovstvích ČR. Sportovní a společenské d ní se v p evážné mí e rozvíjelo v jednotlivých oblastech, kde na úrovni
rad klub a oblastních rad prob hlo více
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013

dvojic z velkorážové pistole a revolveru
o Putovní pohár p edsedy SVZ ČR. Prob hl i Českomoravský pohár – Memoriál
Ing. M. Richtera, což je sportovní st elecký soubojový dvojboj, a také Mistrovství
České republiky ve st eleckém víceboji
SVZ ČR, který je složen z mí ené st elby
na p esnost, rychlopalby, akční st elby
a st elecké štafety trojic z velkorážové
pistole nebo revolveru a také akční st elba z malorážové pušky. Mí ená st elba
na p esnost z velkorážové pistole a revolveru je Mistrovstvím České republiky
2013 • S družení
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– Setkání mistr . V tomto roce také op t
prob hly st elecké souboje jednotlivc z VPs jako Mistrovství ČR – Czech
Open Popper single.
Velký úsp ch m ly závody s mezinárodní účastí, zejména Mistrovství
Evropy ve st eleckých soubojích dvojic, uspo ádané (společn s SBTS ČR,
SČS a ČMSJ) v m síci srpnu na st elnici B ezová u Karlových Var . Tento
závod se ob rok st ídá s Mezinárodní
sout ží vojenských záloh SVZ ČR
ve st eleckém souboji dvojic z velkorážové pistole, jehož XV. ročník se konal
v r. 2012. Krom zástupc naší republiky se závodu zúčastnili st elci branných organizací n kolika evropských
stát . Mezi tradiční mezinárodními
závody pat í nap . Malá cena veterán
nebo závod Bratislava–Brno–Praha,
který se st ídav po ádá na Morav , v Čechách, anebo na Slovensku,
a který byl letos uspo ádán na Morav , na st elnici v Lulči.
Každoročn posloužila k dobré reprezentaci svazu v mezinárodním m ítku i účast našich člen na zahraničních
sportovních akcích branných organizací, kde se tito členové zcela pravideln
umís ují na p edních místech. Reprezentační st elecká družstva i jednotlivci pravideln zajíždí na závody, po ádané v N mecku, Polsku, Rakousku
a na Slovensku. Stejným zp sobem se
záložníci z ostatních zemí Evropy účastní závod , po ádaných svazem v České
republice. Významnou úlohu p i reprezentaci svazu byla i setkání s partnerskými organizacemi v t chto zemích
v rámci kontakt jak na úrovni klub ,
kde byla prezentovaná bohatá sportovní klubová činnost, tak i na úrovni svaz
obdobného zam ení.
Svaz voják v záloze ČR se také
d sledn p ipravil na svoji sportovní a společenskou činnost
v roce 2014, na kterou vydává
Kalendá sportovních akcí
na rok 2014, kde členové
svazu získají pot ebné informace
o uvedených
akcích.

Na základní úrovni jsou zde naplánovány klubové p ebory a oblastní kvaliikace, okresní a oblastní ligy a další klubové
i svazové sout že.
K nejvýznamn jším akcím roku 2014
budou tradičn pat it svazové sout že
s mezinárodní účastí, zejména XVI. ročník Mezinárodní sout že vojenských záloh SVZ ČR ve st eleckém souboji dvojic
z velkorážové pistole a nap . Malá cena
veterán nebo Brno–Praha–Bratislava,
které se v tomto roce uskuteční v Čechách.
Na všechny tyto akce, a nejen na n ,
ale i na další brann sportovní a brann
technické aktivity, zveme všechny naše
p íznivce i všechny zájemce. Podrobn jší informace o termínech a místech
akcí, jsou zve ej ovány na internetových stránkách SVZ ČR na adrese:
http://www.svz-cr.cz.
P ivítali bychom, kdyby tato informace
oslovila nejen vás, ale i d ti a mládež,
protože máme v našich adách mnoho
zkušeným lidí, kte í mladé generaci mají
co p edat, a to a se již jedná o znalosti
z historie vojenství, o zbraních, zbra ových systémech, civilní obran a ochran , či o spolupráci s naší armádou.
SVZ ČR je organizace, která je otev ená každému, kdo se ztotožní s jejími
cíli a má zájem o nabízenou činnost.
Na záv r srdečn d kujeme všem člen m SVZ ČR – závodník m, rozhodčím,
organizátor m, sponzor m, aktivist m
i sympatizant m za ší ení 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
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Kalendá st elecKých sout ží a aKcí sVZ ČR 2014
název sout že nebo akce

disciplíny

termín
konání

Po adatel
– organizátor

Místo konání

st elecKý VíceBoJ sVZ ČR
Kvaliikační p ebor

St elecký víceboj SVZ ČR

5/17/2014

Krom íž

ÚR SVZ ČR / KVZ Krom íž

Kvaliikační p ebor

St elecký víceboj SVZ ČR

5/18/2014

Luleč

ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-m sto

Kvaliikační p ebor

St elecký víceboj SVZ ČR

5/25/2014

Vina ice
– Haldy Mayrau

ÚR SVZ ČR / KVZ Poldi Kladno

Kvaliikační p ebor

St elecký víceboj SVZ ČR

5/10/2014

Mokrá

ÚR SVZ ČR / KVZ Mokrá

Kvaliikační p ebor

St elecký víceboj SVZ ČR

4/26/2014

Čestice

ÚR SVZ ČR / KVZ Orličtí
ostrost elci

Kvaliikační p ebor

St elecký víceboj SVZ ČR

5/24/2014

Dolní Skrýchov

ÚR SVZ ČR / KVZ Fruko J. Hradec

Mistrovství České republiky

St elecký víceboj SVZ ČR

41804

Luleč

ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-m sto

Mistrovství České republiky
– veteráni

St elecký víceboj SVZ ČR

41805

Luleč

ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-m sto

st elecKé souBoJe dVoJic Z VelKoRážoVé Pistole a ReVolVeRu
Kvaliikační p ebor – jihomoravský St elecké souboje dvojic z VPs, VRs
Kvaliikační p ebor – Memoriál
O. Jaroše
Kvaliikační p ebor – severomoravský
Kvaliikační p ebor – letní st elecký
mítink
Mistrovství České republiky

8/9/2014

Mokrá

ÚR SVZ ČR / KVZ Mokrá

St elecké souboje dvojic z VPs, VRs

8/23/2014

Louny Chlum

ÚR SVZ ČR / KVZ SČS Louny

St elecké souboje dvojic z VPs, VRs

8/10/2014

Luleč

ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-m sto

B ezová

ÚR SVZ ČR / KVZ Karlovy Vary

Mokrá

ÚR SVZ ČR / KVZ Mokrá

St elecké souboje dvojic z VPs, VRs
St elecké souboje dvojic z VPs, VRs

10/18/2014

st elecKé souBoJe JednotliVc Z VelKoRážoVé Pistole a ReVolVeRu
MČR – Czech Open Popper single St elecké souboje jednotlivc z VPs

9/13/2014

Luleč

KVZ Vyškov-m sto

st elecKé souBoJe Z ÚtoČné PuŠKY
st elecké souboje z útočné pušky Souboje trojic z UPu

8/30/2014

Plešivec

ÚR SVZ ČR / KVZ

ČesKoMoRaVsKý PoháR – Memoriál ing. Miloslava Richtera
Kvaliikační p ebor ČMP

Souboje dvojic z MPu

7/26/2014

Krom íž

ÚR SVZ ČR / KVZ Krom íž

Kvaliikační p ebor ČMP

Souboje dvojic z MPu

8/30/2014

Mokrá

ÚR SVZ ČR / KVZ Mokrá

Kvaliikační p ebor ČMP

Souboje dvojic z MPu

9/27/2014

Sedlnice

ÚR SVZ ČR / KVZ Nový Ji ín

Kvaliikační p ebor ČMP

Souboje dvojic z MPu

7/5/2014

Čepirohy

ÚR SVZ ČR / KVZ Most

Mistrovství České republiky

Souboje dvojic z MPu

10/11/2014

Luleč

ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-m sto

Mí ená st elBa na P esnost Z VelKoRážoVé Pistole a ReVolVeRu – setkání mistr
Mistrovství České republiky

