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STRANA 51

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

STRANA 55

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

STRANA 59

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

STRANA 63

ÚSTTEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČR
Na Strži 1837/9, 140 02, Praha 4
tel.: 261 104 281
fax: 261 104 278
http://www.uamk-cr.cz 
e-mail: uamk@uamk-cr.cz 

STRANA 67

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

STRANA 71

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

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

STRANA 4

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

STRANA 7

AEROKLUB ČR
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel.: 266 722 277
tel.: 266 722 203
http://www.aecr.cz 
e-mail: aecr@aecr.cz 

STRANA 11

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

STRANA 15

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

STRANA 19

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

STRANA 23

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

STRANA 27

MORAVSKOSLEZSKÝ 

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

STRANA 31

SVAZ BRANND-TECHNICKÝCH  
SPORT¥ 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 

STRANA 35

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

STRANA 39

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

sekretariát: Máchova 2, 612 00 Brno 

tel., fax: 541 211 052 

http://www.svazpotapecu.cz
e-mail: sekretariat.spms@svazpo-

tapecu.cz

STRANA 43

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

STRANA 47

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

o b S a h  a  k o n ta k t n í  a d r e S yÚ v o d n í  S l o v o

letošním vydáním „Ročenky 2013 
Sdružení sportovních svaz] ČR“ by-

chom Vám rádi pUiblížili činnost na-

šich 17 členských svaz]. To, jak se 
nám společnE podaUilo vytvoUit pod-

mínky pro další rozvoj technických 
disciplín, určitE nejlépe vyhodnotí 
ti, kterých se to nejvíce dotýká, tedy 
naše více než 600 000 velká člen-

ská základna.
Kdybych se ohlédl zpEt, a zamys-

lel se nad mým p]sobením ve funkci 
pUedsedy, myslím, že Uada vEcí se po-

daUila, nEkteré lépe, jiným zase k doko-

nalosti ještE nEco chybElo. V každém 
pUípadE si technické sporty a pUíslušné 
sportovní svazy upevnily své postave-

ní v rámci našeho sportovního spektra 
a vyrovnaly se s ne právE pUíznivou 
ekonomickou situací, která se promítá 
i do této naší oblasti. 

M]j stálý dík a obdiv patUí tEm, kteUí 
dobrovolnE, bez inančního ohodnoce-

ní a z pouhého enthusiasmu vEnují sv]j 
čas, a mnohdy i vlastní peníze, práci 
s dEtmi a mládeží. Často tak suplují ro-

dinu a další profesionální instituce. 
To, co nás všechny nejvíce tEší, jsou 

samozUejmE – vedle medailí, které 
jsou tUešničkou na dortu – i další ak-

tivity, které jsou veUejnE prospEšné. 
Aktivity, které samy o sobE nejsou jen 
perfektním sportovním výkonem, spo-

jením umu človEka s technikou, nebo 
výcvik psa. Ale činnostmi, které pomá-

hají lidem v dobE složité a nebezpečné 
a mnohdy souvisí i se záchranou živo-

ta a majetku. Tímto mám na mysli čin-

nosti člen] našich sportovních klub], 
kteUí se podíleli na záchranE lidských 
život] v dobE povodní, požár] a dal-
ších nebezpečných situací, ale i napUí-

klad na výcviku ps] pro záchranáUské 
účely nebo pro nevidomé. Všem tEmto 
našim člen]m bych chtEl vyjádUit sv]j 
obdiv a dík, nebo[ právE jejich práce 
by mEla být ovEnčena medailemi, lépe 
inančnE podporována a celospole-

čensky ocenEna.
Co dodat na závEr? Asi to, abychom 

i v dalším období dokázali udržet na-

stoupenou cestu. Aby v našich Uadách, 
klubech, sportovních oddílech vládla 
dobrá nálada, pUes všechny nezdary, 
které nás potkají. Abychom mEli svým 
člen]m co nabídnout a technické 
sporty aby byly pro širokou veUejnost 
atraktivní alespoO tak, jako doposud. 
A v neposlední UadE, abychom v pUí-
slušných rozpočtech našli dostatek 
inančních prostUedk] na sportovní ak-

tivity, které jsou vkladem do budoucna 
a celé společnosti se vyplatí i vrátí. 

 

JUDr. Ing. ZdenEk Ertl

Vážení pUátelé, sportovci a pUíznivci pohybových aktivit,
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Jedním z často diskutovaných pro-

blém], které Sdružení limitují, je stár-
nutí funkcionáUského aktivu. V sou-

časné dobE je vEtšina klub] vedena 
generací šedesátník] a starších. Jen 
velmi tEžko se nám daUí zainteresovat 
mladé lidi, kteUí by byli ochotni, mEli 
dobré sociální zázemí a hlavnE chu[ 
a elán se této náročné aktivitE vEno-

vat. Generačním problém]m se snaží-
me pUedejít r]znými typy školení i ka-

ždodenním p]sobením na mladé lidi 
v klubech, aby se zapojili do klubové 
a sportovní činnosti. 

V jednotlivých krajích nemá Sdru-

žení nižší organizační články, které by 
hájily a reprezentovaly zájmy našich 
klub] v regionech a v místech jejich 
p]sobení. Tato problematika je Uešena 
pouze formou Krajských komisí Sdru-

žení složených ze zástupc] členských 
svaz] založené na dobrovolné činnosti 

v krajích. V jejich čele jsou povEUení 
„zmocnEnci“. ÚroveO jejich spolupráce 
s regionálními orgány a organizace-

mi i úspEšnost v získávání inančních 
prostUedk] z regionálních rozpočt] 
na zajištEní našich sportovních aktivit 
se velice liší. V UadE míst toto fungu-

je dobUe, ale více je tEch, kde se naše 
sporty dostávají na okraj zájmu a tedy 
i na okraj inanční podpory.

Sportovní činnost a úspEchy  
jednotlivých sportovních svaz]

PUes všechny výše uvedené pro-

blémy naše sportovní svazy evidova-

ly za poslední období velký progres, 
který se promítl do zvýšeného zájmu 
jednak široké veUejnosti, ale zejména 
dEtí a mládeže. Kvalitnímu zajištEní 
sportovní činnosti a jejímu zpUístupnE-

ní vEtšímu okruhu lidí nebrání fakt, že 
by naše sportovní svazy mEly nedo-

S d r u ž e n í  S p o r t o v n í c h  S va z ¥  Čr

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZ¥ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Proil organizace a vývoj členské 
základny

Sdružení sportovních svaz] Čes-

ké republiky již 23 let p]sobí ve své 
nové historii na sportovním poli. 
BEhem této doby prošlo Sdružení 
i jednotlivé svazy vývojem, který byl 
na počátku 90. let zahájen procesem 
hledání místa a postavení v rámci 
českého sportovního prostUedí. Ak-

tuální reagování organizace na ce-

lospolečenský vývoj a smEr, kterým 
jsme se vydali, byl jednoznačnE 
cestou správnou. Na počátku tvoUi-
lo členskou základnu témEU 280 000 
člen], kteUí byli organizováni v 2500 
klubech. Dnes evidujeme 627 225 
člen] v 10 289 klubech. Velký nár]st 
členské základny pUinesl listopad 
roku 2011, kdy se naším členským 
svazem stalo Sdružení hasič] Čech, 
Moravy a Slezska s témEU 344 000 
členy.

PodaUilo se nám vybudovat orga-

nizaci, která je druhým nejvEtším 
sportovním uskupením v České re-

publice. Tento fakt je velice potE-

šující, ale na druhé stranE je i vel-
kým závazkem. V současné dobE 
Sdružení sportovních svaz] České 
republiky zastupuje 17 sportovních 
svaz] a asociací a funguje i jako 
servisní organizace. Naše stanovy 
umožOují vstup i dalším sportovním 
subjekt]m. 

Technické disciplíny a sportov-

ní aktivity, které jsou provozovány 
v rámci činnosti jednotlivých člen-

ských svaz], jsou bezesporu velice 
atraktivní a pUitažlivé pro širokou 
veUejnost. Za uplynulý rok jsme za-

znamenali další nár]st členské zá-

kladny o témEU 10 000 člen]. TEší 
nás zejména zájem dEtí 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 názor-
nE tabulka č. 1.

statek kvaliikovaných trenér], rozhod-

čích, vedoucích mládeže, fanoušk] 
apod. To, co v systému nejvíce chybí, 
je dostatek inančních prostUedk] ne-

zbytných pro zajištEní technického vy-

bavení, bez kterého naše sporty nelze 
provozovat. Kluby a mládežnické oddí-
ly pak jsou místem, kde tento nedosta-

tek poci[ujeme nejvíce.
Jen obtížnE se nám daUí vytvoUit 

početnEjší základnu talentované mlá-

deže, která by umožnila provést její 
kvaliikovaný výbEr a zapojení do zá-

vodní činnosti. Navzdory problém]m je 
možné konstatovat, že sportovci mEli 
Uadu úspEch] a na mezinárodním poli 
získali mnoho medailových umístEní. 
PUíprava talentované mládeže a státní 
reprezentace je limitována systémem 
pUidElování dotací z MŠMT ČR. Vel-
kou roli hrají počty medailí a inálová 
umístEní z ME, MS a OH podle kterých 

kraj počet klub] počet člen] počet svaz] v kraji

Praha 255 58 348 15

StUedočeský 1583 86 326 14

Jihočeský 1217 60 226 15

PlzeOský 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

Vysočina 1070 52 544 16

Jihomoravský 851 58 034 14

Zlínský 516 33 377 15

Olomoucký 641 35 759 15

Moravskoslezský 666 52 560 16

celkem v čr 10 289 627 225 17

výcvik dDtí a mládeže – SČp z ČinnoSti záleSáka
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AEROKLUB  
ČESKÉ REPUBLIKY
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jsme i inančnE odmEOováni. Repre-

zentanti v biatlonu, který jako jediný 
z našich sport] je součástí olympijské-

ho programu, jsou inancováni ve zvý-

hodnEném klíči. Ostatní sportovní 
svazy si pUípravu a zajištEní státní re-

prezentace musí doinancovat z vlast-
ních zdroj] a často si náklady hradí 
i samotní reprezentanti. PUesto jsme 
na mezinárodním poli velice úspEšní. 
Letos naši reprezentanti pUivezli dom] 
celkem 322 medailí. Z toho 100 zla-

tých, 128 stUíbrných a 94 bronzových. 
To je o 105 více než v roce pUedešlém. 
Podrobný pUehled nabízí tabulka č. 2.

Stále se tedy nabízí Uada otázek 
typu: Je pro stát pUínosnEjší inanco-

vat neúspEšný olympijský sport nebo 
úspEšný neolympijský sport, který má 
za sebou úspEchy v podobE medailí 
z mezinárodních akcí? MEl by se stát 
i nadále zamEUovat na podporu sport], 
které jsou zajímavé pro sponzory nebo  
podpoUit ty sporty, které mají o spon-

zory nouzi? 

zamEUení činnosti v roce 2014
Jako každým rokem bude pro násle-

dující období naším cílem udržet rozsah 
činnosti Sdružení na stávající úrovni, což 
vidíme jako klíčové a v současné situa-

ci velice náročné. SamozUejmE budeme 
pokračovat v ekonomickém nakládání 
s majetkem, který nám jednotlivé svazy 
svEUily do správy. Takto získané inanční 
prostUedky budou jako dosud používány 
k doinancování sportovní činnosti člen-

ských svaz].
I nadále budeme svou pozornost 

vEnovat spolupráci s MŠMT i spolu-

práci s ostatními subjekty p]sobícími 
v oblasti sportu nejen na úrovni České 
republiky, ale i na úrovni kraj], mEst 
a obcí, kde naše kluby p]sobí. Zá-

kladem činnosti jednotlivých svaz] by 
mEla být i nadále snaha o vEtší zapoje-

ní dEtí a mládeže do života nejnižších 
organizačních článk], tedy sportov-

ních klub] a kolektiv]. 
 VEUíme, že se nám i v novém ob-

dobí podaUí zúročit to dobré, čeho 
jsme v pr]bEhu let dosáhli, vyvaro-

vat se nEkterých chyb, vložit do čin-

nosti organizace nové mediální 
prvky, které vedle skvElých výsled-

k] a medailí našich sportovc] po-

mohou propagovat a popularizovat 
sport jako takový.

PTEHLED VÝSLEDK¥ REPREZENTACE V ROCE 2013

sportovní svaz zlato stUíbro 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

Sdružení hasič] Čech, Moravy a Slezska  12 13 12 

Svaz brannE-technických sport] České republiky  3 3 1

Svaz modeláU] České republiky  8 11 6

Svaz českých potápEč]  3 3 5

Svaz potápEč] Moravy a Slezska  1 2 2

Svaz vodák] České republiky  2 10 4

Svaz záchranných brigád kynolog] ČR  1 1 1

ÚstUední automotoklub České republiky  50 67 44

Celkem  100 128 94

celkový počet medailí 322 

Sdružení haSiČ¥ Čech, moravy a SlezSka
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české republiky
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a e r o k l u b  Č e S k é  r e p u b l i k y  (a e Čr)

MiStr SvDta v parašutiSMu JiTí GeČnuk Se Snaží trefit na Malý žlutý puntík o poloMDru 2 cM
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a e r o k l u b  Č e S k é  r e p u b l i k y  (a e Čr)

V závEru roku 2012 (17. listopadu) se 
uskutečnila 1. valná hromada Aeroklubu 
České  republiky,  která  zvolila  již  podle 
novE platných stanov nové orgány Aero-
klubu České republiky (dále jen AeČR).

Prezidentem AeČR byl znovu zvolen 
Vlastimil  DvoUák,  člen  Aeroklubu  Me-
morial Air Show Roudnice nad Labem. 
Prezident pUedsedá tentokrát jen devíti-
člennému výboru AeČR. Ten je složen z:
•  prezidenta AeČR – Vlastimil DvoUák 

– AK Roudnice nad Labem,
• pUedsedy odborné sportovní komise 
AeČR (dále jen OSK) pro leteckou ak-
robacii – Vladimír Machula – LAC Mo-
ravská TUebová,
•  pUedsedy  OSK  pro  bezmotorové  lé-

tání – JiUí CihláU – AK Ústí nad Orlicí,
•  pUedsedy OSK pro všeobecné letec-

tví – Jaroslav Jandík – AK Moravská 
TUebová,

•  pUedsedy OSK pro parašutismus – Mar-
tin Kumžák – Base Paraklub Praha,

•  pUedsedy komise klub] a provozova-
tel] letiš[ AeČR (dále jen KKPL) – Lu-
káš Ježek – AK Jičín,

•  3 člen] KKPL – Michal Šebek – AK Pa-
nenský Týnec, Karel MaUík – AK Plasy 
a Martin Mezera – AK Zbraslavice.

První valná hromada AeČR kromE  ji-
ného s deinitivní platností schválila de-
limitaci letadel dle pravidel, schválených 
shromáždEním statutárních zástupc] člen-
ských organizací AeČR a povEUila výbor 
AeČR ji podle tEchto pravidel dokončit.

Ve spolupráci s členskými organiza-
cemi AeČR se uskutečnila následující 
Mistrovství  České  republiky  v  letec-
kých sportech a parašutismu:

Mistrovství  ČR  v  letecké  akrobacii 
letoun] uspoUádal Aeroklub České Bu-
dEjovice na letišti Hosín. Mistry České 
republiky se stali Karel VoboUil v kate-
gorii Sportsman a Jan Tvrdík v katego-
rii Intermediate.

Mistrovství  ČR  v  letecké  akrobacii 
kluzák] bylo uspoUádáno v JindUichovE 
Hradci. Mistry České republiky se stali 
Vladimír Machula v kategorii Unlilmited, 
David Beneš   v kategorii  Intermediate 
a Aleš Ferra ml.  v kategorii Sportsman.

Mistrovství ČR v pUesném létání uspo-
Uádal na svém letišti Aeroklub Most. Mis-
trem republiky se stal Luboš Hájek.

Mistrovství ČR v letecké rally uspo-
Uádal na svém letišti Aeroklub Rakov-
ník. Mistry republiky se stala posádka 
Petr Opat a Jan Havlík.

Mistrovství ČR v parašutismu v dis-
ciplínE  CF  uspoUádal  Aeroklub  Kr-
nov a  zvítEzila  dvojice Martin Kučera 
a Mojmír Kytnar.

Mistrovství  ČR  v  klasických  disciplí-
nách  uspoUádal  Aeroklub  PlzeO-Bory. 
Mistry  ČR  se  stali  v  pUesnosti  pUistání 
družstev Petr SmEšný, Jakub Pavlíček, 
Libor Jiroušek a OldUich Šorf, v pUesnosti 
pUistání jednotlivc] Petr SmEšný, v pUes-
nosti  pUistání  žen  Daniela  Macichová, 
v pUesnosti pUistání junior] Miloslav KUíž, 
v  individuální  akrobacii  Libor  Jiroušek 
a v celkovém hodnocení Libor Jiroušek.