Mí ená st elba na p esnost VPs,VRs

10/25/2014

Semily

KVZ Liberec

Mí ená st elBa na P esnost Z ÚtoČné PuŠKY
Mistrovství České republiky

Mí ená st elba na p esnost ÚPu

Halda

MeZináRodní sVaZoVé sout že
Mezinárodní závod vojenských záloh Souboje dvojic z VPs

8/2/2014

ÚR SVZ ČR / KVZ Karlovy Vary

Rezerva 2014

St elba ze zbraní AČR

4/26/2014

VVP Brdy

ÚR SVZ ČR / KVV, AVS, SVZ ČR

Malá cena veterán

VPs – st elba na p esnost, kovové terče

6/21/2014

Luleč

ÚR SVZ ČR / KVZ Rebel Brno

Mezinárodní závod
Praha–Brno–Bratislava

VPs,VRs – st elba na p esnost

ÚR SVZ ČR

Kalendá e oBlastí sVZ ČR
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Prezentace činnosti 2013
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 zkvalit ovala,
a to vždy ve prosp ch v ci – to jest
záchrany lidského života.
V České republice, stejn tak jako
v mnoha zemích sv ta, se chovají
a cvičí psi pro pot ebu, ale i pouze pro
pot chu člov ka. Pes byl odpradávna
p ítelem člov ka a není to fráze. Pes je
takový p ítel, že ani na okamžik nezaváhá, když jde o záchranu pána a nikdy
nep emýšlí, 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 stupe
humanity – záchranu lidského života.
K tomu, aby pes mohl být použit pro
vyhledávání osob poh ešovaných, tonoucích, utonulých, zavalených sn hem, sutinami p edchází systematický
výcvik. Vrcholem je složení zkoušek
r zných stup dle náročnosti, a test,
který pokud pes a psovod jako tým
absolvují pozitivn , oprav uje
k vyhledávání osob v České
republice, ale i v zahraničí.
Svaz záchranných brigád
má stále v pohotovosti psovody Pohotovostní jednotky Hasičského záchranného sboru ČR, kte í jsou
schopni zasáhnout v p ípad pot eby. HZS pravideln provádí prov rky t chto
pso-

reprezentant ladiSlav pozdníČek p

i

p enášení pSa p i poSlušnoSti na MS
www.hundeSport- fotografie.de

vod , protože pes musí být stále
v dobré kondici a stupni procvičení. Bohužel, doba, kdy pes je
na vrcholu po stránce výcvikové,
je velice krátká v porovnání s člov kem. Proto má Svaz záchranných brigád kynolog v záloze mnoho dalších
psovod se psy, kte í budou absolvovat
p íslušný test. Naši psovodi jsou dob e
60

S družení Sportovních Svaz Čr • 2013

S va z

záchranných brigád kynolog

ČeSké

republiky

(Sz b k Čr)

družStvo Szbk Čr p

vybaveni po stránce materiální, je nutné
však tuto úrove udržet. Vývoj v zahraničí je totiž rychlý a pokud chceme z stat na p edních místech jako uznávaný
subjekt, musíme sledovat tento vývoj
a p izp sobit se mu. Jedná se zejména
o vybavení technikou, což je u nás z hlediska cen h e dostupné. Vyrovnali jsme
se ostatním špičkám ve vybavení pso2013 • S družení

Sportovních Svaz

Čr

vod – ochranné od vy, obuv, ochranné
p ílby, ale ostatní dopl ky jako vysílačky,
telefony s možností p ipojení na internet
apod. nejsou dosud b žné. P esto psovodi podávají vrcholové výkony p i jednotlivých p ezkoušeních.
V praxi jsou dle pot eby nasazováni na akce, kde již psovod a jeho pes
musí prokázat svou zp sobilost jedno-

i zahájení

MiStrovStví Sv

ta

2013

značn . Není možné pochybení, pokud se jedná o to, že se hledá člov k,
který by mohl být ješt živý. Je to velká zodpov dnost od psovoda, pokud
prohlásí, že v objektu není žádná poh ešovaná osoba. Zpravidla se sporná
místa prov ují dalším týmem psovod
– pes, aby byla co možná nejvyšší
pravdivost tvrzení.
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V roce 2013 byli psovodi Svazu záchranných brigád kynolog v České
republice mnohokrát použiti. Velké
množství zásah je na vod , protože
se stup uje počet utonulých osob. Pes
označí místo z člunu, kde je osoba
na dn pod hladinou a potát či ji mohou z vody vyndat. Každý záchraná
v í, že zachrání živého člov ka, je to
krédo každého záchraná e, ale v tšinou jsou nálezy mrtvých osob. I když
je toto nutné z hlediska etiky v či zem elému, rad ji by psovod nacházel
pouze živé. Je to totiž základní myšlenka celé činnosti.
Svaz záchranných brigád kynolog
se však zabývá současn i sportovní činností. Vrcholem je účast na tzv.
Českých pohárech – dle jednotlivých
kategorií (sutiny, plošné vyhledávání, vodní práce a laviny), kde psovodi
na p edních místech jsou nominováni na vyšší sout že. Vrcholová akce
v České republice je Mistrovství republiky záchranných ps ČR, kam se
nominuje 16 psovod a sout ží dle Národního zkušebního ádu. Vít z je pak
mistrem republiky pro daný rok.
Na mezinárodním poli je vrcholem Mistrovství sv ta záchranných ps , které se
konalo v roce 2013 v Holandsku. Ve m st Nijmegen se utkalo 128 závodník
v sutinovém, plošném a stopa ském vyhledání. Získali jsme 4 pozitivní výsledky.
Svaz záchranných brigád kynolog
ČR organizoval 33. mistrovství republiky. Titul mistra republiky získal skromný a houževnatý psovod Petr Katrev.
V m síci listopadu již počtvrté v historii
po ádá SZBK ČR atesty IRO pro praktická nasazení. Není to akce na sportovní
bázi, ale pouze praktická záležitost.
Svaz záchranných brigád je proto
uznávaným organizátorem. Poté, co
úsp sn zorganizoval 3x Mistrovství
sv ta IRO, sv tové sympozium a tréninkové dny, byl pov en organizací
FCI (zde je SZBK členskou organizací
prost ednictvím Českomoravské kynologické unie), aby uspo ádal 1. a 3.
Mistrovství sv ta družstev záchranných ps . Zúčastnili se jich psovodi
z n kolika zemí. Náš svaz jim totiž
nabízí takové prostory, kde psi mohou
p edvést kvalitní výkon, zejména v sutinách. Ve sv t jsou zpravidla um lé
trenažery, u nás jsou p irozené sutiny – opušt né zem d lské usedlosti,
62
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vypadá týM petr katrev a bonnie zíSkáníM titulu MiStra republiky zp2013.

vojenské objekty apod., kde je ada
p irozených pach mimo pachu vyhledávaných osob. Proto i 3. MS FCI bylo
na pat ičné úrovni.
SZBK ČR má vytvo ený tým, který je
možný použít pro nasazení v ČR i zahraničí. V současné dob má proto svaz
nejvíce atestovaných psovod ve sv t .
Je pro nás velkým ocen ním naší činnosti, že vždy p i velkých zem t eseních ve sv t je náš svaz mezinárodní
organizací požádán, abychom své psovody vyslali na záchrannou akci.
T chto úsp ch jednotlivých psovod však nelze dosáhnout bez ady
pomocník – igurant – z ad ochotných lidí, kte í bez ohledu na sv j volný
čas, počasí a náročnost leží „zavalení“

v sutin , na konci stopy nebo v lese,
aby simulovali ztracenou osobu. Členové ČČK jsou této činnosti naklon ni,
protože i jim jde o záchrannou činnost,
a proto se mnohokrát v roce zúčast ují
trénink až po vrcholové akce SZBK.
Pat í jim proto dík i část toho dobrého
jména, které česká kynologická záchrana ina u nás i ve sv t má.
Veškerá činnost proto – teorie i praxe – je stále o stejném problému: zlepšovat záchrannou činnost tak, aby se
zv tšila šance na záchranu lidského
života. Asi každý psovod záchraná by
si p ál najít „tlukoucí“ srdce.
Ing. Helena Šabatová,
členka komise IRO a FCI záchranných ps
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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Úst ední automotoklub ČR (dále jen
ÚAMK) sdružuje motoristy a p íznivce
motorismu v České republice a pokračuje v tradicích organizovaného
motorismu. Tato tradice byla založena již v roce 1904. Posláním ÚAMK
je vytvá et p íznivé podmínky pro rozvoj motorismu, motoristického sportu a mototuristiky v České republice.
Podporovat a hájit oprávn né zájmy
motorist a jejich práva. ÚAMK p sobí na celém území České republiky.
Prost ednictvím svých partnerských
automotoklub a členství v mezinárodních motoristických a turistických
organizacích zajiš uje služby, výhody
a podmínky pro zapojení svých člen
do motoristických aktivit nejen v celé
Evrop , ale i po celém sv t .
K významným aktivitám pat í organizace a zajiš ování motoristického sportu jak motorových, tak i nemotorových
disciplín, a to hlavn s d razem na výchovu mládeže. Další významnou aktivitou ÚAMK je široký rozsah služeb pro
motoristickou ve ejnost, jako jsou silniční asistenční služby, technická a další
pomoc v nouzi, poskytování kvalitních
dopravních a turistických informací.
K pln ní tohoto úkolu provozuje ÚAMK
dispečink, který pracuje 24 hodin denn a 365 dní v roce. Operáto i ovládají
n kolik sv tových jazyk a jsou schopni
ešit problémy nejen českých motorist , ale i zahraničních motorist na českém území, nebo českých motorist p i
jejich cestách do zahraničí.
ÚAMK se p ímo účastní proces
zvyšování bezpečnosti silničního
provozu, výchovy motorist a p edevším mládeže. ÚAMK je členem
mezinárodních federací – FIA (AIT),
FEMA, F.I.C.C. , CECCAS a členem
mezinárodního významného a rozsáhlého beneitního programu Show your
Card“ pod hlavičkou ARC Europe.
ÚAMK se bezprost edn podílí na organizování činnosti svých místních automotoklub , Asociace klub historických vozidel (organizovaných ve FIVA)
a zdravotn postižených a neslyšících
motorist (INMOBIL). ÚAMK je součástí Sdružení sportovních svaz České republiky. Vzhledem k počtu člen
a ší i aktivit je ÚAMK jedním z nejv tších člen sdružení.
Sportovní aktivity ÚAMK jsou zam eny na následující odbornosti:
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SedmináSobný miStr Sv ta Formule 1 michael Schumacher a prezident Úamk Čr
judr. old ich vaníČek SpoleČn na Simulátoru nárazu p i akci organizované Úamk
(road SaFety day) na václavSkém nám Stí v praze

ta

Automobilový sport
Každoročn po ádají kluby sdružené
v ÚAMK krom jiného n kolik velice významných sportovních akcí mezinárodního významu a v hlasu. Jedná se o Rallye
Český Krumlov, Závody do vrchu Ecce
Homo ve Šternberku a Rallye Valaška.
Rallye Český Krumlov 2013
41. ročník populární sout že se po adatel m z ÚAMK Automotoklubu Rallye
Český Krumlov za p isp ní ČK motorsport poda ilo uspo ádat již tradičn
na velmi vysoké sportovní i organizační
úrovni. Rallye Český Krumlov byla op t
součástí FIA Evropského poháru, Mediasport MMČR v rallye a samoz ejm
i MČR v rallye historických automobil .
Centrum závodu v Českém Krumlov
se tradičn rozší ilo i do krajského m sta České Bud jovice a nezam nitelnou
úlohu sehrála i obec Lipno nad Vltavou.
Celkovým vít zem letošní t etí sout že
Mediasport mezinárodního Mistrovství
České republiky v automobilových rallye se stala dvojice Václav Pech – Petr
Uhel na voze Mini Cooper S2000.
Pro druhé místo si dojel s odstupem
1:14.1 minuty ú adující vicemistr Roman Kresta na Škod Fabii S2000, t etí skončil jeho týmový kolega Jaromír
Tarabus se stejným vozem (+1:35.3).
Mezi soudobými automobily bylo v cíli
klasiikováno 31 posádek z celkem padesáti startujících.
V rallye historických automobil se
z celkového premiérového prvenství radoval po zásluze Ji í Kalista se Subaru
Legacy p ed Janem Krejčou se Škodou 130 LR (+4:04.3) a Ji ím Ká ou

milan holubec a martin Flanderka (oba c4)

miStrovStví Sv

• Automobilový sport: Rallye, Autokros, Rallyekros, Závody do vrchu, Karting, Off-Road, Truck Trial, Historická vozidla, Karavaning,
Neslyšící motoristé, Zdravotn
postižení motoristé, Automobilové
orientační sout že.
• Motocyklový sport: Silniční motocykly, Motokros, Enduro, Sportovní
mototuristika, Trial.
• Nemotorový sport: Bikros, Biketrial, Minikáry-slalom, Minikáry-sjezd.
V jednotlivých sportovních odv tvích
dosáhly kluby sdružené pod ÚAMK
mnoha významných úsp ch i v sezón 2013. Za všechny uvádíme n kolik
následujících p íklad :

biketrial v blanSku 2013
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na Fordu Sierra RS Cosworth (+5:56.).
V historických vozech bylo v cíli klasiikováno celkem 17 posádek. Historická vozidla spolu s demonstrační jízdou
Rallye Legend Show se op t setkala
u divák s velkým ohlasem.
Desetitisíce divák zhlédly zajímavé
sportovní souboje i kouzelnou krajinu kolem Českého Krumlova.
Motocyklový sport
Enduro – jezdci KBS ÚAMK Teamu
Unhoš se pravideln zúčast ovali závod seriálu Mistrovství Evropy v sout žích Enduro, kde ve t íd E3 senior vybojoval Jakub Horák konečné 8. místo.
Jezdci ÚAMK pat í k domácí endurové
špičce, což dokazuje i nominace do reprezentačních tým ČR na šestidenní
motocyklovou sout ž na Sardínii. V domácím šampionátu MMČR vybojoval
Jakub Horák titul Mistra ČR ve t íd E3.
Klub ÚAMK KBS se v nuje také výchov mladých jezdc , a to jak v enduru, tak v motokrosu. V motokrosovém
mistrovství ČR v kategorii Junior obsadil ve svém prvním roce závodní činnosti Martin Kulhánek (16 let) 11. místo.
Silniční motocykly
Od roku 2009 závodí Pavel Nechanický jr. za klub ÚAMK – AMK České
Bud jovice, který byl zárove do roku
2012 po adatelem celého seriálu mini
GP 50, Evropa 70 a senior 80.
Dále ÚAMK pravideln podporuje závodní kariéry úsp šných jezdc Ond eje Ježka závodícího v kategorii Super
Stock 1000 a Igora Kalába v kategorii
Supersport.
Nemotorový sport
Minikáry – výsledky sezóny 2013
byly op t výborné, obdobn jako výsledky sezóny lo ské. Celkem 13 jezdc ÚAMK se zúčastnilo vrcholných
evropských závod – Evropského poháru a Mistrovství Evropy. Kalendá
akcí minikár obsahoval op t čty i hlavní závody Evropského poháru a závod
Mistrovství Evropy.
Vrcholem sezóny byl závod 31. mistrovství Evropy ve švýcarském Wittinsburgu, kterého se celkov zúčastnilo
více než 210 jezdc z 8 zemí Evropy
(Belgie, Česká republika, Francie, Itálie,
Lotyšsko, N mecko, Špan lsko, Švýcarsko) v celkem 8 kategoriích. V ka-