Mistrovství ČR  v plachtEní se usku-
tečnilo ve Vysokém MýtE. Mistry Čes-
ké republiky se stali v klubové tUídE Mi-
chal Lešinger a v kombinované volné 
tUídE Petr Tichý.

cviČný víceúČelový letoun zlin 142 „na zádech“ pTi letecké akrobacii
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Reprezentanti Aeroklubu České repub-
liky se v roce 2013 zúčastnili také vrchol-
ných svEtových a evropských soutEží.

Zlaté medaile získali: družstvo muž] 
ve  složení  Miroslav  Červenka,  Jan 
Rozlivka  a  PUemysl  Vávra  za  vítEz-

TABULKA ÚSPDŠNOSTI AEČR NA MISTROVSTVÍCH SVDTA A EVROPY

ZLATO STTÍBRO BRONZ Do 8. M.
Akro 1 2 2 9

Navigace 5 5 1 7

Para 1 2 5 6

PlachtEní 1 2 4 12
CELKEM 9 11 12 34

ství v absolutním hodnocení družstev 
na  MS  v  letecké  akrobacii  kluzák] 
ve  tUídE Unlimited, Tomáš Vala za ví-

tEzství  v  juniorské 
kategorii  Mistrov-

ství svEta v pUesném 

létání, JiUí Jakeš za vítEzství v pUesnos-
ti pUistání na Mistrovství svEta v pUes-
ném  létání,  družstvo  ve  složení  JiUí 
Jakeš, Petr Opat a Tomáš Vala za ví-
tEzství  v  pUesnosti  pUistání  družstev 
na Mistrovství svEta v pUesném létání, 
družstvo  ve  složení  Martin  Cabejšek, 
JiUí  Rudolf,  Michal  Rančák  a  Tereza 
Drgová za vítEzství v absolutním hod-
nocení  družstev  ve  tUídE  Advanced 
na  Mistrovství  Evropy  v  letecké  rally, 
posádka Petr Opat a Jan Havlík za ví-
tEzství v pUesnosti pUistání na Mistrov-
ství Evropy v letecké rally, Libor Jirou-
šek za vítEzství v disciplínE akrobacie 
za volného pádu na Mistrovství Evropy 
v  klasických  disciplínách  parašutismu 
a Roman Mraček za vítEzství v klubové 
tUídE na Mistrovství Evropy v plachtEní.

JiUí Dodal,
generální tajemník  

Aeroklubu České republiky

dvouMotorový letoun l 200 Morava, 
doSud používaný v aeroklubech

kluzáky rozdílných tTíd a výkonnoStní – niMbuS ii a vSo 10
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Česká asociace akademických tech-
nických sport]
• zimní biatlon – 1860 člen]
• letní biatlon – 15 vysokoškolských klub] 
• plavání s ploutvemi – 3 univerzitní kluby 
•  paragliding a závEsné létání – UK Praha, 

MU Brno, VŠBTU Ostrava
• sportovní stUelba
• kynologie
• požární sport
• radiový orientační bEh
• letecké sporty
• modeláUství

Vysokoškolský sport je ve své více 
než stoleté historii významnou součástí 
vzdElání a neodmyslitelnE patUí k životu 
každého studenta. Vzhledem k vývoji 
společnosti a zájm]m současné mla-
dé generace, technické disciplíny mají 
všechny atributy, které mládež vyhledá-
vá: nutnost plného nasazení, adrenalin, 
spojení sportovní činnosti se zvládnu-
tím náročné techniky, možnost podívat 
se na svEt z ptačí perspektivy anebo 
naopak zkoumat podvodní svEt. 

Svým charakterem je Česká asociace 
akademických technických sport] (ČA-
ATS) organizací multisportovní, velice 
mladou a dynamickou s neustálým po-
hybem člen], nových a odcházejících. 
Naše vysokoškolské kluby technických 
sport] vytváUí po dobu studia univerzit-
ním sportovc]m podmínky ke sportovní 
a tréninkové činnosti. Svým obsahem 
navazují na činnost kateder tElesné vý-
chovy na vysokých školách a rozšiUují 
jejich nabídku sportovních aktivit. De-
vadesát procent členské základny tvoUí 
mládež do 28 let. R]znorodost spor-
tovních disciplín vyžaduje úzkou spolu-
práci ČAATS s pUíslušnými sportovními 
svazy a to nejen v rámci Sdružení spor-
tovních svaz] ČR, ale i mimo nE, napU. 
s Českým stUeleckým svazem, Asociací 
radiového orientačního bEhu ČR a Le-
teckou amatérskou asociací. 

Naším nejvEtším partnerem s ob-
dobným zamEUením činnosti je Česká 
asociace univerzitního sportu (ČAUS, 
www.caus.cz), která p]sobí v rámci 
ČUS. Usnesením konference z roku 
1991 byla ČAATS začlenEna do struk-
tury vysokoškolského sportu a pro-
stUednictvím ČAUS jsme rovnEž členy 
svEtové univerzitní sportovní federace 
– FISU (International University Sports 
Federation, www.isu.net).

doplnit popiSku

doplnit popiSku
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 Vrcholem každoročních domácích 
aktivit našich klub] je organizování 
Sportovních pUebor] vysokých škol 
(SPVŠ) ve všech provozovaných spor-
tech, které jsou dále spolupoUádány 
katedrami tElesné výchovy a pUísluš-
nými sportovními svazy jako samostat-
ná mistrovství. 

Pouze plavání s ploutvemi je zpra-
vidla součástí Českých akademic-
kých her (ČAH), které jsou poUádány 
naší nejbližší partnerskou organiza-
cí, ČAUS. Tento univerzitní sportovní 
svátek má neopakovatelnou atmosfé-
ru. ČAH jsou obdobou dUíve organizo-
vaných Československých univerziád 
a ukazuje se, že i v dnešní dobE mají 
výrazný motivační náboj a univerzitní-
ho ducha. Letošní 12. ročník ČAH byl 
uspoUádán Fakultou tElesné výcho-
vy a sportu UK v Praze u pUíležitosti 
jejího 90. výročí v  polovinE června. 
Do programu bylo zaUazeno 36 sport] 
a zúčastnilo se jich tUi tisíce student]. 
Je jen škoda pro naše sporty, že díky 
nutnosti speciálních technických pod-
mínek, které VŠ nemají, není možné 
zaUadit i nEkteré další disciplíny.

V centru pozornosti student] i ČAATS 
byly dva olympijské sporty: sportovní 
stUelba a zimní biatlon, které reprezen-
tují naše disciplíny na poli univerzitní-
ho sportu v zahraničí a pUispívají tak 
svými výsledky k vysokému kreditu 
českého univerzitního sportu. Zimní bi-
atlon je pravidelnE zaUazován do pro-
gramu Zimních svEtových univerziád, 
které se konají každý lichý rok a jsou 
poUádány jednotlivými členskými státy 
FISU podle schváleného kalendáUe. 
Sportovní stUelba byla již potUetí jako 
volitelný sport zaUazena do programu 
27. letní svEtové univerziády v Kazani, 
které se zúčastnil rekordní počet stá-
t] všech kontinent] – 136 i sportovc] 
11 778.

Více než 200 člen] výpravy Čes-
ké asociace univerzitního sportu se 
úspEšnE vrátilo z dEjištE univerziá-
dy s rekordním počtem medailí – 16 
(3  zlaté, 6 stUíbrných a 7 bronzových). 
Jeho součástí byl i 18členný stUelecký 
univerzitní tým pod vedením Jana Fi-
dlera, který si v konkurenci 387 stUel-
c] ze 44 stát] všech kontinent] vedl 
opravdu skvEle. OpEt jsme potvrdili 
vysoký výsledkový kredit z pUedcho-
zích let. Za dobu od 1. akademické-

ho mistrovství svEta, které se konalo 
v Plzni v roce 2003, jsme vždy pUivez-
li medaile. Vzhledem k neustále se 
zvyšující úrovni sportovních výsledk] 
jednotlivých sport], stUelbu nevyjíma-
je, je skutečnE tEžké se probojovat 
do inálových boj] o medaile a každá 
inálová účast je velice cenná. V 17 
stUeleckých disciplínách, které byly za-
Uazeny do programu Univerziády, star-
tovala Uada medailist] a inalist] ze 
svEtových stUeleckých soutEží a slože-
ní jednotlivých univerzitních tým] bylo 
témEU totožné s národními stUeleckými 
týmy. Hodnotu dosažených výsledk] 
je možné porovnat s úrovní dosahova-
nou na ME, MS, SP. V nEkterých pUí-
padech dokonce i s úrovní stUeleckých 
výsledk] na OH. Na UniverziádE byl 
v 7 disciplínách pUekonán univerziád-
ní rekord. Mezi naše nejlepší tradičnE 
patUili brokaUi a pistoláUi.

Individuální soutEže: 
•  Tomáš Nýdrle, Mendelova Univerzita 
Brno – 1. místo, Skeet 

•  Jakub Tomeček, FSPs Mendelova 
Univerzita Brno – 3. místo, Skeet 

•  Pavel SvEtlík, ZČU PlzeO – 3. místo, 
vzduchová pistole 

SoutEže družstev: 
•  Sedláček R., FT Mendelova Univer-

zita Brno 
•  DvoUák M., Mendelova Univerzita Brno 
•  PUívara J., VUT Brno – 3.místo, Trap
•  Nýdrle T., Tomeček J., Novota J., Uni-

verzita Hradec Králové – 3. místo Skeet

Z výsledk] v puškových disciplínách 
je tUeba ocenit inálovou účast Moniky 
Vránkové, ZČU PlzeO, která na svém 
prvním univerzitním startu obsadila 
5.  místo (puška) a 4. místo Tomáše TE-
hana (pistole), jejichž výsledky jsou pro 
nás pUíslibem do budoucna. VEUíme, že 
by Monika mohla jít cestou naší úspEš-
né medailistky z londýnských OH 2012 
Adélky Sýkorové, která z univerzitních 
stUeleckých soutEží od roku 2007 pravi-
delnE vozila medaile z mistrovství svEta 
a letních svEtových univerziád. 

Neuplynula dlouhá doba od slav-
nostního zakončení 27.  letní svEtové 
univerziády, ale vedení České asocia-
ce akademických technických sport] 
a stUeleckého univerzitního týmu již 
začíná realizovat pUípravu 5. akade-
mické mistrovství svEta ve sportov-

doplnit popiSku

doplnit popiSku
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ní stUelbE 2014, které se bude konat 
v Uíjnu ve Spojených arabských emirá-
tech, Al Ain a dále 28. svEtovou letní 
univerziádu, která bude v Gwangju 
od 3.  do 14. července 2015.

 Od 80. let se studenti – biatlonisté 
zúčastOují Zimních svEtových uni-
verziád (ZSU). Vysoká la[ka z roku 
1997, kdy jsme v Koreji získali 4 me-
daile (1 zlatá a 3 bronzové) nám nE-
kdy tak trochu ztrpčovala život, nebo[ 
tento ojedinElý výsledek je vzhledem 
ke stoupající úrovni biatlonových sou-
tEží v rámci Zimních svEtových univer-
ziád asi tEžko pUekonatelný. Po této 
medailové žni bylo každé umístEní bez 
medaile zdánlivým neúspEchem. PUi-
tom se domnívám, s ohledem na stále 
stoupající konkurenci, že každé místo 
v první patnáctce je velice dobrým vý-
sledkem a náš biatlonový tým v pr]bE-
hu let získal jak Uadu tEchto umístEní, 
tak i ty vytoužené medaile. 

 V roce 2013 se ZSU 2013 bude 
konat oproti zvyklostem v mimoUád-
ném termínu od 11. do 22. prosince 
v italském Trentinu. To, jak se náš 
11členný biatlonový tým uplatní, bude 
pUedmEtem pUíští Ročenky. NicménE 
závErečné mEsíce tohoto roku bude 
naše pozornost patUit biatlonu a kvalit-
ní pUípravE student] na tuto vrcholnou 
univerzitní akci. 

 Požární sport patUí mezi ty, které 
pravidelnE vozí medaile z mezinárod-
ních univerzitních mistrovství poUáda-
ných mezinárodní federací požárního 
sportu. Sice nejsou součástí progra-
mu FISU, ale účast stát] i závodník] 
na nich, je úctyhodná a naši studenti 
vždy patUí k tEm nejúspEšnEjším a pra-
videlnE vozí Uadu medailí.

 O požární sport je mezi vysokoškol-
skou mládeží velký zájem nejen v za-
hraničí, ale i u nás. NapUíklad v rámci 
AM ČR patUí mezi tyto akce k nejlépe 
zorganizovaným a s nejvyšším po-
čtem účastník] (okolo 150 student]).

 Nesmíme zapomenout ani na vý-
sledky vysokoškolák] v ostatních 
sportech. Je tUeba Uíci, že dosahují 
Uady úspEch] na pUíslušných mezi-
národních svazových soutEžích, ME 
a MS. NapUíklad v plavání s ploutvemi, 
radiovém orientačním bEhu a v letec-
kých sportech tvoUí vysokoškoláci až 
dvE tUetiny státní reprezentace ČR. 
TEší nás, že alespoO částečnE naše 

kluby pUispívají k vytvoUení lepších 
podmínek pro ty, kteUí nejsou čle-
ny reprezentačních družstev nebo 
juniorských výbEr] ČR. Kdyby ni-
čím jiným, tak alespoO sportovní-
mi stipendii, kterými tEm nejlepším 
umožOujeme účast na soustUedEních 
a v soutEžích.

 Do budoucna máme jasnou pUed-
stavu o další činnosti a to zachovat 
alespoO stávající úroveO. V současné 
dobE, kdy ekonomická situace není 
pUíliš dobrá a promítá se i do oblasti 

sportu, naše kluby i vedení asociace 
si kladou otázky, jak pokračovat dále 
s co nejmenším omezením rozsahu 
naší činnosti. 

VEUíme, že se nám to bude daUit 
alespoO tak, jako doposud a studenti, 
kteUí prošli našimi Uadami a dostali se 
na vedoucí pozice společnosti, ales-
poO občas zavzpomínají na student-
ské časy a budou ze své pozice sportu 
nápomocni!

PaedDr. Ivana Ertlová

doplnit popiSku
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český 
kynologický svaz
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bE 2014, které se bude konat v Uíjnu 
ve Spojených arabských emirátech, Al 
Ain a dále 28. svEtovou letní univerziá-
du, která bude v Gwangju od 3.  do 14. 
července 2015.

 Od 80. let se studenti – biatlonis-
té zúčastOují Zimních svEtových uni-
verziád (ZSU). Vysoká la[ka z roku 
1997, kdy jsme v Koreji získali 4 me-
daile (1 zlatá a 3 bronzové) nám nE-
kdy tak trochu ztrpčovala život, nebo[ 
tento ojedinElý výsledek je vzhledem 
ke stoupající úrovni biatlonových sou-
tEží v rámci Zimních svEtových univer-
ziád asi tEžko pUekonatelný. Po této 
medailové žni bylo každé umístEní bez 
medaile zdánlivým neúspEchem. PUi-
tom se domnívám, s ohledem na stále 
stoupající konkurenci, že každé místo 
v první patnáctce je velice dobrým vý-
sledkem a náš biatlonový tým v pr]bE-
hu let získal jak Uadu tEchto umístEní, 
tak i ty vytoužené medaile. 

 V roce 2013 se ZSU 2013 bude ko-
nat oproti zvyklostem v mimoUádném 
termínu od 11. do 22. prosince v ital-
ském Trentinu. To, jak se náš 11členný 
biatlonový tým uplatní, bude pUedmE-
tem pUíští Ročenky. NicménE závE-
rečné mEsíce tohoto roku bude naše 
pozornost patUit biatlonu a kvalitní pUí-
pravE student] na tuto vrcholnou uni-
verzitní akci. 

 Požární sport patUí mezi ty, které 
pravidelnE vozí medaile z mezinárod-
ních univerzitních mistrovství poUáda-
ných mezinárodní federací požárního 
sportu. Sice nejsou součástí progra-
mu FISU, ale účast stát] i závodník] 
na nich, je úctyhodná a naši studenti 
vždy patUí k tEm nejúspEšnEjším a pra-
videlnE vozí Uadu medailí.

 O požární sport je mezi vysokoškol-
skou mládeží velký zájem nejen v za-
hraničí, ale i u nás. NapUíklad v rámci 
AM ČR patUí mezi tyto akce k nejlépe 
zorganizovaným a s nejvyšším počtem 
účastník] (okolo 150 student]).

 Nesmíme zapomenout ani na vý-
sledky vysokoškolák] v ostatních 
sportech. Je tUeba Uíci, že dosahují 
Uady úspEch] na pUíslušných mezi-
národních svazových soutEžích, ME 
a MS. NapUíklad v plavání s ploutve-
mi, radiovém orientačním bEhu a v le-
teckých sportech tvoUí vysokoškoláci 
až dvE tUetiny státní reprezentace 
ČR. TEší nás, že alespoO částeč-

nE naše kluby pUispívají k vytvoUení 
lepších podmínek pro ty, kteUí ne-
jsou členy reprezentačních družstev 
nebo juniorských výbEr] ČR. Kdyby 
ničím jiným, tak alespoO sportovní-
mi stipendii, kterými tEm nejlepším 
umožOujeme účast na soustUedEních 
a v soutEžích.