tegorii C2 získal 2. místo Sejkora Jan jun.
V kategorii C3 obsadil Jan Šim nek (lo ský Mistr Evropy v kategorii C2) p kné 6.
místo. Dalšího p kného umíst ní dosáhl
Jan Sejkora – 5. místo v kategorii C4.
B hem roku 2013 se jezdci ČR zúčastnili i dalších závod : Spitzkunnersdorf (N mecko), Rainholdshain (N mecko), Dresden (N mecko), Frutigen
(Švýcarsko), Pfaffenheim (Francie)
a samoz ejm mistrovství ČR.
Pro rok 2014 bylo České republice
Evropskou komisí minikár (F.I.S.D.)
p id leno po ádatelství 32. mistrovství Evropy.
Pro závod mistrovství Evropy byla vybrána nejkrásn jší tra ČR – na Korábu
u Kdyn v okrese Domažlice. Po adatelem závodu bude místní organizace
ÚAMK O ech-Kucha , která závod uspoádá s podporou ÚAMK a M sta Kdyn .
Biketrial – Klub ÚAMK – AMK Blansko po ádal ve spolupráci a za podpory sekretariátu ÚAMK v posledním
červencovém víkendu inálový závod
Mistrovství sv ta. Podle ohlas jezdc
a mezinárodních delegát prob hla
celá akce na výbornou.
Nejv tším úsp chem tohoto mistrovství bylo medailové umíst ní hned
dvou jezdc tohoto klubu
ÚAMK
- Kolá e a Kakáče,
kte í ve svých kategoriích získali
tituly vicemistr
sv ta.

Jakub
Horák
kbs úamk
team unHoš –
mistr republiky enduro
a 8. místo v me
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Lze hodnotit, že pro tento klub byla sezóna 2013 jednou z nejúsp šn jších
v celé jeho historii.
ÚAMK organizuje konkrétní sportovní akce bu p ímo, anebo prost ednictvím registrovaných místních automotoklub . Místní AMK jsou v jednotlivých
sportovních disciplínách již tradičními
a úsp šnými po adateli akcí v rámci seriál Mistrovství sv ta, Mistrovství Evropy, velkého množství p eborových a regionálních sout ží, ale rovn ž akcí pro
zájemce z široké motoristické ve ejnosti
a pro začínající jezdce. Postupn vznikla
ve vybraných AMK sportovní centra nebo
týmy, zajiš ující konkrétní p ípravu talentovaných jedinc . Odm nou pro ÚAMK
jsou p edevším výsledky, kterých jeho
jezdci dosahují v mezinárodních i národních sout žích. V neposlední ad je
t eba zmínit i aktivity pro zdravotn postižené a neslyšící motoristy. Tyto kluby poádají zejména dopravn výchovné akce,
sout že v jízd zručnosti a automobilové
orientační sout že. Tím vším významn
napomáhají začle ování svých člen
do stále náročn jšího silničního provozu.
ÚAMK zve op t p íznivce motoristického
sportu k p ipravované sportovní sezón
roku 2014 na atraktivní sportovní podniky s mezinárodní účastí, rovn ž na adu
celostátních a regionálních akcí automobilového, motocyklového i nemotorového
sportu, které po ádají místní automotokluby nebo p ímo ÚAMK. Výčet sportovních
úsp ch a aktivit ÚAMK, včetn pozvánek a kalendá e akcí, lze najít na internetových stránkách http: //www.uamk.cz.
Kemping a karavaning – v roce 2011
se pod záštitou Mezinárodní federace
Campingu a Caravaningu (F.I.C.C.) konal v Praze mezinárodní sraz karavanist , tzv. Rally F.I.C.C. I vzhledem k tomu,
že tato akce prob hla úsp šn , byla
kladn posouzena žádost ÚAMK na p ímý vstup za člena F.I.C.C v roce 2012.
V tomto roce uplynulo 80 let od založení mezinárodní organizace F. I. C. C.
Oslav tohoto výročí byla v novaná rally
v polském m st Slawa. Bohumil Starý
z kempu Konopáč, který po mnoho let
p sobí v oblasti kempingu a karavaningu jako člen ÚAMK i jako prezident
Federace kempingu a karavaningu ČR,
obdržel na tomto setkání od vedení F. I.
C. C. mezinárodní ocen ní za sv j celoživotní p ínos v této oblasti.
66

ední automotoklub

Čr (Úa mk Čr)

Služby ÚAMK – pro své členy, ale i pro
motoristickou ve ejnost p ipravil ÚAMK
asistenční klubové karty. Cena asistenční
klubové karty zahrnuje také p ímé členství v ÚAMK. Držitel asistenční klubové
karty m že využívat velkou škálu služeb
a výhod p i cestách po České republice, Evrop i ve sv t . ÚAMK je stabiln
napojen na jeden z nejefektivn ji p sobících vým nných informačních systém v rámci celosv tové asociace FIA,
na zdroje a média v celé České republice. ÚAMK také úsp šn organizuje aktiv
motorist nazývaných „Zelení and lé“,
kte í na informační centrálu ÚAMK p edávají aktuální dopravní informace. Jejich
činnost je nezastupitelná, protože ani nejmodern jší technologie v tšinou nejsou
schopné zjistit podrobn jší informace
ke vzniku dopravních problém a ov it
dopravní informace p edávané motorist m. Ze stamilion člen národních automotoklub jich statisíce navšt vují Českou republiku. Každoročn tisíc m z nich
pomohou služby poskytované ÚAMK.
To je významným p ísp vkem našeho
občanského sdružení k rozvoji mobility,
turismu a k ochran zájm a bezpečnosti
motorist a turist .
Bezpečnost silničního provozu
a dopravní výchova – k d ležitým aktivitám ÚAMK pat í p sobení
v procesech zvyšování bezpečnosti
silničního provozu v České republice
s napojením na obdobné mezinárodní aktivity. Jedná se o spolupráci se
státními orgány a činnost v jejich komisích, úzkou spolupráci s krajskými,
m stskými a místními ú ady a dalšími
institucemi region . Již v roce 2005 se
ÚAMK aktivn zapojil do mezinárodního programu EuroRAP zam eného
na systematické monitorování a hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací. ÚAMK byl p ímo, jako zástupce
České republiky a FIA pro bezpečnost
silničního provozu, zastoupen v Evropské komisi pro dopravu a energetiku
a za Českou republiku podepsal Evropskou chartu bezpečnosti silničního
provozu. Dále je ÚAMK za ČR jediným
členem programu EuroTest, což je organizace sdružující v současné dob
17 evropských automotoklub , která
pod hlavičkou FIA (Mezinárodní automobilové federace) provádí testování
r zných motoristických za ízení z hle-