 Do budoucna máme jasnou pUed-
stavu o další činnosti a to zachovat 
alespoO stávající úroveO. V současné 
dobE, kdy ekonomická situace není 
pUíliš dobrá a promítá se i do oblasti 

sportu, naše kluby i vedení asociace 
si kladou otázky, jak pokračovat dále 
s co nejmenším omezením rozsahu 
naší činnosti. 

VEUíme, že se nám to bude daUit 
alespoO tak, jako doposud a studenti, 
kteUí prošli našimi Uadami a dostali se 
na vedoucí pozice společnosti, ales-
poO občas zavzpomínají na student-
ské časy a budou ze své pozice sportu 
nápomocni!

PaedDr. Ivana Ertlová

doplnit popiSku



16 17 Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr • 2013 2013 • Sdružení Sportovních Svaz¥ Čr

Č e S k ý  k y n o l o g i c k ý  S va z  (ČkS) Č e S k ý  k y n o l o g i c k ý  S va z  (ČkS)

Jsme občanským sdružením, sou-
částí Sdružení sportovních svaz] ČR 
a členským subjektem Českomorav-
ské kynologické unie (ČMKU), potaž-
mo členem FCI.

Jsme nejvEtší kynologickou organi-
zací v rámci České republiky, sdružující 
více než 20 000 člen] v ZO a klubech.

ČKS je garantem státní reprezenta-
ce ve sportovní kynologii.

Díky zmEnám ve společnosti po roce 
1989 a zároveO pUílivu informací ze za-
hraničí a vzniku zcela nových odvEtví 
kynologické činnosti se mohl náš svaz 
plnE transformovat na sportovní orga-

nizaci. Naše výsledky, docílené v ev-
ropském i svEtovém mEUítku za po-
sledních 23 let svEdčí o tom, že česká 
sportovní kynologie je mezinárodnE 
stále respektována a uznávána. O to 
více nás mrzí, že u nás doma je spor-
tovní kynologie pouze na okraji zájmu 
a její reprezentace není již nEkolik let 
inancována.

Popularita u divácké obce, zejmé-
na nových sportovnE kynologických 
odvEtví značnE stoupla a docilované 
špičkové výsledky pUibývají.

Tato odvEtví jsou z hlediska divác-
kého zájmu atraktivnEjší, umožOují 

pUenést výkony na stadiony a do hal 
a tak jsou i pro veUejnost zajímavEjší 
a pUístupnEjší. 

Je škoda, že je náš sport opomí-
jen, sportovní kynologie se tak poma-
lu a jistE stává záležitostí pouze tEch 
movitEjších občan] a zejména po li-
nii práce s mládeží je to s výhledem 
do budoucna smutné zjištEní. Vždy[ 
právE práce se psem pUedpokládá jed-
nak pobyt na čerstvém vzduchu, urči-
tou fyzickou zdatnost a v neposlední 
UadE i vztah k pUírodE. Tyto aspekty 
jsou ve výchovE naší mladé generace 
často opomíjeny.

KromE základního poslání, organi-
zace sportovního výcviku a chovu ps], 
je nemalá pozornost vEnována právE 
práci s mládeží v oblasti propagace 
ochrany zvíUat a pUírody. SamozUejmos-
tí je odborná pUíprava funkcionáUského 
kádru (rozhodčí, iguranti, kladeči, tre-
néUi) a vydávání potUebných normativ] 
k zajištEní sportovní a chovatelské čin-
nosti. KaždoročnE jsou organizovány 
a zabezpečovány výbErové postupové 
soutEže, mistrovství dospElých i mláde-
že a výjezdy reprezentačních družstev 
na svEtová mistrovství. KromE toho je 
organizačnE zabezpečován systém vý-

konnostních zkoušek ps], organizová-
ní Uady dalších kynologických soutEží 
krajského významu, chovatelských akcí 
a tábor] mládeže. 

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

ProstUednictvím zastUešující Čes-
komoravské kynologické unie je náš 
svaz členem mezinárodní kynologic-
ké federace FCI. V posledních letech 
jsme byli touto organizací nEkolikrát 
povEUeni uspoUádáním vrcholných svE-
tových mistrovství v r]zných odvEtvích 
kynologické činnosti. Všechny tyto akce 
byly jak po odborné, tak i společenské 
úrovni vysoce hodnoceny. ZáUným pUí-
kladem toho bylo letošní uspoUádání 
MS FCI ve výkonu ps] všech plemen 
v Roudnici nad Labem (v]bec po-
prvé v ČR) za účasti 36 stát], které 
bylo hodnoceno jen v superlativech. 
Domníváme se, že i toto by mElo být 
zohlednEno pUi rozhodování o pUidE-
lení inančních prostUedk], vždy[ jde 
o nemalou propagaci nejen kynolo-
gie, sportu, ale i naší republiky.

ČKS je každoročnE poUada-
telem dvou, dnes již tradičních, 
mezinárodních výstav ps] 
v Praze, s účastí kolem 
6000 pUedvedených jedin-
c] na každé z nich. Mnoh-
dy je na tuto činnost pouka-
zováno, že se sportem pUímo 
nesouvisí. Není to však pouze 
pUehlídka psí krásy. Ale z naše-
ho hlediska jde i o pUedvedení 
chovných jedinc], zejména pra-
covních plemen, nebo[ kynolog-
-sportovec musí mít ke své činnos-
ti potUebné „náUadí“, a tím je kvalitní 
pes, potUebných povahových vloh.

I na poli „kynologické diplomacie“ 
odvádíme nemalý kus práce nejen pro 
českou kynologii, ale i ČR samotnou.

Náš svaz má zastoupení v nEkolika 
komisích mezinárodní kynologické fe-
derace FCI a orgánech svEtových or-
ganizací jednotlivých plemen, kde si 
naši zástupci počínají velmi aktivnE. 

Výcvik ps] v jednotlivých základ-
ních organizacích je provádEn 
pod dohledem zkušených in-
struktor], má svoje zákonitá 
pravidla, odvozená z poža-
davk] zkušebních Uád] a[ 

již národních či mezinárodních a spl-
Ouje náročné požadavky Uád] ochrany 
zvíUat, vycházejících z našich nEkdy až 
pUíliš pUísných zákon]. Vyvrcholením 
určitého období pUípravy je vždy ovEUe-
ní schopností ps] účastí na zkouškách 
z výkonu podle jednotlivých stupO] 
obtížnosti. Mimo to jsou na regionální 
úrovni poUádány kynologické závody pro 
široký okruh našich člen], které slouží 
nejen k porovnání výkonnosti ps], ale 
bývají i významnou společenskou udá-
lostí v místE p]sobnosti poUádající orga-
nizace. 

Výkonnostní sport, vrcholící v domá-
cích mistrovstvích a účastí na mnoha 
mistrovstvích svEta, je podUízen poža-
davk]m Mezinárodní kynologické fe-

derace FCI. Jednak jsou poUá-
dány výbErové soutEže pro 
postup na Mistrovství ČR 
bez rozdílu plemen, dále 
výbErové soutEže pro mis-

trovství jednotlivých 
plemen, které 

jsou zároveO 

reprezentaČní družStvo Čr na miStrovStSví SvDta v roudnici nad labem 2013
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kumentují i úspEšná p]sobení našich 
člen] v r]zných televizních zábavných 
soutEžích.

Zvláštní pozornost v naší struktuUe 
zaslouží Centrum pro speciální výcvik 
psích pomocník] pro tElesnE a zdravot-
nE handicapované – helppeS. Jeho 
výcvikáUi mají již vycvičeny a úspEšnE 
pUedány stovky vodících ps] pro nevido-

mé a ps] asistenčních. Ke každoročnímu 
Mistrovství ČR vodících ps] je poUádáno 
již čtyUi roky i Mistrovství ps] asistenčních.

Rok 2013 nebyl pro naše sportovní 
kynology tak úrodný na absolutní po-
čet medailových umístEní na jednot-
livých MS jako roky pUedešlé. NEkte-
rá mistrovství nás však teprve čekají 
v závEru roku. 

NejpronikavEjšího sportovního úspE-
chu docílili naši reprezentanti Discdog 
klubu na ME. Stali se v]bec nejúspEš-
nEjší výpravou. Obsadili medailová 
umístEní ve všech vypsaných katego-
riích. Ovšem zcela ojedinElého úspE-
chu dosáhla Lucka Schonová, která se 

kvaliikací pro nominaci na jednotlivá 
mistrovství svEta a Evropy. V mezinárod-
ním mEUítku neexistují bohužel oiciální 
soutEže mládeže a junior]. Tato oblast 
činnosti má u nás již dlouholetou tradici 
a prozatím neúspEšnE jsme byli iniciátory 
uspoUádání MS či ME mládeže a junior]. 

Činnost našich kolektivních člen], 
chovatelských klub] je po linii chovu 

konkrétního plemene sice podUízena 
interním normativ]m a standard]m, ale 
po linii výcviku se provádí stejnE na cvi-
čištích základních kynologických organi-
zací, které jsou naší stEžejní materiální 
základnou. Kluby speciálního výcviku, 
zaznamenaly v poslední dobE nár]st 
dalších odvEtví. K dUívEjšímu klubu Agi-
lity, Mondioringu a Flyballu pUibyly kluby 
Discdog, Obedience a Dog Dancing. 
PUestože jde o mladá odvEtví, ihned se 
ve své činnosti zapojily i do mezinárodní-
ho dEní a témEU okamžitE docilují i mety 
nejvyšší. UmístEní na stupních vítEz] 
jsou toho dokladem. Oblíbenost našich 
sportovních odvEtví u divácké obce do-
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stala Mistryní Evropy již popáté v UadE 
s již 3. psem. K tomu ještE 1. místo 
A. Smolíkové v kat. Bonsai a 3. místo 
K. Alexové taktéž B. Stalo se již témEU 
samozUejmostí, že naši reprezentan-
ti v Agility pUivážejí z MS ta nejvyšší 
umístEní. Náš jediný zástupce na MS 
v Jihoafrické republice R. Liška (vyso-
ké in. náklady) se stal celkovE vice-
mistrem svEta a obsadil v kat.Jumping 
1. místo. Mistrovství Evropy junior] 
ve Švýcarsku bylo ve znamení našich 
závodnic, které se podElily  o témEU 
všechna medailová umístEní (A. Po-
spíšilová, D. Sommerová, D. Lajmaro-
vá, L. Prokešová a M. Bradáčová). Také 
na MS v para Agility vyhrála ČR sou-
tEž tým], když získala 2 první, 1 druhé 
a 1 tUetí místo (Kollnerová, Rychnovská, 
Gabriel). ÚspEšnE se rozvíjí i Mondio-
ring: v té nejvyšší kategorii na MS sice 
ještE nemáme zástupce, ale co není, 
jistE bude. Na MS Obedience v Ma-
@arsku Dana Valešová obsadila krás-
né 1. místo ze 100 závodník]. V druž-
stvech celkovE 3. místo z 20 zemí.  
Na MS FMBB BO Obedience ve Slovin-
sku byly v soutEži národ] nejúspEšnEjší 
naše J. Maroušková a V.  Kracíková. 

JeštE nás čekají 2 mistrovství svEta. MS 
Atibox v Itálii a MS ISPU velkých knírač], 
na kterých býváme tradičnE úspEšní. 

Výčet našich úspEch] je bezpochy-
by srovnatelný se svEtem. Jaksi navíc, 
mimochodem jako jediní na svEtE jsme 
uvedli v život Mistrovství ČR malých ple-
men podle speciálního zkušebního Uádu. 
Ten má již u nás sice dlouholetou tradici, 
ale zejména poslední dobou zájem pso-
vod] s malými plemeny stoupl natolik, 
že si zaslouží poUádání Mistrovství ČR.

KaždoročnE poUádá náš svaz velkou 
mezinárodní soutEž se zadáním čeka-
telství CACIT (mezinárodní šampion 
výkonu), poslední léta v DobUíši. Letošní 
ročník vyhrál M. Plecháček s úctyhod-
ným počtem bod] 291 z 300 možných.

K celkovému výčtu úspEch] nutno 
zmínit i prop]jčení již 21. titulu Mistr 
sportu, tentokrát L. Machovi.

Veškeré informace ohlednE svazu mož-
no 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

miStrovStví malých plemen – StupnD vítDz¥
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RadioamatéUi
Nejen koníček, ale též závazek trva-

lé funkčnosti

Rovnost na radiových vlnách
Radioamatér je pomErnE obtížnE 

deinovatelný človEk. Je to nadšenec 
zaujatý radiotechnikou, který z vlastní-
ho osobního zájmu experimentuje s ko-
munikačními technologiemi a jehož 
hlavním cílem je komunikace s podob-
nými nadšenci na celém svEtE. Radio-
amatérské vysílání je velmi hodnotnou 
náplní volného času. Tato činnost je 
podmínEna celoživotním vzdEláváním 
jak v oblasti technické, tak i jazykové. 
Snad nikde jinde se nenalezne taková 
rovnost jako pUi radiovém spojení. Je 
naprosto lhostejné (a též nezjistitel-
né) zda ten, kdo mluví do mikrofonu 
nebo [uká do telegrafního klíče nEkde 
na druhém konci svEta, je černý, bílý, 
kUes[an, muslim, chudý nebo zbohat-
lý. Pro mnohé invalidy je komunikace 
po radiových vlnách hlavní náplní, ne-
bo[ jejich handicap v tomto odvEtví na-
prosto není na závadu. 

Neexistuje snad jiná záliba lidí, která 
by byla tak úzce spjata se snahou po-
stavit technický pokrok do služeb lid-
stvu. Od samého počátku objev], které 
stvoUily radiotechniku jako vEdní obor, 
a radiového vysílání, jako média, které 
nejvíce ovlivOuje myšlení lidí na celém 
svEtE, se setkáváme s dobrovolnými 
nadšenci, kteUí nelitují času, prostUed-
k], ani námahy dokázat, že „m]j“ signál 
doletí kamkoliv na svEtE. Pro nEkteré se 
stalo jejich prvotní zájmové nadšení pro 
radiotechniku nejen celoživotním koníč-
kem. Pro nEkoho to znamenalo start 
jeho profesionální kariéry, a[ již jako 
opraváUe, konstruktéra či pracovníka 
ve výzkumu nebo na universitE. Spole-
čenský význam radioamatér] je znám 
jak z historie, kdy právE radioamatéUi 
byli páteUí radiového spojení odbo-
jových skupin na území protektorátu 
s velením v zahraničí. V současnosti 
jsou radioamatéUi zálohou pro krizové 
situace, kdy i profesionální spojovací 
prostUedky vypovídají službu, jak se 
ukazuje napU. pUi rozsáhlých povodních 
a podobných živelných pohromách. 
Mnozí z radioamatér] byli v minulosti 
za svou činnost perzekuováni. Radio-
amatéUi prokázali neocenitelné služby 
jak za protektorátu, tak i v srpnu roku 

1968. V dobE po roce 1948 bylo mno-
hým zakázáno provozovat svou zálibu, 
mnozí neušli kázeOskému trestu. VEtši-
na radioamatér] byla v hledáčku STB, 
pro možnost komunikovat s lidmi i na 
v té dobE nesprávné svEtové stranE. 

Dodnes jsou všichni pUipraveni pomoci 
s komunikací v kteroukoliv dobu. 

Co dnes radioamatéUi dElají?
Jako vEtšina zájmových spolk] a spor-

tovních klub] se i radioamatéUi snaží 
pUilákat mládež. Ve vlastních klubov-

nách nebo ve školních tUídách ukazují 
instruktoUi, jak si postavil vlastní rádio, 
které opravdu hraje, nebo jak sestavit 
malého robota, který se pohybuje tak, 
jak mu pUikážeme. Zájem mladých je 
orientován jednak na již zmínEné tech-

nické profese a manuální zručnost 
v ovládání náUadí a jednoduchých mE-
Uících pUístroj]. TEm, kteUí se ještE navíc 
chtEjí více pohybovat v terénu, je určena 
oblast činnosti ROB (radiový orientač-
ní bEh). NEkteUí mladí zájemci se zase 
více soustUe@ují na vlastní komunikaci 

kroužek mladých elektrotechnik¥ v zŠ nad pTehradou, praha–hoStivaT
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po radiových vlnách. TEm jsou určeny 
kurzy radiových operátor]. SoutEživost 
a snahu o porovnání sil si radioamatéUi 
obecnE uspokojují v radioamatérských 
závodech, které jsou jak lokální, tak 
i kontinentální, či celosvEtové. 

Pokračování v tradicích
Historicky první radiovou komuni-

kací bylo pUedávání zpráv pomocí te-
legrafní Morseovy abecedy. PUestože 
tento typ komunikace byl již z profe-
sionálních služeb vyUazen a technika 
se z dob „PUednosty stanice“ ponEkud 

zmEnila, radioamatéUi stále tuto tradici 
dodržují. Jednak je to z technických 
d]vod], nebo[ telegrafní signál dosáh-
ne nejdále i pUi malém výkonu vysíla-
če. Hlavním d]vodem je profesní hr-
dost na tento typ komunikace. Dodnes 

jsou poUádána nejen republiková, ale 
i celosvEtové soutEže v rychlotelegra-
ii. Čeští reprezentanti nejsou rozhod-
nE tEmi posledními. Pro radioamatéry 
není používání tradičních typ] komu-
nikace a radiových prostUedk] dogma-
tem. V současnosti je v provozu mno-

ho bod] radiové digitální sítE a mnoho 
radioamatér] pracuje tEmito moderní-
mi druhy provozu.