diska jejich bezpečnosti, funkčnosti
a kvality (nap . tunely, benzinová čerpadla, p echody pro chodce, úrove
taxislužby, úrove parkoviš , odpočívadel u dálnic apod.).
ÚAMK také vyrábí a mnoho let provozuje simulátory nárazu – dva typy
speciálního za ízení určené k praktické
demonstraci d ležitosti používání bezpečnostních pás v automobilech. Jeden
je posuvný – tzv. bumbác, druhý modern jší a soistikovan jší otočný simulátor,
určený k simulaci p evrácení vozidla p i
nehod . Každoročn je zorganizováno
mnoho výchovn preventivních akcí s využitím této techniky. ÚAMK zajiš oval organizaci t chto akcí p i po ádání v tšiny
Velkých cen závod Formule 1. V sezón
2012 začal ÚAMK používat i tzv. otočný
simulátor 3. generace vybavený moderním projekčním audiovizuálním za ízením, což dále zvýšilo kvalitu p sobení
na ve ejnost v této oblasti.
Navíc se v roce 2013 ÚAMK ČR zúčastnil výb rového ízení vypsaného
Centrem služeb pro silniční dopravu
MD ČR na provozování tzv. Besip
Teamu, což je speciáln vybavený
tým, který se zúčast uje r zných
akcí pro ve ejnost po celém území
ČR s úkolem preventivn p sobit
a vychovávat p edevším mladou generaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dále zajiš uje i obdobnou činnost posuvného a otočného
simulátoru nárazu (vlastní výroby)
na t chto akcích, také na základ
vít zství ve výb rovém ízení. Tím
počet akcí s tématikou BESIP organizovaných ÚAMK v roce 2013 zásadním zp sobem narostl, ročn je
péčí ÚAMK zorganizováno více než
100 akcí s tímto zam ením.
V rámci preventivního p sobení
na mladou generaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy je ÚAMK velmi aktivní a výsledky se dostavují. O tom nejlépe sv dčí
výsledky dosahované v každoroční
d tské mezinárodní dopravní sout ži
organizované pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace FIA. Letos se konal již 28. ročník této mezinárodní dopravní sout že.
Dodejme, že český tým d tí, sout žících pod hlavičkou ÚAMK, je nejúsp šn jším v celé historii této mezinárodní dopravní sout že.
S družení Sportovních Svaz Čr • 2013
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Lze hodnotit, že pro tento klub byla sezóna 2013 jednou z nejúsp šn jších
v celé jeho historii.
ÚAMK organizuje konkrétní sportovní akce bu p ímo, anebo prost ednictvím registrovaných místních automotoklub . Místní AMK jsou v jednotlivých
sportovních disciplínách již tradičními
a úsp šnými po adateli akcí v rámci seriál Mistrovství sv ta, Mistrovství Evropy, velkého množství p eborových a regionálních sout ží, ale rovn ž akcí pro
zájemce z široké motoristické ve ejnosti
a pro začínající jezdce. Postupn vznikla
ve vybraných AMK sportovní centra nebo
týmy, zajiš ující konkrétní p ípravu talentovaných jedinc . Odm nou pro ÚAMK
jsou p edevším výsledky, kterých jeho
jezdci dosahují v mezinárodních i národních sout žích. V neposlední ad je
t eba zmínit i aktivity pro zdravotn postižené a neslyšící motoristy. Tyto kluby poádají zejména dopravn výchovné akce,
sout že v jízd zručnosti a automobilové
orientační sout že. Tím vším významn
napomáhají začle ování svých člen
do stále náročn jšího silničního provozu.
ÚAMK zve op t p íznivce motoristického
sportu k p ipravované sportovní sezón
roku 2014 na atraktivní sportovní podniky s mezinárodní účastí, rovn ž na adu
celostátních a regionálních akcí automobilového, motocyklového i nemotorového
sportu, které po ádají místní automotokluby nebo p ímo ÚAMK. Výčet sportovních
úsp ch a aktivit ÚAMK, včetn pozvánek a kalendá e akcí, lze najít na internetových stránkách http: //www.uamk.cz.
Kemping a karavaning – v roce 2011
se pod záštitou Mezinárodní federace
Campingu a Caravaningu (F.I.C.C.) konal v Praze mezinárodní sraz karavanist , tzv. Rally F.I.C.C. I vzhledem k tomu,
že tato akce prob hla úsp šn , byla
kladn posouzena žádost ÚAMK na p ímý vstup za člena F.I.C.C v roce 2012.
V tomto roce uplynulo 80 let od založení mezinárodní organizace F. I. C. C.
Oslav tohoto výročí byla v novaná rally
v polském m st Slawa. Bohumil Starý
z kempu Konopáč, který po mnoho let
p sobí v oblasti kempingu a karavaningu jako člen ÚAMK i jako prezident
Federace kempingu a karavaningu ČR,
obdržel na tomto setkání od vedení F. I.
C. C. mezinárodní ocen ní za sv j celoživotní p ínos v této oblasti.
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Služby ÚAMK – pro své členy, ale i pro
motoristickou ve ejnost p ipravil ÚAMK
asistenční klubové karty. Cena asistenční
klubové karty zahrnuje také p ímé členství v ÚAMK. Držitel asistenční klubové
karty m že využívat velkou škálu služeb
a výhod p i cestách po České republice, Evrop i ve sv t . ÚAMK je stabiln
napojen na jeden z nejefektivn ji p sobících vým nných informačních systém v rámci celosv tové asociace FIA,
na zdroje a média v celé České republice. ÚAMK také úsp šn organizuje aktiv
motorist nazývaných „Zelení and lé“,
kte í na informační centrálu ÚAMK p edávají aktuální dopravní informace. Jejich
činnost je nezastupitelná, protože ani nejmodern jší technologie v tšinou nejsou
schopné zjistit podrobn jší informace
ke vzniku dopravních problém a ov it
dopravní informace p edávané motorist m. Ze stamilion člen národních automotoklub jich statisíce navšt vují Českou republiku. Každoročn tisíc m z nich
pomohou služby poskytované ÚAMK.
To je významným p ísp vkem našeho
občanského sdružení k rozvoji mobility,
turismu a k ochran zájm a bezpečnosti
motorist a turist .
Bezpečnost silničního provozu
a dopravní výchova – k d ležitým aktivitám ÚAMK pat í p sobení
v procesech zvyšování bezpečnosti
silničního provozu v České republice
s napojením na obdobné mezinárodní aktivity. Jedná se o spolupráci se
státními orgány a činnost v jejich komisích, úzkou spolupráci s krajskými,
m stskými a místními ú ady a dalšími
institucemi region . Již v roce 2005 se
ÚAMK aktivn zapojil do mezinárodního programu EuroRAP zam eného
na systematické monitorování a hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací. ÚAMK byl p ímo, jako zástupce
České republiky a FIA pro bezpečnost
silničního provozu, zastoupen v Evropské komisi pro dopravu a energetiku
a za Českou republiku podepsal Evropskou chartu bezpečnosti silničního
provozu. Dále je ÚAMK za ČR jediným
členem programu EuroTest, což je organizace sdružující v současné dob
17 evropských automotoklub , která
pod hlavičkou FIA (Mezinárodní automobilové federace) provádí testování
r zných motoristických za ízení z hle-

diska jejich bezpečnosti, funkčnosti
a kvality (nap . tunely, benzinová čerpadla, p echody pro chodce, úrove
taxislužby, úrove parkoviš , odpočívadel u dálnic apod.).
ÚAMK také vyrábí a mnoho let provozuje simulátory nárazu – dva typy
speciálního za ízení určené k praktické
demonstraci d ležitosti používání bezpečnostních pás v automobilech. Jeden
je posuvný – tzv. bumbác, druhý modern jší a soistikovan jší otočný simulátor,
určený k simulaci p evrácení vozidla p i
nehod . Každoročn je zorganizováno
mnoho výchovn preventivních akcí s využitím této techniky. ÚAMK zajiš oval organizaci t chto akcí p i po ádání v tšiny
Velkých cen závod Formule 1. V sezón
2012 začal ÚAMK používat i tzv. otočný
simulátor 3. generace vybavený moderním projekčním audiovizuálním za ízením, což dále zvýšilo kvalitu p sobení
na ve ejnost v této oblasti.
Navíc se v roce 2013 ÚAMK ČR zúčastnil výb rového ízení vypsaného
Centrem služeb pro silniční dopravu
MD ČR na provozování tzv. Besip
Teamu, což je speciáln vybavený
tým, který se zúčast uje r zných
akcí pro ve ejnost po celém území
ČR s úkolem preventivn p sobit
a vychovávat p edevším mladou generaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Dále zajiš uje i obdobnou činnost posuvného a otočného
simulátoru nárazu (vlastní výroby)
na t chto akcích, také na základ
vít zství ve výb rovém ízení. Tím
počet akcí s tématikou BESIP organizovaných ÚAMK v roce 2013 zásadním zp sobem narostl, ročn je
péčí ÚAMK zorganizováno více než
100 akcí s tímto zam ením.
V rámci preventivního p sobení
na mladou generaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy je ÚAMK velmi aktivní a výsledky se dostavují. O tom nejlépe sv dčí
výsledky dosahované v každoroční
d tské mezinárodní dopravní sout ži
organizované pod hlavičkou Mezinárodní automobilové federace FIA. Letos se konal již 28. ročník této mezinárodní dopravní sout že.
Dodejme, že český tým d tí, sout žících pod hlavičkou ÚAMK, je nejúsp šn jším v celé historii této mezinárodní dopravní sout že.
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ZáleSáK – A jeho prAšná ceStA
Počátky Zálesáka sahají do roku
1949, kdy z iniciativy samotných d tí
vznikl v malém jihomoravském m st
Kyjov zálesácký klub nazývající se
„Rudí vlci“. Velmi brzy se ke klubu p i-

z á l e S á k – S va z

pro pobyt v p írod

d myslné návaznosti v kových kategorií d tí a mládeže. Po p ijetí na tu
dobu taktického názvu Pochode se
v šedesátých letech stal klub pr kopníkem tábornického hnutí naší mládeže.
Pro neustálé st ety s funkcioná i pionýrské organizace a Československé-

Zálesák (pozd jší 326. ZO), se sídlem
v Brn . Svazarm p inesl v tší prostor
pro neformální práci, technické zázemí, podporu náročnosti a schválení
do té doby zakazovaného názvu Zálesák, který nahradil d ív jší z nutnosti
p ijaté názvy.

d se od n ho na ja e 1968 odtrhl
tzv. Junák – Zálesák, který začal
pracovat pouze s d tmi podle tehdy
p echodn povoleného skautského
systému. Z tábornických klub , které v roce 1966 nep ešly s Pochodní
od ČSM do Svazarmu, se pak jako

doplnit popiSku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fotbálek na Sn

pojily skupiny zájemc z okolních obcí
a m st, které inspirovala jeho poutavá
romantická činnost. Zakladatel a náčelník klubu Rostislav Zabloudil, pozd ji již jako st edoškolský učitel, vytvo il jeho výchovn výcvikový systém
všestranné činnosti v p írod včetn
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hu

ho svazu mládeže i vzhledem ke své
náročnosti a modern jšímu pojetí pobytu v p írod , využívajícímu i atraktivní technické prvky p itažlivé pro
dospívající mládež, p ešla Pochode
1. listopadu 1966 do tehdejšího Svazarmu, jako 15. základní organizace

Zálesák – svaz pro pobyt v p írod
V letech 1968 až 1970 p sobil Zálesák jako samostatný celostátní svaz
v rámci Svazarmu, ustavený 5. kv tna 1968 v Brn , jehož základem byla
15. ZO Zálesák. Vzhledem ke svému
náročn jšímu pojetí pobytu v p íroS družení Sportovních Svaz Čr • 2013

součást Sdružení d tských a mládežnických organizací vytvo ila Tábornická unie, pokoušející se organizovat trampské hnutí.
Koncem šedesátých let m l Zálesák – Československý svaz pro pobyt
v p írod tém deset tisíc aktivních
2013 • S družení

Sportovních Svaz

Čr

pro pobyt v p írod

mladých člen . Jeho st ediska postupn vybudovala stovky
vkusn za ízených kluboven v místech
bydlišt , desítky výcvikových základen
v p írod a na svoji p itažlivou činnost
si vyd lávala vlastní prací. Náčelníci jednotlivých organizačním složek
byli centráln p ipravováni v drsném
výcvikovém tábo e „Komá í louka“.
Nad jný rozvoj byl však v rámci tzv.
normalizace v roce 1970 p erušen
násilným zásahem úst edního výboru
Svazarmu na p íkaz orgán ÚV KSČ.
Svaz Zálesák byl zrušen, jeho stejnojmenný časopis zastaven. Veškerý
majetek, vytvo ený členy
bez jakékoliv dotace,
zabavili noví,
již nezainteresovaní a proto
lhostejní „hospodá i“, což
pak v tšinou vedlo k jeho
zničení.
Branný pobyt v p írod
Jen málo kolektiv zrušeného svazu
p ežilo perzekuci sedmdesátých let.
A ty, osamocen v základních organizacích, musely z nepochopitelných
d vod ukrývat svu kvalitní činnost.
Teprve se zavedením Základní branné
p ípravy na počátku osmdesátých let
byla ve Svazarmu pon kud rehabilitována výchova k všestrannosti mládeže
a bývalý Zálesák – nyní pod taktickým
názvem Branný pobyt v p írod – se
mohl stát pro n které svazarmovské
orgány více či mén trp nou nep íjemností. Poslední zbytky bývalého svazu
se soust edily kolem své nejsiln jší složky – 326. ZO Svazarmu Brno,
která op t jako v šedesátých létech,
dokázala vytvo it mohutnou členskou,
organizační, metodickou, propagační
i hospodá skou základnu obnovující se
činnosti. Vysokou životaschopnost zde
prokázal p edevším společný, novými
zkušenostmi neustále zdokonalovaný
„výchovn -výcvikový systém“ – jeho
promyšlenost, komplexnost a praktická účinnost.
Na základ vynikajících praktických
výsledk , a to i v postavení poloilegality, bylo v druhé polovin osmdesátých
let mnohokrát upozor ováno na perspektivnost této formy práce s mládeží, s návrhem na její legalizaci a široké využití. Ze strany kompetentních

svazarmovských
orgán se však
vedla zdržovací
taktika, která znemož ovala napl ování opravdových zájm mnoha mladých lidí. Teprve na začátku roku 1989
se poda ilo prosadit vytvo ení komise
pro činnost branného pobytu v p írod
p i Úst ední rad odbornosti masov
branných sport Svazarmu.
A op t Zálesák
Ješt v pr b hu demokratizačních
listopadových událostí roku 1989 byl
Zálesák – Svaz pro pobyt v p írod
po dvaceti letech obnoven a 28. listopadu 1989 uznán p edsednictvem
úst edního výboru Svazarmu jako
jedna z jeho odborností. Obnovilo se
i vydávání časopisu Zálesák, jehož
první dv čísla vyšla ješt p ed listopadem 1989 pod názvem Branný pobyt v p írod . Ustavující sn m obnoveného Zálesáka se konal ve dnech
27. 1. a 28. 1. 1990 v Brn . Zálesák
– Československý svaz pro pobyt
v p írod byl zaregistrován jako samostatné občanské sdružení Ministerstvem vnitra ČR dne 16. 5. 1990.
Na základ oznamovací povinnosti
byla ihned povolena Slovenským
ministerstvem vnitra i činnost jeho
Slovenského kmene. V čele svazu je
op t Rostislav Zabloudil, zakladatel
a tv rce jeho výchovn – výcvikového systému i náčelník současné
nejsiln jší složky – 326. st ediska
Zálesáka Brno.
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KAlenDá ÚSt eDnÍch AKcÍ ZáleSáKA V roce 2014
Č.

NÁZEV AKCE

TERMÍN

NÁPL

MÍSTO

vybavení do zimních hor, plánované túry, laviny, bezpečný pohyb v zimních horách a jeho technika, záchrana p i pádu a první pomoc, orientace
v terénu, práce s lanem a praktická noční záchranná akce

Krkonoše

1.

Skialpový kurz

2.

Úst ední rada Zálesáka 25. 1.(od 16:00) hodnocení činnosti a Zálesácké trofeje, registrace a plán činností

3.

Společenský večer

4.

Kurzy snowkitingu

5.

potáp čské kurzy

6.

Kurzy skálolezectví

7.

lavinové kurzy
(plavání v bílém mo i)

8.

jezdecké kurzy

9.