Pomoc ostatním sportovním odvEtvím
RadioamatéUi nejsou uzavUeni do své 

komunity. Je-li to potUeba, rádi pomá-
hají ostatním sportovc]m, zvláštE pUi 
zajištEní organizace jejich závod] 
a sportovních podnik]. Ne vše a ne 
vždy se dá zajistit mobilními telefony,  
a zde pUicházejí ke slovu právE radio-
amatéUi. Jenom pro ilustraci uve@me 
situaci, kdy radioamatérská stanice 
v Čechách pUedává jachtaU]m, ztrace-
ným kdesi v oceánu, pUi jejich závodu 
aktuální zprávy o počasí na jejich plá-
nované trase. Mnoho stanic je pUipra-
veno pomoci posádce v pUípadE, kdy 
se lo@ dostane do obtížné situace. 

Zajímavou aktivitou byla v roce 2013 
také činnost radioamatér] z Uad pUí-
slušník] požárních a hasičských sbo-
r]. Jednalo se o časovE omezenou ak-
tivitu, vEnovanou 140. výročí založení 
hasičského sboru v Horním MaršovE 
a setkání dobrovolných hasič] v Li-
tomEUicích. Tato aktivita orientovaná 
na členy nebo pUíslušníky HZS, HZSP, 
SDH nebo JSDH, a to aktivní či penzi-
onované, mEla název OL140FIRE.

Radioamatérské závody
Již od počátku, kdy radioamatéUi 

vznikli, vznikaly i radioamatérské zá-
vody. NEkteré jsou krátké tUeba jen p]l 
hodiny. NEkteré trvají den či dva. Jsou 
ale také soutEže, které trvají i nEkolik 
let. Z krátkých závod] stojí za zmínku 
závod nejvEtšího velikána české his-
torie Cimrman]v utajený závod. Trvá 
30 minut a je pro pUíznivce morseov-
ky. Svátkem pro nás, radioamatéry, je 
závod zvaný Polní den. Tento závod 
se uskutečOuje každý rok, vždy první 
celý víkend v mEsíci červenci. Vlast-
ní závod trvá 24 hodin. PUedchází 
mu mládežnická varianta – Polní den 
mládeže. Jedná se o závod, ve kte-
rém mladí uchazeči, či jen zájemci 
o radioamatérský sport mohou pra-
covat (s jistým omezením) na zaUízení 
používaném v standardním závodním 
provozu a vyzkoušet si tak radioama-
térský provoz. Pro „ty starší“, je radost 
vidEt, jak mladý radioamatér prožívá 
vzrušení ze spojení s jinou radiostani-
cí, na které hovoUí operátor jeho vEko-

kroužek mladých elektrotechnik¥ v zŠ nad pTehradou, praha–hoStivaT
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vé skupiny. S jistou vnitUní škodolibostí 
se pak usmíváme nad stresem mladého 
operátora z nemožnosti pUesnE se nala-
dit, natočit anténu, či prostE z toho, že 
jej volaná stanice neakceptuje a neod-
povídá. Následnou radost z „vydUeného“ 
spojení a získání všech potUebných in-
formací mu m]žeme jen závidEt. Z tEch 
dlouhodobých aktivit je to napU. diplom 
DXCC, tedy potvrzení, že jeho vlastník 
pracoval s určitým počtem radiostanic 
na celém svEtE. Nutno však podotk-
nout, že samostatnou radioamatérskou 
zemí se často počítá napU. ostrov (Jer-
sey), nebo část státu (Skotsko). Mnohé 
zemE s ohledem na mEnící se politickou 
situaci zanikají, jiné vznikají. V současné 
dobE existuje 340 platných zemí. Nejlep-
ší z českých radioamatér] mají potvrze-
no spojení s cca 380 zemEmi. 

Radioamatérské expedice
Mnohá místa na svEtE nejsou „radio-

amatérsky“ obsazena. To je bu@ z d]-
vodu politické situace v daném státE 
(Severní Korea) nebo tím, že se jedná 
o malý ostrov, kde mimo pták] nikdo ne-
žije. Na takováto místa se čas od času 
vypravují radioamatérské expedice. Par-
ta nadšenc] nelituje inančních prostUed-
k] a na nEkolik dní se usídlí v takovémto 
místE. Výsledkem pak bývá nEkolik tisíc 
navázaných radiových spojení se stani-
cemi po celém svEtE.

Český radioklub
Aktivity radioamatér] koordinuje Český 
radioklub. Pro provozování radioama-
térské aktivity není nutné, aby pUíslušný 
človEk byl členem ČRK, ale je to výhod-
né z mnoha d]vod]. ČRK nyní sdru-
žuje okolo 2300 člen] a více než 200 
členských radioklub]. Součástí práce 
ČRK je podpora a inancování radio-
amatérských maják] a pUevadEč]. Dále 
podpora v legislativních záležitostech 
spojených se získáním radioamatér-
ské koncese. Nedílnou a nemalou část 
práce tvoUí podpora zájmových kroužk] 
pro mládež, podpora soutEží mládeže 
a podpora reprezentant]. 

Pokud se chcete o Českém radio-
klubu a jeho aktivitách dozvEdEt více, 
navštivte naše internetové stránky 
www.crk.cz nebo kontaktujte sekretari-
át ČRK na telefonu 266 722 240 nebo 
na e-mailu crk@crk.cz.ani pTi dovolené Si radioamatér nedá pokoj – martin, ok1fzm, na vrcholcích kambodžSkých hor.

mladý radioamatér pTi polním dnu mládeže

radioamatérSká manželka lenka, ok1wzm, pTi dovolené v kambodži 
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Rok 2013 se nesmazatelnE zapsal 
do historie českého biatlonu nejen 
po stránce dosažených sportovních 
výsledk], ale pUedevším organizačnE-
-poUadatelské a zejména mediální, která 
výraznE pUiblížila biatlon nejen širokým 
vrstvám našeho obyvatelstva, ale na-
vodila také u nás pUíznivé podmínky pro 
jeho další rozvoj v nejbližší budoucnosti.

MS 2013 v Novém MEstE na MoravE
NejvýraznEjším pUínosem v tomto 

smEru byla bezchybná pUíprava a sa-
motné provedení seniorského svEtové-
ho šampionátu v novomEstském areá-
lu Vysočina. To jednoznačnE vyplývá 
z hodnocení jeho pr]bEhu samotnými 
aktivními účastníky, kterých se v No-
vém MEstE na MoravE sešlo 377 ze 43 
zemí. ChvalozpEvy tlumočilo do celé-
ho svEta 321 akreditovaných píšících 
novináU] a více než čtyUi stovky tele-
vizních pracovník]. Velmi pozitivnE byl 
hodnocen nejen vlastní pr]bEh a or-
ganizace šampionátu, ale také samot-
né závodištE, jeho komplexní zázemí 
a celková atmosféra, za které šampi-
onát probíhal. Ve svém souhrnu byla 
tato mediální činnost nejen vynikající 
propagací samotného biatlonu jako 

prudce se rozvíjejícího sportovního 
odvEtví, ale také České republiky.

Fanoušci biatlon pUijali
Samotný pr]bEh šampionátu pro-

kázal, že česká sportovní veUejnost 
konečnE pUišla biatlonu na chu[, když 
jej doposud opomíjela. Nejlepším d]-
kazem tohoto tvrzení je skutečnost, 

že na všechny závodní dny bylo be-
zezbytku vyprodáno všech 20 tisíc di-
váckých míst na tribunách. Další tisíce 
fanoušk] se tísnily kolem závodních 
tratí, kde vytváUely správnou závodní 
atmosféru, což velmi pozitivnE oceOo-
vali zejména závodníci. Suma sumá-
rum zhlédlo MS včetnE slavnostního 
zahájení 210 tisíc divák].

Čestní hosté
SvEtový šampionát pUilákal na Čes-

komoravskou vrchovinu Uadu domácích 
i zahraničních čestných host]. Z tEch 
nejvýznamnEjších to byli: nEkdejší pre-
zident ČR Václav Klaus, pUedstavitelé 
parlamentu ČR – pUedseda senátu Mi-
lan ŠtEch a pUedsedkynE poslanecké 
snEmovny Miroslava NEmcová, ministr 
školství, mládeže a tElovýchovy Petr Fi-

ala, hejtman kraje Vysočina JiUí BEhou-
nek a Uada dalších.

Uznání od IBU
Slova uznání a chvály slyšeli poUada-

telé také od všech člen] pUítomné gene-
rality Mezinárodní unie biatlonu – IBU. 
Za všechny jen slova jejího nejvyššího 
pUedstavitele – prezidenta unie Anderse 

Besseberga: „Šampionát 2013 v Novém 
MEstE se svým pr]bEhem zaUadil mezi 
historicky nejlepší, nebyl-li zatím nejlep-
ším v]bec!“ V této souvislosti vyslovil 
také ocenEní celému areálu Vysočina, 
který z hlediska svého Ue-
šení, pUírodního prostUedí 
a vlastní divácké kulisy považuje 
v současnosti za nejlepší na svEtE.

Biatlon válcoval i hokej
A ještE jedna skutečnost, de-

klarující vUelý vztah české sportovní 
veUejnosti k biatlonu. V dobE závodu 
smíšených štafet probíhalo soubEžnE 
hokejové utkání ČR–Švédsko a oba 
sporty odvysílala česká televize v pUí-
mých pUenosech. Následující den uve-
dl sportovní tisk ještE nedávno takUka 
neuvEUitelnou zprávu – biatlon sledo-

reprezentace ČSb 2013. Foto –  václav Mudra
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valo více fanoušk] než hokej! PUenos 
z hokejového utkání sledovalo 336 ti-
síc dospElých divák], zatímco biatlon 
v českých podmínkách neuvEUitelných 
652 tisíce! A vysokou sledovanost 
mEly také všechny další televizní pUe-
nosy ze šampionátu!

Kladná čísla
Mistrovství svEta v biatlonu 2013 v No-

vém MEstE na MoravE bylo pro svaz pri-
oritou č. 1 a jedním z dlouhodobých cíl] 
Českého svazu biatlonu v uplynulých 
letech. TEsná součinnost organizáto-
r] s MŠMT, krajem Vysočina, mEstem 
Nové MEsto na MoravE a neúnavné úsilí 
všech zapojených a nadšených dobro-
volník], rozhodčích v každém detailu pUi-
nesl velkolepé akci kladný efekt.

Takovou skutečností se nem]že 
v našich současných podmínkách 
pyšnit mnoho odvEtví, zejména ne 
sportovních akcí, čehož si ČSB vel-
mi váží, stejnE jako uznání široké 
občanské veUejnosti.

Superlativy si svými profesionál-
ními pUenosy v celém svEtE získala 
Česká televize.

Sportovní radosti
RovnEž sportovci potEšili svými 

výsledky v soutEžích MS. Nejvýraz-
nEjším se stal zisk bronzové medaile

v úvodní soutEži šampionátu 
– v závodE smíšených štafet. 

Zasloužilo se o ni kvarteto 
Veronika Vítková, Gabriela 
Soukalová, Jaroslav Sou-

kup a OndUej Moravec. 
Napínavý pr]bEh 

celého závodu 
a jeho koneč-

ný výsledek 
spustil 

biatlonovou 
euforii, která 

provázela 
šampi-

onát 

po ce-
lou dobu 
jeho konání.

České barvy sice 
na další cenný kov 

v Novém MEstE 
na MoravE již ne-
dosáhly, nicménE dvakrát 

o povEstný „fous“ z]stal pod stupni ví-
tEz] na 4. místE OndUej Moravec, a to 
ve vytrvalostním klání a v závodE s hro-
madným startem. Mezi ženami mEla 
k individuální medaili nejblíže Veronika 
Vítková, která na sprinterské trati skonči-
la desátá a ve stíhacím závodE si o dvE 
pUíčky polepšila, skončila tak na krás-
ném 8. místE. To vše pokaždé v konku-
renci pUesahující 130 resp. 110 startují-
cích v kategorii.

Vrchol mládeže v Obertilliachu
Mládežnické kategorie – juniorská 

a dorostenecká – mEly sv]j „World“ 
šampionát v rakouském Obertilliachu. 
V konkurenci 25 národních tým] se 
českým mladým reprezentant]m ne 
vždy daUilo podle pUedstav a svoji účast 
medailí nekorunovali. PUesto nezklama-
li. Nejlepším výsledkem, který si z Ra-
kouska odvezli, byla 6. pozice ve šta-
fetovém zápolení junior] na 4x7,5 km 
zásluhou MatEje Krupčíka, Lukáše 
Dostála, Adama Václavíka a Tomáše 
Vojíka. V individuálních disciplínách byli 
z české reprezentace nejúspEšnEjší 
Adam Václavík, dvanáctý ve stíhacím 
závodE, a Erika Jislová, jež ve vytrva-
lostním mEUení sil skončila tUináctá.

Chlouba ve SvEtovém poháru
NejpUesnEjším ukazatelem sportovní 

úspEšnosti jednotlivc] i státní reprezen-
tace ve svEtovém mEUítku v pr]bEhu celé 
závodní sezóny jsou výsledky dosažené 
v rámci SvEtového poháru. V nEm má 
právo startu jen omezený počet nej-
lepších sportovc], kteUí splnili náročné 
kvaliikační podmínky. S nimi se všichni 
členové reprezentačních družstev muž] 
i žen skvEle vyrovnali a pUekvapili špič-
kovými výsledky. V konečném poUadí SP 
skončili muži v Poháru národ] stejnE jako 
loni šestí, družstvo žen vylepšilo loOské 
13. poUadí o čtyUi pUíčky na deváté místo.

Mezinárodní unie biatlonu IBU má v sou-
časnosti 59 Uádných člen] z Uad národních 
svaz] a umístEní v Poháru národ] se rov-
ná postavení ve svEtovém výkonnostním 
žebUíčku biatlonu. Dosáhnout na body 

v závodech SP znamená, kromE splnEní 
kvaliikačních limit], být v cíli mezi 

čtyUi-
cítkou nejlepších. To vše v konkurenci 

mnohdy pUesahující 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 pUedchozí sezónE si 
polepšila o neuvEUitelných 87 míst. Krá-
lovna českého biatlonu v sezónE 2012/13 
oslnila napUed ve slovinské Pokljuce kom-
pletním ziskem všech tUí cenných kov] 
a punc svEtovosti završila zlatým hattric-
kem v ruském Chanty Mansijsku.

SkvElou výkonnost opEtovnE potvr-
dila Veronika Vítková (511 bod]), která 
poskočila z loOské 25. pozice na šest-
náctou. Bodovaly také celkovE 79. Bar-
bora Tomešová, 92. Veronika ZvaUičo-
vá i 97. Jitka Landová.

Stabilní výkony v pr]bEhu celé se-
zony vyšperkoval OndUej Moravec dru-
hým stupínkem v Pokljuce, bronzovým 
v Oberhofu a triumfem na Holmenko-
llenu v Oslu. CelkovE dvanáctý muž 
SP posbíral 603 bod], tedy dvojnáso-
bek v porovnání s pUedchozí sezónou, 
kdy skončil 28. Ve inále SP v Chanty 
Mansijsku si pUipomnEl Michal Šlesin-
gr, že mu to na bednE sluší, když skon-
čil tUetí, celkovE ve SP pak 21.

Celou tUetinu soutEží v úvodu sezóny 
musel vynechat Jaroslav Soukup, 56. 
v konečné klasiikaci, jenž se zotavo-
val z tEžkého zranEní na horském kole 
z letní pUípravy. VýraznE dal o sobE vE-
dEt desátou pozicí v Antholzu-Anter-
selvE. Z českých biatlonist] bodovali 
v minulém ročníku SP i ZdenEk Vítek 
(50.) a Vít Jánov (100.).

Za pUipomínku stojí i dvE tUetí štafe-
tová umístEní ve SP. Ženy ve složení 
Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, 
Kristýna Černá a Veronika ZvaUičo-
vá ho získaly v Ruhpoldingu. Michal 
Šlesingr, Jaroslav Soukup, Vít Jánov 
a OndUej Moravec skončili bronzoví 
v dEjišti pUíštích ZOH v Soči.

Výsledky z mistrovství svEta i SvE-
tového poháru oprávnEnE Uadí český 
biatlon do absolutní svEtové špičky.

StUíbrná dEvčata na ME v Bansku
Mistrovství Evropy je pUíležitostí pro 

sportovce do 26. let. V Bansku se 
na závEr šampionátu prosadila pUe-
devším stUíbrná štafeta žen Jitka Lan-
dová, Lea Johanidesová, Eva Puskar-
číková a Veronika ZvaUičová. Mužská 
štafeta, s velkými ambicemi našich, se 
bohužel díky počasí neuskutečnila.
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TUináctka Schorné
Biatlon má také letní podobu, a to 

ve dvou formách – krosové a na ko-
lečkových lyžích. Evropské šampio-
náty se konají od roku 1994, svEtové 
od roku 1996, ale zdá se, bohužel, že 
krosu začíná zvonit hrana.