Minikurz Zálesáka

10. Kurzy paraglidingu
11. tandemové seskoky
12.

leden

22. 2. (od 18:00) výstavka a hodnocení zálesácké tvo ivosti, společenský večer, zábava (od 15 let) Zaječice
výcvik v ovládání v trem pohán ného tažného draka (kitu)a s jeho pomocí
jízda na lyžích či snowboard. (snowkiting)nebo na kolovém prkn či trojkolce (landkiting) – vybavení, bezpečnost
celoročn
p íprava k získání vodácké specializace p esunových prvk na „stojaté
(dle dohody) vod “ bezp ístrojové i p ístrojové potáp ní (od 10let)
celoročn
pln ní poznávacích a p esunových prvk – p íprava k získání p íslušných
(dle dohody) specializací (od 15 let) 1 den
lavinová prevence, odhad rizika, pohyb v lavinovém terénu, pomoc p i
únor–b ezen
lavinovém nešt stí, lavinové p ístroje, ukázka práce lavinového psa, praxe
(dle dohody)
v zimním horském terénu
b ezen–srpen praktický výcvik jízdy na koni, práce spojené s chováním a ustájením koní,
(dle dohody) jezdecký sport, pot ebné vybavení
základní informace o systému a činnosti Zálesáka-podmínka pro registraci
4. 4.–6. 4.
vznikajících st edisek (od 18 let)
duben- íjen
pln ní výcvikového prvku z bezmotorového létání a p íprava k získání
(dle dohody) pilotní specializace (od 15let)
duben– íjen po základní p íprav seskoku s instruktorem z výšky 4500m-část letu
(dle dohody) volným pádem (10 let)
celoročn
(dle dohody)

Instruktorský kurz raftingu a vodní záchrany

kv ten

p íprava k vedení specializovaných kurz raftingu (od 18 let)

tradiční inále vít zných t íčlenných hlídek st ediskových p edkol a vybraných zájemc z ad ve ejnosti v základních zálesáckých disciplínáchpamátka na kamaráda Libora Plívu (od 10 let)
kv ten–zá í očista t la i ducha od návyk p ejídání a nevhodné stravy, zvýšení imunity
14. ozdravná hladovka
(dle dohody) organismu, snížení t lesné váhy a p stování v le a sebeovládání
p íprava k získání vodácké specializace p esunových prvk na „divoké
15. Kurzy raftingu „Salza“
kv ten–zá í vod “, menší rafty pro 4 osoby bez instruktora ( do 15 let),4 osoby bez
instruktora (od 15 let) a vysokohorská turistika
pestrý program ve zdravém a krásném prost edí jihočeských les a rybník ,
kv ten-zá í
16. tábor t etího v ku
zam ený na aktivní odpočinek senior a obohacený úm rnými pohybovými
(dle dohody)
aktivitami (od 60 let)
letní zálesácké
letní p íprava k vedení zálesáckých kolektiv v rámci náborových tábor
17.
červenec–srpen
táborY
d tí a mládeže (od 10 let),
p íprava k pln ní t lovýchovných prvk – cyklistika, aerobic, tanec,turistika,
18. pohybové kurzy
červenec–srpen
plavání (od 14let )
13.

Zálesácký memoriál
holp

19. Úst ední rada Zálesáka
20. cyklistické expedice

Komá í louka

9. 5.–11. 5.

2.8. (od16:00) pr b žné hodnocení práce a p íprava činnosti na p íští rok
srpen–zá í

V trný Jeníkov
Veselský Kopec
ČR, Egypt, Norsko…
Moravský kras
Krkonoše
Ch iby-Koryčany
Komá í louka
Raná u Loun
letišt Kunovice
a Prost jov
Rakouské Alpy
Salza
Komá í paseka
Komá í louka
Rakouské Alpy
Salza
Komá í louka
Komá í louka a paseka, Bílý potok
Komá í louka
Komá í louka

pestrý náborový program zam ený p edevším na horskou cyklistiku (od 10 let) Komá í louka

21. Boj o kótu X

13. 9.–14. 9.

tradiční dvoudenní bojová paintbollová hra zálesáckých st edisek a p ihláprostor X
šených zájemc (od 10 let)

22. Zálesácká cesta a

7. 11.–9. 11.

praktická prov rka na záv r pln ní členského kvaliikačního stupn Zálesáka prostor Y

Jiné výzmnamné akce:
Možnosti pronájm p írodních areál (ubytování, strava, sportovišt a vybavení)
a) Český kmen: Akce vp ed (19. 4.–20. 4., Železa) Komá í louka (louka u rybníka uprost ed les České Kanady) – sruby a apartmány pro 100 osob
né hory), Víkend Zelenáč (27. 9.–28. 9., tábor
b) Bílý potok (louka v údolí obklopená lesy nedaleko Brn nské p ehrady – stany a chaty pro 75 osob)
Komá í paseka)
c) Komá í paseka (louka u rozlehlého rybníka obklopeného lesy České Kanady) – stany pro 66 osob
b) Moravský kmen: hra o tr ny (7. 2.–9. 2.)
Zajiš uje: Zálesák – 326. st edisko, Lidická 4, Brno 602 00, tel./fax: 545 575 504, email:zalesak@zalesaksvaz.cz
Po adatel: Zálesák – svaz pro pobyt v p írod , úst ední štáb – Lidická 4, Brno 602 00, www.zalesaksvaz.cz
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Sdružení hasič Čech, Moravy a Slezska je pokračovatelem organizací hasičstva, které d íve 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 p i vytvá ení podmínek k účinné
ochran života a zdraví občan a majetku p ed požáry a p i poskytování pomoci p i živelných pohromách a jiných
událostech, p i nichž je v nebezpečí
život, zdraví nebo majetek.
SH ČMS má evidováno 353 520
člen . Včetn 49 205 d tí a mládeže
ve v ku 3–18 let. SH ČMS má evidovaných 7810 sbor dobrovolných hasič (SDH), 77 okresních sdruženích
hasič (OSH), 14 krajských sdružení
hasič (KSH). Významná rozhodnutí
jsou p ijímána a schvalována výkon-

ÚSp

ch ve výStupu do
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4. podlaží cviČné v
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ným výborem a shromážd ním starost OSH. Činnost SH ČMS zajiš uje
Kancelá SH ČMS.
Nejv tší aktivitou SH ČMS je vedle jejího hlavního poslání oblast hasičského
sportu. SH ČMS dosahuje tradičn dobrých výsledk v oblasti hasičského sportu,
a to jak d ti a mládež, tak i dosp lí dobrovolní hasiči. Počátek t chto úsp ch sahá
do šedesátých let a poprvé vyvrcholilo dosažením nejvyšších met na Mezinárodní
sout ži v hasičském sportu v Brn v roce
1973. Naši sportovci pat í na mezinárodních kolbištích mezi nejlepší. Po úsp ších
ve inském Kuopiu v roce 2001 a v chorvatském Varaždinu v roce 2005 byly vyvrcholením Mezinárodní hasičské sout že
v Ostrav v roce 2009, kde startovaly t i
tisíce reprezentant z 27 zemí sv ta. Ostrava ukázala, že jsme v požárním sportu
sv tovou velmocí.

že jSMe Slavili i na haSiČSké olyMpiád

ve

Pokud by n kdo sečetl profesionální i dobrovolné hasiče a členy občanských sdružení, kte í aktivn hasičský
sport provozují, jist by se tento druh
sportu ocitl mezi sporty s nejv tší členskou základnou v České republice. Aktivn se mu v nuje p es 80 000 osob,
což tvo í na 7000 tým všech v kových kategorií. Další desetitisíce člen
jim k tomu hasičskému sportování vytvá ejí odpovídající podmínky.
Kategorie hasičského sportu
• Požární sport:
b h na 100 m s p ekážkami,
výstup do 4. podlaží cvičné v že,
štafeta 4 x 100 m s p ekážkami,
požární útok.
• Tradiční disciplíny CTIF:
štafetový b h,
požární útok.

Francii
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kéta Marková z Dolní Čermné. MČR
dorostu ukázalo, že dosp lí hasiči
mají dobré nástupce.
60. mistrovství Sdružení hasič Čech,
Moravy a Slezska prob hlo 23. až 25.
srpna 2013 v Mladé Boleslavi. Ve výstupu na v ž byl nejlepší Adam Hrbáč
z Dobroslavic. V b hu na 100 m s p ekážkami byl nejlepší Martin Lidmila ze

lovéhradeckého kraje a družstvo žen
z SDH Velké Mezi íčí.
Ve dnech 10.–15. června 2013 se
česká reprezentace dobrovolných hasič zúčastnila druhého sv tového šampionátu mládežnických tým v disciplínách požárního sportu, který se konal
v ruské Jaroslavli. Desítka závodník
se ukázala ve skv lém sv tle a dokázala p ivézt hned n kolik cenných
Širokého Dolu a z žen Šárka Jiroušokov . Z Mistrovství sv ta junior do 23
vá z SDH Poniklá. Z družstev ve štafet 4 x 100 metr žen byly nejlepší let jsme tedy p ivezli bronz za požární
hasičky z Chválenic. Nejlepší štafetá i útok a celkové umíst ní a st íbro Davibyli hasiči ze Širokého Dolu. V požár- da Dopiráka ze stovek.
ním útoku bylo mezi ženami nejlepší
Nejv tší hasičská sportovní zahraniční akce se konala 14.–21. července
družstvo z Dolních M cholup a z muž
SDH Mist ín. V celkovém po adí druž- ve francouzském Mulhouse. Byla to
stev obsadili první p íčku muži ze Širo- XV. mezinárodní hasičská olympiáda
CTIF a XIX. mezinárodní olympiáda
kého Dolu a ženy z Chválenic.
T etím sportovním mistrovstvím re- mladých hasič v tradičních disciplípubliky bylo 28. zá í 2013 v po adí již nách CTIF. Česká výprava byla v zaIV. MČR v tradičních disciplínách CTIF stoupení 26 stát nejv tší výpravou
ve Dvo e Královém nad Labem. Sou- a startovala ve všech vyhlášených
t ž nyní nabírá velmi dobrého meziná- sout žích a kategoriích. V kategorii
rodního zvuku. D kazem je ten fakt, dobrovolných hasič se čeští požární
že celkem ze sedmnácti sout žících sportovci dočkali maximálních úsp družstev osm p ijelo ze zahraničí. Le- ch . V b hu na 100 m s p ekážkami
tos jsme mohli p ivítat zástupce z Itá- obsadili v po adí Martin Lidmila, Petr
lie, Chorvatska, N mecka, Rakouska, Langer a Jan Vráblík všechny t i mePolska, Ma arska a dv družstva ze dailové pozice. Olympijským vít zem
Slovenska. Mistrovské ve výstupu na cvičnou v ž se stal Mipoháry si dom od- chal Janda z týmu Česká republika
vezli profesionální „B“. Tento mladý a nad jný tým vybohasiči z HZS Krá- joval i celkové prvenství p ed kolegy
z týmu Česká republika „A“.
Naše d včata v požárním sportu
obsadila nejvyšší p íčky. V disciplín
b hu na 100 m s p ekážkami braly
všechny čty i inálové pozice –
skončila v po adí: Petra Mifkovičová, Klára Šenky íková,
Monika Marešová a Lenka
Tomandlová. V konečném
po adí si zlato z Francie
odvezly ženy z SDH Chválenice a st íbro ženy z SDH
T škovice. D včata z SDH
Ledenice obsadila v celkovém
účtování 4. místo.
V klasických disciplínách
CTIF startovalo t ináct českých
družstev, z toho t i družstva žen.
V olympijském závodu se bojovalo o zlatý, st íbrný a bronzový
výkonnostní odznak. Nejlépe
se ze všech českých tým
nakonec da ilo d včat m
z SDH Písková Lhota, která
. tak toMu bylo i na MiStrovStví Sv ta v ruSkéM podolSku.

• Sout že dorostu:
závod hasičské všestrannosti,
b h na 100 m s p ekážkami,
štafeta 4 x 100 m s p ekážkami,
požární útok.
• Sout ž hry Plamen:
závod hasičské všestrannosti,
b h na 60 m s p ekážkami,
štafeta 4 x 60 m s p ekážkami,
štafeta požárních dvojic,
štafeta CTIF,
požární útok Plamen,
požární útok s p ekážkami CTIF.
Hasičské sportovní sout že vrcholí
na republikových úrovních. T i hlavní
mistrovství republiky letos op t zahájily d ti a dorost. To se spolu se sout ží
Plamen v letošním roce uskutečnilo
v Jablonci nad Nisou na velice dobré
úrovni. Ve h e Plamen dosáhly nejvyšších met družstva z Dolní Dobrouče,
Kácova a Dolního Bukovska. V jednotlivcích se nejlépe vedlo v b hu na 60
metr Michalu Brodackému z Bludova
a z dívek Lence Strouhalové, taktéž
z SDH Bludov. V disciplínách požárního sportu bylo celkov nejlepší družstvo chlapc z T škovic a družstvo
d včat z Prahy-Zličína. Nejlepším dorostencem se stal Radek
Chmela z Francovy Lhoty
a z dorostenek byla nejlepší Mar-

v požárníM Sportu nechybí ani hašení ohn
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si v kategorii ženy „A“ vybojovaly zlatý výkonnostní odznak, za nimi skončily ženy z SDH Velké Mezi íčí, které
získaly st íbrný odznak. SDH Vlčnov
si z Francie odvezl odznak bronzový.
V kategorii muž byli z českých zástupc nejúsp šn jší muži z SDH Vlčnov „M1“ a z SDH Frýdek. Ti vybojovali
odznaky zlaté. St íbrné si p ivezli muži
z SDH Michálkovice, Písková Lhota
a Ziboholavy. Bronzové dostal SDH
Chlumec nad Cidlinou a Vlčnov „M2“.
Své zastoupení m la Česká republika
i v kategorii muži „B“, tedy nad 30 let.
St íbrný odznak získal SDH Vlčnov
„M3“ a bronzový SDH Frýdek-Skalice
a HZS Královéhradeckého kraje.
Pozadu v sérii olympijských úsp ch nez stala ani česká hasičská
mládež. V zastoupení 46. družstev dokázal smíšený tým z SDH Poniklá z Libereckého kraje vybojovat bronzovou
medaili ve své kategorii. Dívky z SDH
Písková Lhota ze St edočeského kraje
skončily na st íbrné.

p
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pro českou výpravu první st íbrnou
medaili. Pak vybojoval Marek Peterek
bronzovou medaili v b hu na 100 m
s p ekážkami ve st ední kategorii a Tomáš Vlček se ve starší kategorii stal
Mistrem sv ta. Další cenný kov byl
za druhé místo ze štafety 4 x 100 m
s p ekážkami. Našim dorostenc m
se da ilo i v královské disciplín – požárním útoku, stali se tak nejen Mistry
sv ta. Reprezentace České republiky
se stala mistrem sv ta i v celkovém
hodnocení.

Nejpočetn jší zastoupení m l SDH
Vlčnov ze Zlínského kraje, který rovn ž v kategorii muži „A“ v klasických
disciplínách vybojoval zlatý výkonnostní odznak a navíc jeho členem je i Jan
Vráblík, který byl velmi dobrý v sout ži
požárního sportu.
Hasičská olympiáda ve Francii byla
pro Českou republiku velice úsp šná.
Navázali jsme na úsp chy z posledního klání v Ostrav v roce 2009 a dokázali, že umíme být koncentrovaní
na své výkony a reprezentovat svou
vlast v tom nejlepším sv tle.
Do t etice jsme medaile sbírali také
na Mistrovství sv ta dorostenc v požárním sportu v Podolsku 7. až 9.
srpna 2013. Nejd íve Honza Gášek
ve inálovém rozb hu v ží vybojoval

Sdružení hasič Čech, Moravy a Slezska
+420 222 119 501
kancelar@dh.cz
ímská 45, 121 07 Praha 2-Vinohrady
www.dh.cz

Počty medailí na mistrovstvích sv ta v roce 2013 a Hasičské olympiád v Mulhouse:
Zlaté

St íbrné

Bronzové

12

13

12

eSkok p eS dva Metry vySoké p ekážky je velice SlušnýM atletickýM výkoneM
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