ME v bEžecké formE letního biatlonu 
se uskutečnilo letos v estonském stUe-
disku Voeru – Haanja a podle všeho 
se jednalo o derniéru. O deinitivní ko-
nečné, rozhodne Kongres IBU počát-
kem záUí 2014 v KyjevE.

Ze sedmičlenné české minivýpra-
vy se v Haanje mezi reprezentacemi 
13 národních svaz] prosadila Pavla 
Schorná, stUíbrná ve sprintu a zlatá 
ve stíhacím závodE. Svoji bohatou me-
dailovou sbírku z vrcholových závod] 
v letním biatlonu – krosu tak uzavUe 
na počtu 13 medailí.

KolečkáUi cinkli pEtkrát
PEt cenných medailí vytEžila česká 

reprezentace ze svEtového šampionátu 
na kolečkových lyžích v italském stUe-
disku Forni Avoltri a vyrovnala tím zisk 
ze všech pUedchozích mistrovství. Dva-
krát záUil zlatE junior Tomáš Vojík, jed-
nou Jitka Landová, která pUidala i stUíbr-
ný 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 soutEžím 

vévodily soutEže o Český pohár. V kla-
sickém zimním biatlonu si nejlépe vedli 
žáci a dorost z OEZ Letohrad, mezi 
dospElými muži i ženy SKP Jablonec 
nad Nisou. SoutEž klub] se stala ko-
Uistí týmu z Jilemnice, jehož reprezen-
tace pUedvádEla vyrovnané výkony 
ve všech kategoriích.

Také v letním období byli v žákovské 
a dorostenecké kategorií nejlepší závod-
níci z Letohradu, mezi dospElými kralo-
vali sportovci z brnEnské StUelky. Nej-
úspEšnEjším klubem Českého poháru 
v letním biatlonu se stal pUekvapivE oddíl 
z BUidličné, jenž dlouhodobE dosahuje 
vynikajících výsledk] v práci s mládeží.

Generálním partnerem z]stává 
Viessmann, hlavními partnery jsou 
Hamé a Mayzus, partnery BMW, 
MEOPTA a EGAP 

Výrazný vzestup sportovní výkonnosti 
české reprezentace na vrcholných sou-
tEžích biatlonu, úspEšná pUíprava a pr]-
bEh svEtového šampionátu v Novém 
MEstE na MoravE a Uada dalších vrchol-
ných akcí, zabezpečovaných Českým 
svazem biatlonu, ukazuje biatlon jako 
jeden z nejúspEšnEjších českých sport] 
v roce 2013. Tomu odpovídající media-
lizace zlákala ke spolupráci významný 
potravináUský gigant. Společnost Hamé 
se stala v roce 2013 jedním ze dvou 
hlavních partner] Českého svazu biat-
lonu. Novým reklamním partnerem se 
stala automobilová značka BMW. Ostat-
ní partneUi pokračují v dlouhodobých 
smlouvách.

Cíle a úkoly Českého svazu biatlo-
nu pro následující období

Dlouhodobým cílem ČSB je rozvíjet 
biatlon s plným využitím trendu zvyšu-
jícího se zájmu a popularitE. Aktivovat 
činnost biatlonových klub] v poUádání 
náborových a propagačních akcí. Za-
pojit do své pravidelné činnosti jejich 
účastníky, a to zejména z Uad mládeže.

Vrcholem roku 2014 je Zimní olym-
piáda v Soči. Zde je náš cíl daný, po-

kusit se zasáhnout do boje o medaile 
a po dlouhých letech zmEnit historii. 
V pUípravE dElají naši sportovci vše pro 
sv]j úspEch. Držme jim všichni palce 
a pUejme štEstí.

Dalším úkolem ČSB je vytvoUit op-
timální podmínky k provedení biatlo-
nových soutEží, které se uskuteční 
v rámci domácí Zimní olympiády dEtí 
a mládeže v Novém MEstE na MoravE 
v lednu 2014. Za tím účelem organizo-
vat pUed jejím konáním v krajích dosta-
tečný počet výbErových a kontrolních 
závod] k výbEru krajských družstev 
a zajistit tak d]stojnou sportovní úro-
veO biatlonových soutEží. 

KvalitnE zabezpečit pUípravu a pro-
vedení otevUeného Mistrovství Evro-
py v biatlonu, konaném také v Novém 
MEstE na MoravE ve dnech 29. 1.–4. 2. 
2014.

V souvislosti s aktivizací klubové 
činnosti pUipravit Valnou hromadu 
svazu, která se uskuteční 17. kvEt-
na 2014 v Novém MEstE na MoravE. 
Zde se d]slednE a náročnE vyhodnotí 
činnost za uplynulá čtyUi léta a vytýčí 
smEr další činnosti v novém olympij-
ském období. 

Sp ruhpolding, 3.MíSto ženy štaFeta 2012–13. Foto – kvDtoSlav Frgál
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Moravskoslezský kynologický svaz 
(MSKS) je občanské sdružení zá-
jemc] o chov a sportovní výcvik ps] 
a pUíznivc] této činnosti. ProstUednic-
tvím témEU 180 základních kynologic-
kých organizací a chovatelských klub] 
sdružuje necelých 4000 člen]. Cílem 
MSKS je zajištEní všestranného spor-
tovního vyžití zájemc] o chov a výcvik 
ps] z Uad dospElých i mládeže v soula-
du s posláním Mezinárodní kynologic-
ké organizace FCI, jejímž je členem. 
Svaz aktivnE spolupracuje s vrchol-
ným orgánem kynologie v České re-
publice, Českomoravskou kynologic-
kou unií, a vytváUí nezbytné podmínky 
pro výchovu odborník] v oblasti výcvi-
ku a chovu ps] (zejména rozhodčích, 
igurant] a dalších funkcionáU]).

MSKS vydává dvakrát ročnE KalendáU 
kynologických akcí. Aktuální informace 
o všech pUipravovaných soutEžích, cho-
vatelských a výcvikových akcích jsou 
k dispozici na internetových stránkách 
svazu www.msks.cz, kde jsou i další 
potUebné formuláUe, dokumenty, zku-
šební Uády, informace o rozhod- čích, 
igurantech, zprávy z pUed-
sednictva.
Jsou zde i informace z vý-
cvikové komise, zprávy 
z výbErových závod] 
a mistrovství MSKS 
a spousta jiných z dEní 
svazu. Na webu jsou i in-
formace o kynologickém 
areálu MSKS, který 
se nachází necelých 
30 km od Brna 
v obci Zbraslav, 
o akcích

konajících se v nEm a nabí-
zených službách.

Začátkem roku se kromE 
zkoušek a závod] poUádají 
výbErové závody dospElých, 

ze kterých se nominují závod-
níci na mezinárodní mistrovství 

MSKS. Tyto dvoudenní výbErové 
závody pro dospElé se v letošním 

roce konaly ve Velkých NEmčicích 
a v OstravE-Kunčicích. Závodilo se 
dle kritérií mezinárodního zkušební-
ho Uádu IPO 3 v tradičních disciplí-
nách – stopa, poslušnost a obrana. 

Maximální možné ohodnocení v ka-
ždé disciplínE je 100 bod]. Psovodi, 
kterým se podaUilo dosáhnout celko-
vého součtu 240 a více bod], se tak 
kvaliikovali na mezinárodní mistrov-
ství MSKS. VítEzem závodu, konané-
ho ve Velkých NEmčicích, se stal Ol-
dUich Kala s Elvisem Hartis Bohemia 
(KK Rájec-JestUebí) s celkovým výko-
nem 275 bod] (97-90-88). V OstravE-
-Kunčicích zvítEzila Renata Machová 
Angelovová se psem nEmeckého ov-
čáka Tobiášem Anrebri s celkovým 
počtem bod] 288 (97-97-94). MiStrovStví MSkS – doSpDlí
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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. Uíjna ve sportovnE kynologickém 
areálu ve Zbraslavi u Brna. PUihlásilo 
se celkem 30 závodník]. Na základE 
dosažených výsledk] byl zadán titul 
CACIT a CACT závodnici Mgr. HanE 
Radovesnické (MSKS) s fenou nEmec-
kého ovčáka Fany Ben-Ju s celkovým 
počtem 284 body, která se umístila 
na 1. místE. Mgr. Hana Radovesnická 
se stala Mistrem MSKS pro rok 2013 

a získala rovnEž pohár pro nejlepšího 
nEmeckého ovčáka, vEnovaný prezi-
dentem ČKNO.

V kategorii IPO 1 zvítEzil závodník Jo-
sef Šesták (MSKS) se psem belgického 
ovčáka malinois Cyklon Olbramovický 
kvítek s celkovým počtem 267 bod].

Samostatnou kapitolou v činnosti 
svazu je mládež. MSKS poUádá jed-
nodenní i vícedenní soustUedEní mlá-
dežník] 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-

ník] a junior] se svými psy. KromE 
pUednášek a semináU] vedených zku-
šenými lektory, si mohly dEti procvičit 
stopy, poslušnost, obranu a dozvEdEt 
se nEco i o cvicích z agility.

V termínu 11.–12. Uíjna 2013 se 
ve Zbraslavi konalo Mistrovství mláde-
že a junior] MSKS v kategoriích ZZO, 
ZVV 1 a IPO 2. Celkem se pUihlásilo 
20 psovod] se svými psy. V kategorii 
ZZO vyhrála Nikola Jahnová s Conie, 
v ZVV1 SoOa Lulovičová se psem En-
dym a v IPO2 Peter Lengvarský s Ar-
bem z Medvedej doliny. 

MiStrovStví Mládeže StopaT¥ MSkS 2013 ve Staré vSi u rýMaTova, 26.–27. 10. 2013
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Ve dnech 26.–27. Uíjna 2013 se kona-
lo Mistrovství stopaU] mládeže MSKS 
ve Staré Vsi u RýmaUova. Titul Nejlep-
ší mládežník získala Anna Juráková 
a Nejlepší junior Karolína OhUálová.

I v letošním roce se konaly oblíbe-
né tzv. obranáUské víkendy – setkání 
kynolog] se svazovými iguranty nebo 
iguranty 1. tUídy s nácvikem obran. Ví-
kendy jsou organizovány v základních 
organizacích po celé republice.

Pro naše členy jsme letos pUipravili 
stopaUský semináU, který se konal opEt 
v našem areálu ve Zbraslavi pod vede-
ním zkušeného lektora pana Dušana 
Majtase. Mimo nEj se uskutečnilo nEko-
lik školení igurant], školení klubových 
instruktor] výcviku, výcvikových víken-
d] a mnoho dalších setkání kynolog].

KromE sportovního výcviku se naši 
kynologové zabývají také dalšími 
kynologickými disciplínami, pUede-
vším agility, líbivý tanec se psem 
a mondioring. V tEchto disciplínách 
poUádají základní organizace ukáz-
ky a závody jak na domácím poli, tak 
i v zahraničí.

Mnoho našich člen] reprezentova-
lo náš svaz i na národních a meziná-
rodních závodech. Velkým úspEchem 
bylo 2. místo Radovana Lišky (pes 
Ory, Border kolie) na Mistrovství svE-
ta agility 2013 v Jihoafrické republice, 
v Johannesburgu.

Sezónu letošního roku opEt ote-
vírala výstava ps] všech plemen, 
známá pod názvem Hanácká národ-
ní výstava ps]. Konala se ve dnech 
5.–6. ledna 2013 v areálu a. s. Ve-
letrhy Brno. Jejího VIII. ročníku se 
zúčastnilo necelých 3000 ps] a fen 
z 8 zemí (Česká republika, NEmecko, 
Polsko, Rakousko, Rusko, Sloven-
sko, ŠpanElsko, Švýcarsko). Na zá-
vEr každého dne probíhaly soutEže, 
kde se vybírali nejkrásnEjší psi dne. 
Ti se na závEr výstavy utkali o čestný 
titul „NejkrásnEjší 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 BrnE v areálu výstavištE. Napláno-
vány jsou pro pUíští rok také r]zné zá-
vody, zkoušky, krajské výstavy a spe-
ciální výstavy – bude se již tradičnE 
konat Mezinárodní mistrovství MSKS 
dle IPO 3. 

MiStrovStví Mládeže StopaT¥ MSkS 2013 ve Staré vSi u rýMaTova, 26.–27. 10. 2013

MiStrovStví Mládeže MSkS 2013 ve zbraSlavi u brna, 11.–12. 10. 2013
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Sedmý kongres SBTS ČR, konaný 
v závEru loOského roku konstatoval, 
že v uplynulém období došlo k výraz-
né stabilizaci sportovní činnosti svazu. 
Proto i v roce 2013 byly hlavní aktivi-
ty Svazu brannE–technických sport] 
České republiky orientovány na za-
bezpečování tElovýchovy a sportu 
v oblasti brannE-výchovných, sportov-
ních, technických a jiných společen-
ských aktivit, které vrcholily organizo-
váním mistrovských soutEží. StejnE 
jako v pUedcházejících letech byl ma-
ximální d]raz kladen na pravidelnou 
sportovní činnost mládeže pUispívající 
k naplnEní jejich volného času. 
V roce 2013, stejnE jako v letech mi-
nulých, byly veškeré aktivity svazu pl-
nEny v úzké spolupráci s kolektivními 
členy: Asociací praktické stUelby ČR, 
Svazem technických sport] PrácheO-
sko Písek a Technickými sporty Lu-
čan Louny, od roku 2012 i s Občan-
ským sdružením LEX. Začátkem roku 
2013 uzavUel svaz Dohodu o kolektiv-
ním členství s Asociací stUelc] na as-
faltové terče (ASAT) a rozšíUil tak své 
aktivity o velmi zajímavou stUeleckou 
disciplínu. 

V roce 2013 probEhla v jednotli-
vých soutEžích SBTS ČR na r]zných 
místech republiky Uada místních kol, 
4 kvaliikační pUebory ve stUeleckých 
štafetách trojic (Beroun – organizá-
tor ZO Praha 7, Svitavy, Louny, 
Vojkovice) a 3 oblastní pUebory 
ve stUeleckém víceboji (Tišnov, 
Svitavy, Louny). 

Všechny tyto soutEže vy-
vrcholily Mistrovstvím České 
republiky. Byly to:
• stUelecký víceboj s využi-
tím optické stUelnice 30. 3. 
ve Svitavách 
• stUelecké štafety druž-
stev dospElých 25. 5. 
v Lounech 

• stUelecký víceboj mládeže ze vzdu-
chových zbraní 1.–2. 6. v Moravské 
TUebové 
• stUelecký víceboj SBTS ČR 28. 9. 
v Moravské TUebové
• branný víceboj mládeže za účasti 
družstev ze Slovenské republiky 4.–5. 
10. v Prudké
• stUelecké souboje dvojic a jednotlivc] 
5. 10. – Louny-Chlum

Již tradičnE se na pozvání Zväzu 
branných a technických činností Slo-

venskej republiky zúčastnila tUi druž-
stva SBTS ČR, v roce 2013 ze základ-
ních organizací Moravská TUebová, 
Moravská TUebová-KUenov a Kuno-
vice, Mistrovství Slovenské republiky 
s mezinárodní účastí v branném ví-
ceboji žák] základních škol konaném 
ve dnech 14.–15. 6. v HrušovE.

Konalo se rovnEž 7 kol Mezinárod-
ní extraligy REPIKO (kolektivní stUelba 
revolver a pistole), a to Tišnov, BUe-
zová, Mokrá, Čepirohy, Žalany, Luleč 

MiStrovStví Mládeže ČeSké republiky 
v brannéM  víceboji Mládeže – prudká

jindTich vácha 
– viceMiStr evropy
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s inálem v Lounech-Chlumu. Svaz 
byl také spolupoUadatelem Mistrovství 
Evropy ve stUeleckých soubojích dvo-
jic, konaném 3. srpna 2013 v BUezové 
u Karlových Var]. 

V soutEžích mládeže pokračují 
ve výborných výsledcích pUedevším 
soutEžící z Moravské TUebové, dále 
ze Svitav, Chlumce nad Cidlinou 
a Kunovic. Touto cestou patUí podEko-
vání všem pUedsed]m základních or-
ganizací, trenér]m, vedoucím i rodi-

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

V roce 2014 chceme nadále rozvíjet 
brannE-technickou a sportovní činnos-
ti dospElých a mládeže a s využitím 
všech dostupných inančních možností 
i obEtavé práce jednotlivých člen] za-
jiš[ovat a organizovat svazové aktivity 
tak, aby byla zachována vysoká spor-
tovní úroveO poUádaných soutEží.

MiStrovStví Mládeže ČeSké republiky 
v brannéM  víceboji Mládeže – prudká

KALENDÁT HLAVNÍCH AKCÍ SBTS ČR V ROCE 2014
Mistrovství ve stUelbE na optické stUelnici 29. 3. Svitavy
 Mistrovství ve stUeleckých štafetách trojic 24. 5. Hostinné
Mistrovství ve stUeleckém víceboji mládeže 7.–8. 6. Moravská TUebová
Mistrovství ve stUeleckém víceboji 27. 9. Žalany
Mistrovství v branném víceboji mládeže 3.–4. 10. Prudká

MISTTI ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2013 V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH
V soutEži dospElých:
StUelecké štafety trojic 
ZO SČS Louny (Vlk Pavel, Herink Josef, Kail Horst) 
StUelecký víceboj – družstva
ZO Teplice – stUelnice Žalany (Horký Pavel, Šorer JiUí, Prepletaný Jan) 
StUelecký víceboj – jednotlivci
Havlíček OndUej – ZO Svatoslav
V soutEžích mládeže:
StUelecký víceboj s využitím optické stUelnice 
„A“ ZO Kunovice (Pečenka Josef, Kosek David, Štancl Samuel)
„B“ ZO Moravská TUebová (PUidal František, Frühauf Patrik, Havelková Andrea)
„C“ ZO Alfa Svitavy (MaUáková Barbora, KukaO Tomáš, Látal Jakub)
StUelecký víceboj ze vzduchových zbraní (kategorie)
puška – jednotlivci

„A“ Šmíd MatEj – ZO Moravská TUebová
„B“ PUidal František – ZO Moravská TUebová
„C“ TrhoO OndUej – ZO Chlumec nad Cidlinou
„D“ PiOos MatEj – ZO Moravská TUebová
pistole – jednotlivci

„A“ Škrabalová Kristýna – ZO Moravská TUebová 
„B“ Vágner OndUej – ZO Moravská TUebová
„C“ TrhoO OndUej – ZO Chlumec nad Cidlinou
„D“ PiOos MatEj – ZO Moravská TUebová
puška – družstva

„A“ ZO Moravská TUebová (Kvapil Jan, Šmíd MatEj, Kostíková Adéla)
„B“ ZO Moravská TUebová (PUidal František, Frühauf Patrik, Havelková Andrea)
„C“ ZO Alfa Svitavy (MaUáková Barbora, KukaO Tomáš, Švec Patrik)
„D“ ZO Moravská TUebová (Kyrcz Radim, Jičínský Milan, Zemach Petr)
pistole – družstva

„A“ ZO Moravská TUebová (PUidalová Michaela, Škrabalová Kristýna, Knápková 
Veronika)
„B“ ZO Moravská TUebová (Vágner OndUej, DvoUák Jakub, DospEl Petr)
„C“ ZO Alfa Svitavy (MaUáková Barbora, KukaO Tomáš, Švec Patrik)
„D“ ZO Moravská TUebová (PiOos MatEj, Rádlová Alena, Mička David)
Branný víceboj mládeže (kategorie)
„A“ ZO Moravská TUebová (PUidalová Michala, Škrabalová Kristýna, Šmíd MatEj)
„B“ ZO Moravská TUebová (Havelková Andrea, Vágner OndUej, Neumann Patrik)
„C“ ZO Alfa Svitavy (Berger Marek, KukaO Tomáš, Baráková Tereza) 
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asociace praktickÉ stTelbY 
českÉ republikY

Asociace praktické stUelby České re-
publiky (dále jen APS ČR) mEla v roce 
2013 nEkolik d]ležitých úkol]. Zajistit 
klubové a náborové závody úrovnE Le-
vel I. Jsou to zejména seriál Severočes-
ký pohár, který je organizován na seve-
ru Čech, Eggenberg Cup organizován 
na jihu Čech a Černá hora Cup, které 
organizují na ProstEjovsku. Závody 
vyšší úrovnE Level II, které jsou pouze 
pro členy APS ČR jsou v sérii závod] 
ZAM Servis Moravský pohár. Závody 
úrovnE Level III jsou závody série Su-
perligy APS ČR a jednotlivé závody CZ 
Extreme Euro open a GP Euro cha-
lenge. Vrcholem sportovní stUelecké 
sezony je pak CNC Tournament, turnaj 
tUí zbraní – pistole, pušky a brokovnice. 
Tento turnaj se koná na stUelnici v Opa-
Uanech u Tábora a na stUelnici v Hodo-
nicích u Znojma.

Celoroční pUíprava stUelc] smEUovala 
k Mistrovství Evropy 2013 ve stUelbE 
z pistole – EHC 2013, které se konalo 
v Portugalsku. Jejich pUíprava byla 
podle dosažených výsledk] 
úspEšná. Miroslav Kamení-
ček se stal Mistrem Evropy 
v divizi Production, kategorii 
SuperSenior – stUelci nad 
60 let. Petr Znamenáček 
obsadil 2. místo v divizi 
Standard a druhé místo 
ZdenEk NEmeček v di-
vizi Revolver, katego-
rie Senior, tedy stUelci 
nad 50 let, ale do 60 
let. Velkého úspEchu 
dosáhla i družstva 
v divizi Open a Pro-
duction. ObE získala 
zlaté medaile. StUí-
brnou medaili získalo 
družstvo Standard 
a bronzovou revol-
veráUi. StUelci APS 
ČR dovezli celkem 
7 medailí.

S va z  b r a n n D - t e c h n i c k ý c h  S p o r t ¥  Č e S k é  r e p u b l i k y  (SbtS Čr)

3 zlaté, 3  stUíbrné a jednu bronzovou. 
Tolik medailí z jednoho mistrovství 
moc reprezentant] České republiky 
nevozí. Bohužel tyto sportovní úspE-
chy nejsou moc cenEny, hlavnE tEmi, 
kteUí mohou rozhodovat o pUidElování 
inančních prostUedk]. 

PUes dosažené úspEch máme však 
problém s rozvojem členské základny. 
Vedení APS ČR se trvale vEnuje pro-
gramu SuperJunior, kde se základna 
zájemc] o praktickou stUelbu do 15 let 
udržuje na počtu cca 50 stUelc]. Z to-
hoto počtu tEchto mladých stUelc] je 
pUestup do kategorie Junior, tedy stUel-
ci nad 15 let a do 21 let minimální. VEt-
šinou o další jejich stUelecké činnosti 
rozhodují jejich rodiče, na kterých leží 
nejvEtší inanční a časová zátEž. VEUí-
me, že se bude situace postupnE zlep-
šovat a stUelc] kategorie Junior bude 
pUibývat. 

Pro rok 2014 musí členové APS 
ČR zajistit klubové závody, závody 
Superligy, CNC Tournament 2014 
a hlavní cíl, Mistrovství svEta – World 
Shoot XVII, které bude v Uíjnu 2014 
v Frostproof, Florida USA. VEUíme, 
že naši stUelci na tomto závodE do-
sáhnou výsledk] odpovídajících po-
stavení naší APS ČR v celosvEtovém 
hodnocení IPSC. Pro rok 2013 je to 

8. místo. 

asociace stTelc¥  
na asFaltovÉ terče

Asociace stUelc] na asfaltové ter-
če v roce 2013 zorganizovala 5 kol 
Českého poháru v disciplínE lovecký 
parcour, univerzální trap, Mistrovství 
České republiky v univerzálním trapu, 
loveckém parcouru, comapk sporti-
ngu a v lovecké kombinaci. Družstvo 
stUelc] v disciplínE lovecká kombinace 
získalo zlaté medaile na Mistrovství 
Evropy v Ma@arsku.

Na základE rozhodnutí Mezinárod-
ní federace sportovního stUelectví 
F.I.T.A.S.C. probEhlo ve dnech 23.–26. 
kvEtna 2013 v České republice pod 
záštitou ministra zemEdElství Petra 
Bendla 46. mistrovství Evropy v lo-
veckém parcouru. 

PoUadateli soutEže byly Asociace 
stUelc] na asfaltové terče a Lesní zá-
vod KonopištE, místem konání okolí 
zámku KonopištE a Konopiš[ská ba-
žantnice. SoutEže se zúčastnilo 843 
stUelc] z 28 zemí. Jednalo se o jeden 

z nejvEtších podnik] v této 
disciplínE v roce 2013. Zlatou 
medaili získal a Mistrem Evro-

py pro rok 2013 se v nejobsazenEjší 
kategorii OPEN stal Angličan George 

Digweed, stUíbrnou medaili získal 
Charles Bardou z Francie a bron-
zovou medaili rovnEž francouz-
ský reprezentant Bastien Havart. 
VEUím, že jsme pUispEli k rozvoji 
sportovní  a lovecké brokové stUel-
by a pUilákali nové a mladé stUel-
ce. V pUíštím roce budeme v tomto 
trendu nadále pokračovat. 

Karel Pučálka, prezident ASAT

Svaz brannE-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
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Na  území  České  republiky  je  v  sou-

časné  dobE  organizováno  témEU  8500 
potápEč] ve více než 220 klubech. Prv-

ní kluby byly založeny již v letech 1956–
1957. Kluby a členové jsou registrováni 
v rámci Svazu českých potápEč] a Sva-

zu potápEč] Moravy a Slezska. 
Svaz potápEč] České republiky za-

stUešuje  státní  reprezentaci,  výcviko-

vou a sportovní komisi. Výcviková ko-

mise  garantuje  poUádání  celostátních 
výcvikových  akcí,  jejichž  nabídka  ka-

ždoročnE zahrnuje školení z potápEč-

ské  teorie,  školení  z metodiky  vedení 
potápEčského výcviku, školení a semi-
náUe instruktor].

Závodní potápEní Uídí sportovní komise 
Svazu potápEč] České republiky a vlast-

nE  i organizuje celou pUípravu státní  re-

prezentace a pUípravu talent]. PravidelnE 
jsou organizována mistrovství a pUebory 
České republiky a reprezentanti se účast-
ní mistrovství Evropy a svEta junior] i se-

nior] v tEchto disciplínách:
•  orientační potápEní,
•  plavání s ploutvemi a distanční plavá-

ní s ploutvemi, 
•  podvodní ragby, 
•  podvodní hokej, 
•  spearishing (lov na nádech), 
•  fotografování a ilmování pod vodou 
a novE také 
•  freediving (nádechové potápEní).

Základním cílem svazu  je organizo-

vání,  podpora  a  propagace  potápEč-

ského sportu v České republice. Svaz 
zabezpečuje  styk  a  koordinaci  s  ce-

losvEtovou  potápEčskou  organizací 
CMAS. Svaz českých potápEč] garan-

tuje oblast státní sportovní reprezenta-

ce  a  podporu  talentované  potápEčské 
sportovní mládeže. PotápEčské aktivity 
Svazu  jsou  rozdEleny  na  potápEčský 
výcvik, závodní potápEní a fotografová-

ní  a  ilmování  pod  vodou.  Společným 
jmenovatelem  je  metodická,  organi-
zační a výkonná podpora Svazu čes-

kých  potápEč]  potápEčským  klub]m 
a  jejich  člen]m,  vytváUení  podmínek 
pro kvalitní a bezpečné potápEní zdra-

votnE zp]sobilých potápEč] v souladu 
s mezinárodními standardy a doporu-

čeními CMAS.

tréninK dDtí a mládeže
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SoustUedEní potápEčské 
mládeže

V  červenci  letoš-

ního  roku poUá-

dal  PotápEč-

ský klub OhUe 
již  pátý  ročník 
soustUedEní  potápEč-

ské  mládeže.  SoustUedEní 
se  tradičnE  uskutečnilo  ve  Vý-

cvikovém  stUedisku  Svazu  českých 
potápEč]  Barbora  u  OldUichova,  kde 
mají nejen potápEči, ale i ostatní zájem-

ci o ubytování perfektní zázemí a poho-

du. Program byl pUipraven tak, že se dEti 
opravdu  nenudily.  Každý  den  začínal 
po  snídani  plaváním,  potom  výcvikem 
s ABC výstrojí, nebo potápEním s dý-

chacím pUístrojem. Odpoledne byl opEt 
výcvik s dýchacím pUístrojem a k veče-

ru pUednášky  z potápEčské  teorie pro 
dEti (Bronzový, StUíbrný a Zlatý delfín). 
Ve  volném  čase  se  hrály  míčové  hry, 
závodilo se ve skákání v pytlích, stUílelo 
se ze vzduchovek a došlo i na spoustu 
dalšího.  Součástí  programu  byly  také 
návštEvy  a  pUednášky  zdravotnické 
záchranné služby, hasičské záchranné 
služby nebo MEstské policie Koš[aty, či 
PotápEčské  stanice  Chomutov.  ZávEr 
soustUedEní patUil zkouškám, jak z teo-

rie, tak i z praxe. 

PotápEní s dEtmi, rodiči, dospElými 
a seniory

PotápEní s pUístrojem není jen pUed-

mEtem  ilm]  nebo  výsadou  bohatých. 
PotápEt  se  dnes  m]že  témEU  každý. 
Klub potápEč] Kraken LitomEUice poUá-

dá napU. potápEní s rodiči a prarodiči pro 
dEti jakéhokoliv vEku. V LitomEUicích se 
koná pravidelná akce Outdoorový den, 
kde mimo účasti dEtí v disciplínách po-

tápEní,  vodáctví  a  horolezectví  je  po-

vinná  účast  i  dospElého  pUíbuzného.  
Každé  dítE  tedy  musí  absolvovat  tyto 
zkoušky s nEkým z rodič] či prarodič] 
– dEdečkové a babičky tedy nejsou vý-

jimkou.  Podobné  akce  poUádá  Kraken 
i v okolních mEstech a vesnicích.

Výcvik dEtí a mládeže
Naše  kluby  poUádají  akce  pro  dEti 

a mládež, pro které organizují 
zábavnou  formou 
r]zné sou-

tEže 

v  plavání 
a potápEní v bazénu, ukázky a výcvik 
bezpečného plavání a potápEní. Klub 
OSAC  PlzeO  poUádá  akce  v  pUírodE, 
vede členy k ochranE pUírody, poUádá 
lekce  výcviku  potápEní  v  bazénu  pro 
rodiny s dEtmi v náhradní rodinné péči. 

Populární  jsou  akce  otevUených  dveUí 
pro dEti a mládež, sportovnE zábavné 
večery v bazénu s vyhlašováním vítE-

z] a pro všechny s ocenEním výkon] 
a účasti. Klub zajiš[uje pro dEti, mládež 
a dospElé pUípravu a výcvik pro kurzy 
potápEní. Svou aktivitou klub pUispívá 
k výchovE bezpečného plavání a potá-

pEní dEtí, mládeže a dospElých. 

Činnost klub] SČP
Jako  pUíklad  m]že  posloužit  tradiční 
Uíjnová  akce  tachovských  potápEč] 
v Pavlovickém lomu „Ohlédnutí za se-

zónou“, spojená se spoustou legrace, 
muziky a hlavnE popovídání si s pUáteli 
o potápEní. 

Tachovský klub v čele s Bohumírem 
Kráčmarem má každoročnE na svém 
kontE  rovnEž obrovskou starost a zá-

sluhu o Mezinárodní potápEčský festi-
val ilmu, fotograie a dEtské výtvarné 
tvorby PAF Tachov. 

Mezi  další  obvyklé  klubové  aktivity 
patUí jak poUádání výjezd] k tuzemským 
potápEčským lokalitám, tak  i do zahra-

ničí,  k  moUím  či  jezer]m.  Nebo  rekon-

strukce a znovu zanoUení legendárního 
ejpovického  kesonu  Atlantic,  záchrana 
andElíčka  z  Košuteckého  lomu  nebo 
mediálnE  prezentovaná  klubová  akce 
Podvodní potápEčská výcviková a kon-
trolní kabina tzv. Pozorovatelna, zanoUe-

ná potápEči OSAC v Lomečku ve Sta-

rém KlíčovE u Domažlic. 
Rozmanitost aktivit potápEčských klu-

b] a vytváUení vhodných podmínek pro 
potápEní poskytují možnosti pro všech-

ny členy, ale i nové zájemce, aby rozví-
jeli své potápEčské schopnosti.

PotápEčská medicína
Zvyšování bezpečnosti potápEní je 

ve Svazu českých potápEč] vEnována 
trvalá a pozornost. Nejen v rámci výcvi-
ku a rekreačního potápEní v celé jeho 
šíUi,  ale  i  v  činnosti  LékaUské  komise 
Svazu potápEč] České republiky.

PotápEči  –  lékaUi,  členové  potápEč-

ských svaz], se podílí napUíklad na vy-

tvoUení standardu vyšetUování potápEč], 
standardu  managementu  potápEčské 
nehody ve spolupráci s odbornou lékaU-
skou  společností  hyperbarické  medicí-
ny, mezinárodními organizacemi a dal-
šími  zainteresovanými  složkami.  Své 
zkušenosti si pUedávají spolu s dalšími 
kolegy  nejen  na  SemináUi  potápEč-

tréninK dDtí a mládeže
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ské medicíny v HoletínE, který si získal 
za 12  rok] svého  trvání výborné  reno-

mé  v  odborné  i  laické  veUejnosti.  Zají-
mavostí  z  činnosti  je  napUíklad  Uešení 
problematiky  pobytu  v  podvodním  ke-

sonu  v  holetínském  lomu,  zapojení  se 
do mezinárodního výzkumu v potápEč-

ské medicínE, provozování bezpečnost-
ní pohotovostní linky pro potápEče, nebo 
poskytování  zdravotních  konzultací  po-

tápEč]m a mnohé další aktivity.

Freediving neboli nádechové potápEní
Freediving je forma potápEní, kdy člo-

vEk nepoužívá láhve se stlačeným vzdu-

chem  a  další  pom]cky  pro  pUístrojové 
potápEní, ale potápí se tradiční formou, 
kterou už neolitickými sbErači a lovci lo-

vili a sbírali potravu na hladinE i pod ní. 
PotápEč  se  nadechne  a  potápí  se  se 
vzduchem, který má v plicích a v krvi. Je 
to takové vylepšené šnorchlování. 

Freediving  má  obecnE  bazénové 
a  hloubkové  disciplíny.  Na  bazénech 
jde o to uplavat co nejdál pomocí plout-
ví, a nebo bez nich. V další disciplínE 
se pak mEUí,  jak dlouho človEk vydrží 
pod  vodou  se  zadrženým  dechem. 
NovE jsou  i nEjaké disciplíny na rych-

lost, napU. za jak dlouho pUeplave 100 
metr] bez ploutví na nádech.

V červenci 2013 se v rakouském Wei-
reggu  uskutečnily  první  české  národní 
závody  v  disciplínách  “konstantní  váha 
bez ploutví a konstantní váha s ploutve-

mi ve sladké vodE”. Na závodech vytvoUil 
Michal Rišian dosud nepotvrzený první 
svEtový  rekord  v  disciplínE  konstantní 
váha  bez  ploutví  s  hloubkou  60  metr] 
a Jana Balounová vytvoUila první ženský 
národní  rekord  v  disciplínE  konstantní 
váha s ploutvemi s hloubkou 42 metr]. 
Na platnost výkon] dohlíželi mezinárod-

ní  rozhodčí.  Výkon  Michala  Rišiana  je 
o 10 metr] hlubší než minimum, které je 
pro tuto disciplínu stanoveno mezinárod-

ní organizací CMAS.

Orientační potápEči vylovili z kal-
ných vod 4 medaile

Hry  CMAS  2013  byly  uspoUádá-

ny  na  počátku  srpna  v  ruské  Kazani. 
KromE  vrcholných  soutEží  v  ostatních 
sportovních odvEtvích, sdružených pod 
organizací  CMAS,  se  v  rámci  tEchto 
her konalo Mistrovství svEta v orientač-

ním  potápEní  a  současnE  i  Mistrovství 
Evropy  junior]  v  orientačním  potápEní. 

Závody se konaly na veslaUském kaná-

le, který však byl velmi málo vhodný pro 
orientační  potápEče,  a  to  hlavnE  kv]li 
velmi malé viditelnosti ve vodE. Závodní-
ci již po prvním tréninku museli razantnE 
upravovat  svá  orientační  zaUízení,  aby 
v]bec  vidEli  na  kompas  či  dálkomEr. 
O viditelnosti bod], které mEli závodníci 
bEhem závodu najít, se již v]bec nedalo 
hovoUit.  I pUes  tyto naprosto nevyhovu-

jící podmínky pro závodEní získali muži 
ve  sjíždEní  1.  místo  a  zlatou  medaili. 
Družstvo muž] plavalo ve složení: Ond-

Uej Černý, OndUej Kašpar, Jakub NEme-

ček a Jan Skružný. K této zlaté medaili 
pUidal  ještE  Jakub  NEmeček  stUíbrnou 
medaili  v  disciplínE  Tyče.  Ženy  pUíliš 
štEstí nemEly, a tak ve sjíždEní skončily 
na 4. místE V rámci Mistrovství Evropy 
junior] 2013, které se zde konalo, získali 
dva naši  reprezentanti – Eliška Šim]n-

ková v disciplínE Mkurz a Martin Šmejkal 
v disciplínE HvEzda – bronzovou medaili. 

Finále SvEtového poháru 2013 se ko-

nalo v malebném stUedisku v rakouském 
Maltschachru. KromE Zuzany DvoUáko-

vé, která zde opEt vyhrála (v tomto roce 
již 3. vítEzství v závodech SvEtového po-

háru), a družstva žen, které v soutEži ná-

rod] také zvítEzilo, nikdo další z našich 
závodník] nebyl na stupních vítEz].

Avšak vzhledem k umístEním v jednot-
livých  závodech  SvEtového  poháru  se 
stal OndUej Černý celkovým vítEzem SvE-

tového  poháru  2013.  V  mužích  skončili 
v celkovém poUadí ještE Jakub NEmeček 
na 5., Jan Skružný na 8. a Jakub Valníček 
na 10. místE. O celkovém vítEzství Zuza-

ny DvoUákové ve SvEtovém poháru 2013 
(3x první místo) nebylo pochyb. V první 
desítce v celkových výsledcích SvEtové-

ho poháru se umístila ještE Eliška Šim]n-

ková na 5. a Lucie Žížalová na 9. místE 
(obE ještE juniorky). V národech družstvo 
žen  celkovE  obsadilo  2.  místo  o  pouhé 
2 body za závodnicemi z NEmecka. Muži 
skončili na 3. místE, když se o první místo 
dElila družstva NEmecka a Ruska se stej-
ným ziskem bod].

Kontaktní adresa
Svaz českých potápEč]
Na Strži 9, 140 00  Praha 4
Tel.: 241 445 803, 603 419 283
E-mail: diver@svazpotapecu.cz
http://www.svazpotapecu.cz

podvodní hoKej – Foto Bohumír KráČmar
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Svaz potápEč] Moravy a Slezska je 
členem Svazu potápEč] České repub-

liky a každoročnE se na základE zem-

skou konferencí schváleného plánu čin-

nosti a rozpočtu podílí na jeho činnosti.
Činnost  svazu  je  Uízena  stanovami. 

Prezidium  svazu,  které  je  jedenácti-
členné,  a  jeho  tUíčlenná  revizní  komi-

se,  Uídí,  organizuje  a  dohlíží  na  cel-
kovou činnost svazu a na dodržování 
výše  uvedených  stanov.  Poradními 
orgány  pro  rozhodování  a  Uízení  sva-

zu  jsou  odborné  komise,  konkrétnE 
komise sportovní, výcviková, lékaUská, 
propagační a ekologická, které ve své 
p]sobnosti organizují akce pro kluby – 
organizační články svaz].

SPMS  se  každoročnE  zúčastOuje 
sportovní výstavy Sport life. na výstavišti 
v BrnE. V našem stánku dostali návštEv-

níci  nejen  podrobné  informace  o  po-

tápEní,  ale  zakoupit  si  mohli  i  veškeré 
odborné  publikace  a  materiály.  V  do-

provodném  programu  v  bazénu  pUed-

vedli mladí sportovci ploutvového plavání 

ukázku tréninku, potápEči z policie ČR, 
potápEči univerzity obrany a hráči  rag-

by ze Svazu potápEč] ukázali  své do-

vednosti.  Po  celou  dobu  expozice  byly 
vystaveny fotograie z „BrnEnské žaby“. 
BrnEnská  žaba  je  součástí  Mistrovství 
České  republiky  ve  fotografování  pod 
vodou. Této soutEže se zúčastOují foto-

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

Ekologie
PotápEči  SPMS  se  vEnují  nejen  re-

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

ho  lomu  ve  Svobodných  HeUmanicích, 
ve Velké lagunE ATC Merkur Pasohlávky 
a na jiných  lokalitách. PUi  tEchto akcích 
se sbírají odpadky pod vodou i v okolí.

Výcviková komise Svazu potápEč] ČR
Svaz českých potápEč] a Svaz po-

tápEč] Moravy a Slezska jsou ve dva-

náctičlenné  výcvikové  komisi  SPČR 
(VK)  paritnE  zastoupeny  zkušenými 

potápEčskými instruktory. Na rok 2013 
VK  pUipravila  obvyklou  nabídku  celo-

státních výcvikových akcí, a sice školení 
z potápEčské  teorie pro zájemce o nej-
vyšší  potápEčskou  kvaliikaci,  školení 
z metodiky vedení potápEčského výcviku 
pro uchazeče o instruktorské kvaliikační 
stupnE, povinná školení pro potápEčské 

instruktory a na závEr roku semináU s bo-

hatým odborným programem pro instruk-

tory, v poUadí již šestnáctý. UskutečnEné 
akce zajistila  také organizačnE a perso-

nálnE, stejnE jako pUezkoušení uchazeč] 
o získání instruktorských licencí. 

Podstatnou  pozornost  vEnovala  VK 
projekt]m  na  rozšíUení  portfolia  speci-
alizačních kurz], ve kterých držitelé zá-

kladních potápEčských kvaliikací mohou 
získat oprávnEní k náročnEjším aktivitám 
typu  napU.  potápEní  pod  ledem  nebo 
v jeskyních. K již zavedeným tak pUibyly 
(pUípadnE  záhy  pUibudou)  specializace 
PotápEní v suchém obleku, PotápEní se 
skútrem, Úvod do technického potápEní, 
Vrakové potápEní, a  rovnEž osnova pro 

potápDČ
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Refresh  dive  (osvEžení  potápEčských 
dovedností po delší pUestávce v aktiv-

ním potápEní).
ProstUednictvím svého zástupce, kte-

rý byl delegován do pUíslušné sektorové 
rady MŠMT ČR, se VK podílí na pUípra-

vE  legislativního  rámce  pro  akreditaci 
kvaliikace Instruktor potápEní.

Významným  počinem  VK  v  ediční 
činnosti SPČR byla odborná garance 
publikace PUístrojové potápEní, vytvo-

Uené trojicí člen] VK a vydané s podpo-

rou programu MŠMT ČR jako odborné 
texty pro potápEčský výcvik v systému 
CMAS.  Díky  d]kladnému  zpracování 
jednotlivých témat z ní Uadu potUebných 

vEdomostí  pro  teoretickou  pUípravu
 mohou získat nejen uchazeči 

o kvaliikaci PotápEč CMAS 
P**, ale také kandidáti 

na vyšší kvaliikač-

ní stupnE včetnE 
instruktorských. 

Publikace byla zdar-
ma distribuována 
do potápEčských 

klub] i jednotlivým 
aktivním instruk-

tor]m podle klíče, 
stanoveného 
prezidii zem-

ských svaz] 
SPČR.

Sport – ploutvové plavání
SvEtový pohár CMAS 2013 v plavá-

ní  s ploutvemi zná své vítEze. Po pEti 
kolech se jimi stali v juniorské kategorii 
jednotlivc] Klára KUepelková a tým juni-
orek Laguny Nový Jičín.   Druhé místo 
v celkovém hodnocení vyplavali  junioUi 
Laguny  Nový  Jičín.  Klára  KUepelko-

vá  obhájila  loOské  vítEzství  o  3  body, 
kdy triumfovala celkem 8x z 12ti start] 
a všechny pUemEnila v medailové kovy. 

Ploutvoví plavci z potápEčských klub] 
SPČR se pUedstavili ve 3 kolech a inále 
SvEtového poháru, kde vyplavali 69 me-

dailí (19 zlatých, 26 stUíbrných a 24 bron-

zových). Celkem 44 kov], z toho 14 zla-

tých  si  na  své  konto  pUipsala  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 ŠtEtínE a ČR repre-

zentovalo pod vedením Simony Klap-

cové 10 závodník]. 

BrnDnSKá žaBa
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Český tým se mohl opUít o velké eso, 
talentovanou  Klárku  KUepelkovu,  která 
doplavala    3x  na  stupnE  vítEz].  Mimo 
medailových  výsledk]  padlo  zásluhou 
českých reprezentant] 24 rekord] ČR – 
9 seniorských, 15 juniorských a dočkali 
jsme se i 22 inálových umístEní. 

 Mistrovství svEta v plavání s plout-
vemi v rámci CMAS GAMES poUádala 
ruská  KazaO.  ČR  se  dočkala  ve  své 
historii  prvního  seniorského  titulu  Mi-
stra svEta v plavání s ploutvemi. Tuto 
zlatou medaili v disciplínE muž] vypla-

val na 50 m biins Jakub Jarolím z Lagu-

ny Nový Jičín v českém rekordu 19,08 s. 
Ke zlaté medaili  pUidal bronz na dvojná-

sobné trati. ÚspEšný krok do inále udE-

lala také specialistka na dlouhé tratE Zu-

zana  Svozilová.  Olomoucká  ploutvaUka 
na 800 m PP v bazénovém inále skonči-
la pátá, na 1500 m PP šestá, na otevUené 
vodE  vybojovala  na  6 km  sedmé  místo, 
poté  bohužel  pro  zranEní  odstoupila  ze 
své vytrvalecké disciplíny na 20 km. 

Jedinou  účastnicí  z  České  republi-
ky  v  plavání  s  ploutvemi  na  SvEtových 
hrách 2013 v Kolumbijském Cali byla opEt 
olomoucká Zuzana Svozilová. Studentka 
FTK UP Olomouc se rozhodnE neztratila, 
získala 4. místo na 400 m. Už jen její nomi-
nace federací CMAS na SvEtové hry byla 
pUíjemným  pUekvapením,  nebo[  program 
svEtových her je úzce omezen podle vý-

sledku ze svEtových tabulek.
Na  tEchto  hrách  dvakrát  pUekonala 

vlastní český rekord.
Vánoční kilometr a jeho již 38. ročník 

uspoUádal  klub  Nautilus  BUeclav  v  pro-

sinci na Uece Dyji v BUeclavi – 29 otužil-
c] a závodník] se pUedstavilo na tratích 
100, 250, 500 a 750 metr]. Hlavního zá-

vodu na 1000 metr] se zúčastnilo 23 po-

tápEč] a ploutvových plavc]. VítEzství si 
odnesl M. Nezhyba ze Skorpenu PUerov. 
V  soutEži  družstev  zvítEzilo  již  potUetí 
družstvo Freediving team.

PotápEči SPMS pomáhají
NejvEtší  akcí,  kterou  klub  Manta 

Znojmo zajiš[uje,  je potápEčská asis-

tence  pUi  tradičním  vytahování  ulože-

ných sekt] Vinných sklep] Lechovice. 
KaždoročnE je uloženo 900 lahví, na-

výšeno  o  ročník  poUádaného  výlovu. 
Celkem  již  bylo  uloženo  a  vydraženo 
10 866  lahví... Tyto sekty  jsou na  rok 
uloženy  na  dno  Vranovské  pUehrady. 
Po  roce  jsou opEt vytaženy a bEhem 
celého  roku  probíhá  jejich  dražba. 
VýtEžek  dražby  je  slavnostnE  pUedán 
zástupci nadace Paraple, která obEtavE 
pomáhá  našim  ménE  š[astným  spolu-

občan]m. Za 12 ročník], této již tradiční 
slavnosti bylo pUedáno 4,8 miliónu Kč.

Letos byly také usazeny pod hladinu 
Vranovské  pUehrady  po  generálních 
opravách sochy Madony a Sv. Urbana 
– patrona vinaU]. Zde už mají celoročnE 
na starost, spolu se sumcem Lechem, 
uložené  sekty  na  dnE  Vranovské  pUe-

hrady. Tyto svaté m]žete navštívit v lo-

kalitE „Skalka“, poblíž hráze.me junior¥ 2013 – Klára KTepelKová

paraple – Svatý urBan
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programem pro instruktory, v poUadí již 
šestnáctý. UskutečnEné akce zajistila 
také organizačnE a personálnE, stejnE 
jako pUezkoušení uchazeč] o získání 
instruktorských licencí. 

Podstatnou pozornost vEnovala VK 
projekt]m na rozšíUení portfolia spe-

cializačních kurz], ve kterých držitelé 
základních potápEčských kvaliikací 
mohou získat oprávnEní k náročnEjším 
aktivitám typu napU. potápEní pod le-

dem nebo v jeskyních. K již zavedeným 
tak pUibyly (pUípadnE záhy pUibudou) 
specializace PotápEní v suchém oble-

ku, PotápEní se skútrem, Úvod do tech-

nického potápEní, Vrakové potápEní, 
a rovnEž osnova pro Refresh dive (osvE-

žení potápEčských dovedností po delší 
pUestávce v aktivním potápEní).

ProstUednictvím svého zástupce, kte-

rý byl delegován do pUíslušné sektorové 
rady MŠMT ČR, se VK podílí na pUípra-

vE legislativního rámce pro akreditaci 
kvaliikace Instruktor potápEní.

Významným počinem VK v ediční 
činnosti SPČR byla odborná garance 
publikace PUístrojové potápEní, vytvoUe-

né trojicí člen] VK a vydané s podporou 
programu MŠMT ČR jako odborné texty 
pro potápEčský výcvik v systému CMAS. 
Díky d]kladnému zpracování jednotli-
vých témat z ní Uadu potUeb-

ných vEdomostí pro teo-

retickou pUípravu mohou 
získat nejen uchazeči 
o kvaliikaci PotápEč 
CMAS P**, ale také 
kandidáti na vyšší kvali-
ikační stupnE včetnE in-

struktorských. Publikace 
byla zdarma distribuová-

na do potápEčských 
klub] i jednotli-
vým aktivním 
instruktor]m 
podle klíče, 
stanovené-

ho prezidii 
zemských 
sva z] 
SPČR.

Sport – ploutvové plavání
SvEtový pohár CMAS 2013 v plavání 

s ploutvemi zná své vítEze. Po pEti ko-

lech se jimi stali v juniorské kategorii jed-

notlivc] Klára KUepelková a tým juniorek 
Laguny Nový Jičín.  Druhé místo v cel-
kovém hodnocení vyplavali junioUi Lagu-

ny Nový Jičín. Klára KUepelková obhájila 
loOské vítEzství o 3 body, kdy triumfo-

vala celkem 8x z 12ti start] a všechny 
pUemEnila v medailové kovy. 

Ploutvoví plavci z potápEčských klub] 
SPČR se pUedstavili ve 3 kolech a iná-

le SvEtového poháru, kde vyplavali 69 
medailí (19 zlatých, 26 stUíbrných a 24 
bronzových). Celkem 44 kov], z toho 14 
zlatých si na své konto pUipsala 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 ŠtEtínE a ČR repre-

zentovalo pod vedením Simony Klap-

cové 10 závodník]. 
Český tým se mohl opUít o velké eso, 

talentovanou Klárku KUepelkovu, která 
doplavala  3x na stupnE vítEz]. Mimo 
medailových výsledk] padlo zásluhou 
českých reprezentant] 24 rekord] ČR – 
9 seniorských, 15 juniorských a dočkali 

jsme se i 22 inálových umístEní.  
 Mistrovství svEta v plavání 

s ploutvemi v rámci CMAS GA-

MES poUádala ruská KazaO. 
ČR se dočkala ve své historii 
prvního seniorského titulu Mis-

tra svEta v plavání s ploutvemi. 
Tuto zlatou medaili v disciplínE 
muž] vyplaval na 50 m biins 

Jakub Jarolím z Laguny Nový 
Jičín v českém rekordu 

19,08 s. Ke zla-

té medaili 
p U i d a l 
b ro nz 

na dvojnásobné trati. ÚspEšný krok do i-

nále udElala také specialistka na dlou-

hé tratE Zuzana Svozilová. Olomoucká 
ploutvaUka na 800 m PP v bazénovém 
inále skončila pátá, na 1500 m PP šes-

tá, na otevUené vodE vybojovala na 6 km 
sedmé místo, poté bohužel pro zranEní 
odstoupila ze své vytrvalecké disciplíny 
na 20 km. 

Jedinou účastnicí z České repub-

liky v plavání s ploutvemi na SvEto-
vých hrách 2013 v Kolumbijském Cali 
byla opEt olomoucká Zuzana Svozi-
lová. Studentka FTK UP Olomouc se 
rozhodnE neztratila, získala 4. místo 
na 400 m. Už jen její nominace fede-

rací CMAS na SvEtové hry byla pUí-
jemným pUekvapením, nebo[ program 
svEtových her je úzce omezen podle 
výsledku ze svEtových tabulek.

Na tEchto hrách dvakrát pUekonala 
vlastní český rekord.

Vánoční kilometr a jeho již 38. ročník 
uspoUádal klub Nautilus BUeclav v pro-

sinci na Uece Dyji v BUeclavi – 29 otužil-
c] a závodník] se pUedstavilo na tratích 
100, 250, 500 a 750 metr]. Hlavního zá-

vodu na 1000 metr] se zúčastnilo 23 po-

tápEč] a ploutvových plavc]. VítEzství si 
odnesl M. Nezhyba ze Skorpenu PUerov. 
V soutEži družstev zvítEzilo již potUetí 
družstvo Freediving team.

PotápEči SPMS pomáhají
NejvEtší akcí, kterou klub Manta 

Znojmo zajiš[uje, je potápEčská asis-

tence pUi tradičním vytahování ulože-

ných sekt] Vinných sklep] Lechovice. 
KaždoročnE je uloženo 900 lahví, na-

výšeno o ročník poUádaného výlovu. 
Celkem již bylo uloženo a vydraženo 
10 866 lahví... Tyto sekty jsou na rok 
uloženy na dno Vranovské pUehrady. 
Po roce jsou opEt vytaženy a bEhem 
celého roku probíhá jejich dražba. 
VýtEžek dražby je slavnostnE pUedán 
zástupci nadace Paraple, která obEtavE 
pomáhá našim ménE š[astným spolu-

občan]m. Za 12 ročník], této již tradiční 
slavnosti bylo pUedáno 4,8 miliónu Kč.

Letos byly také usazeny pod hladinu 
Vranovské pUehrady po generálních 
opravách sochy Madony a Sv. Urbana 
– patrona vinaU]. Zde už mají celoročnE 
na starost, spolu se sumcem Lechem, 
uložené sekty na dnE Vranovské pUe-

hrady. Tyto svaté m]žete navštívit v lo-

kalitE „Skalka“, poblíž hráze.Jakub JarolíM
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Svaz modeláU] ČR je členem Sdru-

žení sportovních svaz] ČR.
Na poli sportovním je dále členem 

mezinárodních sportovních federací:
•   CIAM FAI – pro letecké a raketové 

modeláUe
•   NAVIGA – pro lodní modeláUe
•   MOROP – pro železniční modeláUe 
•   ISRA, ESROC – pro dráhové auto-

modeláUe
Svaz modeláU] je občanským sdru-

žením klub] zabývající se sportovní, 
technickou a zájmovou činností s p]-

sobností na celém území České re-

publiky. 
ModeláUství jako takové se vyvíjí 

ve dvou smErech. Velký počet mode-

láU] si modelaUí pro své potEšení a ne-

vyhledává jakékoliv soutEžení. Jejich 
uspokojením je setkání s kamarády.

Druhým smErem je aktivní modeláU-
ství ve smyslu soutEžního klání. Zde 
nastupuje činnost a základní poslání 
Svazu modeláU] ČR a jeho klub] – 
vytváUet podmínky pro organizování, 
podporu a propagaci modeláUského 

sportu v oblastech vrcholového, vý-

konnostního a masového sportu a pra-

cí s mládeží. ModeláUství umožOuje 
občan]m a zejména mládeži účelné 
využívání volného času. 

ModeláUi se sdružují v celkem 420 
klubech po celé republice s členskou 
základnou 7080 člen]. Z tohoto počtu 
je 1595 mladých do 18. let.

ModeláUská činnost má dvE stránky: 
•   technickou – rozvíjí technické myšle-

ní, rozvíjí teoretické znalosti, doved-

nosti a zručnost
•   sportovní – cílevEdomost pUi soutE-

žích, pohyb ve volné pUírodE, který 
pUispívá ke zvyšování celkové fyzic-

ké zdatnosti a kondici, k rozvoji koor-
dinačních schopností. 
Svaz modeláU] sdružuje letecké, lodní, 

automobilové, raketové, železniční mo-

deláUe a stavitele plastikových model].
Jednotlivé odbornosti vzhledem ke 

značné rozdílnosti sportovních pravi-
del, soutEžních systém] a pUíslušnosti 
k více mezinárodním organizacím, pra-

cují samostatnE, takže v rámci svazu 
v podstatE p]sobí 6 samostatných 
svaz].

V oblasti práce s mládeží za-

bezpečujeme organizačnE na 30 
postupových – krajských soutEží 
žák] a mládeže až po mistrovství 
České republiky v každé ze šesti 
modeláUských odborností ve spolu-

práci s Domy dEtí a mládeže a Sta-

nicemi mladých technik]. Hlavním 
úkolem Svazu modeláU] a jeho klub] 
je zabezpečení soutEží po stránce 
sportovní, technické a organizační, 
na soutEže krajské a mistrovství ČR 
žák] poskytujeme inanční pUíspEvky. 

Svaz modeláU] dále poUádá 
a inančnE zabezpečuje pUes 12 
soustUedEní talentované mládeže 
v jednotlivých odbornostech na re-

publikové úrovni. Tato soustUedEní 
navazují na juniorskou reprezentaci. 
Dále pUispívá inančnE na 7 klubo-

vých soustUedEní talentované mládeže 
v modeláUských klubech.

V oblasti výkonnostního sportu oblasti 
Svaz modeláU] organizačnE zabezpe-

čuje na 60 mistrovství ČR v jednotlivých 
modeláUských odbornostech a současnE 
poskytuje inanční pUíspEvky na organi-
zační a technické zabezpečení soutEží. 

Mistrovství jsou zajiš[ována zejména 
v mezinárodních kategoriích, jako návaz-

nost na MS a ME a dále v kategoriích 
národních. Pro širokou sportovní veUej-
nost jsou poUádány veUejné soutEže. 
Pro zajištEní tEchto soutEží jsou vy-

dávány organizační pokyny, sportovní 
a stavební pravidla, je zabezpečována 
pUíprava dobrovolných sportovních 
funkcionáU].

V oblasti vrcholového sportu jsou 
do systému státní reprezentace a tím 

do vrcholového sportu 
zaUazeny modeláUské 
odbornosti: letecké, ra-

ketové, lodní a automo-

bilové modeláUství. 
Svaz modeláU] ve 

spolupráci s vedoucími 
a trenéry zabezpeču-

je organizačnE účast 
sportovc] jednotlivých 

modeláUských kategorií 
na MS a ME. V součas-

né dobE obsazujeme

 svými sportovci témEU všechna vypsa-

ná MS a ME (cca 20 soutEží) včetnE 
junior]. Reprezentant]m a zejména 
juniorským reprezentant]m je posky-

tován pUíspEvek na účast. 
Naši reprezentanti patUili a stále patUí 

ke svEtové špičce. V roce 2013 získali 
na vrcholných soutEžích 7 titul] Mistr] 
svEta, z toho 1 titul v kategorii junior].

Celková bilance naší reprezentace 
je: 7x titul Mistr] svEta, 8x stUíbrná me-

daile a 6x obsadili bronzovou pUíčku. 

Na Mistrovství Evropy vybojovali 3x 
stUíbrnou medaili a 3x bronzovou.

Rok 2013 lze považovat v zisku me-

dailí pro naše reprezentanty za velmi 
úspEšný i díky podpoUe MŠMT ČR.

V leteckém modeláUství byl velmi 
pUíjemným, ale o to vEtším pUekva-

pením úspEch našich reprezentant] 
na MS volných model] ve Francii v ka-

tegorii F1C – volné modely vEtroO] 
s motorovým pohonem, kde družstvo 
ve složení Pavel Matocha, Jaroslav 

Blatný a Karel Berek vybojovalo stUíbr-
nou medaili v družstvech v konkurenci 
27 stát]. V jednotlivcích Pavel Mato-

cha pUidal pEkné čtvrté místo.
Na ME halových model] kat. F1D 

v Srbsku bronzovou medaili získalo re-

pre rodinné družstvo ve složení Mikita 
Kaplan a dcery Klára a Gabriela.

Na ME termických vEtroO] kategorie 
F3J v Turecku vybojovalo reprezen-

tační družstvo ve složení JiUí DucháO, 
Martin Rajšner a Jaroslav VostUel stUí-

brnou medaili v konkurenci 18 stát] 
a Jirka DucháO v jednotlivcích také 
stUíbrnou medaili.

Na ME svahových vEtroO] kategorie 
F3F na Slovensku získalo repre druž-

stvo ve složení JiUí Souček, Radovan 
Plch a Miroslav Trsek bronzovou medai-
li, JiUí Souček také bronz v jednotlivcích.

Velmi dobUe se vedlo i našim junior-
ským reprezentant]m.

Na ME junior] volných model] v kate-

gorii kluzák] F1A v Bulharsku vybojovalo 
reprezentační družstvo ve složení Václav 

 Jan ŠebeSta S bodovací Maketou Saturn 5                                                lodní ModeláTStví, Start kategorie eX

rc velká Maketa boheMia b5 kategorie F4h

zahradní železnice
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Papež, František Zajíc a Daniel Rössler 
stUíbrnou medaili a navázali tak na své 
pUedchozí úspEchy.

Na MS junior] svahových kluzák] 
kategorie F1E na Slovensku vybojo-

valo repre družstvo ve složení Marta 
Vysoká, Vladimír Horn a Magdaléna 
Orlová bronzovou medaili, Marta Vy-

soká pUidala pEkné čtvrté místo

Rok 2013 byl pro naše lodní mo-
deláUe opEt velmi úspEšným. V tomto 
roce se konala tUi mistrovství svEta, 
která jsou oiciálními podniky svEtové 
organizace lodních modeláU] Naviga. 

Na MS kategorie NS (rádiem Uízené 
makety) v Rusku získali naši senioUi 
Michal Ferjančič a František Chmelka 
2x titul Mistra svEta. 

Na MS lodních modeláU] kategorie 
FSR E (RC závody s elektromotorem) 
v Belgii vybojoval náš junior Martin 
Hanzlík titul Mistra svEta v kategorii FSR 
mini Eco, v kategorii FSR mini Exp Zde-

nEk Bašta a v kategorii Hydro I Martin 
Bartoš pUidali pEkné bronzové medaile.

Na témže MS v kategorii senior] vybo-

jovali ZbynEk Fišer a Jan SršeO titul Mis-

tr] svEta, stUíbrnou medaili Miroslav Mi-
letín v kategorii hydro II a další stUíbro tým 
ve složení ZbynEk Fišer a Lukáš Linhart.

Automobilové modeláUství má dva 
hlavní obory – rádiem Uízené modely 
aut (RC) a dráhové modely aut (SRC). 
Ve Svazu modeláU] dominují pUede-

vším modely SRC (Slot Racing Car), 
jak počtem klub], tak úspEchy na závo-

dech. Již nEkolik let (i pro svoji manuální 
zručnost) patUí čeští a moravští mode-

láUi k evropské i svEtové špičce, v jejich 
Uadách jsou mistUi Evropy i svEta. 

Pokud vybereme jména z našich „re-

pre“ tým], tak mezi nejúspEšnEjší zá-

vodníky v porovnání s mezinárodní kon-

kurencí patUí Vladimír Horký, Petr Krčil, 
Josef Korec, ZdenEk Beneš a Jaroslav 
Reček, kteUí na MS vybojovali celkem 
4x titul Mistra svEta, 2x stUíbrnou medaili 
a 3x stUíbrnou medaili.

Na MS dráhových automodeláU] v USA 
v kategorii G7 a G27 (volné konstrukce) 
vybojovali naši reprezentanti Josef Korec 
a Petr Krčil 2x titul Mistra svEta a Petr Krčil 
pUidal další 2 stUíbrné medaile.

Na MS dráhových automodeláU] 
na UkrajinE v kategorii F1, PR (cestov-

ní vozy) a ES (prototypy voz]) získali 

další titul Mistra svEta Vladimír Horký. 
JiUí Karlík, Antonín Vojtík a opEt Vladi-
mír Horký obsadili 3x stUíbrnou pUíčku.

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

vých modeláU] v automodeláUských 
kroužcích vedených instruktory z klu-

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

TEchto výsledk] dosahují naši mo-

deláUi díky cílevEdomé práci pUi vyna-

ložení nemalých vlastních inančních 
prostUedk]. Pro pUípravu reprezentan-

t] jsou vybudována a dále dobudová-

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

V oblasti organizační Svaz modeláU] 
ČR metodicky Uídí činnost svých klub], 

včetnE vydávání informačních zpravo-

daj], sportovních pravidel, sportovních 
kalendáU] apod. Svaz modeláU] a mo-

deláUské kluby jsou postupnE vybavová-

ny odpovídajícím technickým a materiál-
ním zaUízením pro poUádání vrcholových 
soutEží – svEtových pohár], mistrovství 
svEta a Evropy. 

Pozvání na soutEže a akce, jako jsou 
výstavy, leteckomodeláUské dny a show, 
naleznete na webových stránkách v ka-

lendáUích jednotlivých odborností.
Zájemci o činnost se mohou obrá-

tit na modeláUské kluby v jednotlivých 
mEstech a obcích nebo pUímo na se-

kretariát SMČR.
Svaz modeláU] 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

PUehled zisku medailí zlato stUíbro bronz
Mistrovství svEta  7 8  –
Mistrovství svEta jun  1  –  2

Mistrovství Evropy  –  2  3

Mistrovství Evropy jun.  –  1 1

Celkem 8 11 6

lodní ModeláTStví – rychloStní Čluny FSr v, kadeti

bronzovou???
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Papež, František Zajíc a Daniel Rössler 
stUíbrnou medaili a navázali tak na své 
pUedchozí úspEchy.

Na MS junior] svahových kluzák] 
kategorie F1E na Slovensku vybojo-
valo repre družstvo ve složení Marta 
Vysoká, Vladimír Horn a Magdaléna 
Orlová bronzovou medaili, Marta Vy-
soká pUidala pEkné čtvrté místo

Rok 2013 byl pro naše lodní mo-

deláUe opEt velmi úspEšným. V tomto 
roce se konala tUi mistrovství svEta, 
která jsou oiciálními podniky svEtové 
organizace lodních modeláU] Naviga. 

Na MS kategorie NS (rádiem Uízené 
makety) v Rusku získali naši senioUi 
Michal Ferjančič a František Chmelka 
2x titul Mistra svEta. 

Na MS lodních modeláU] kategorie 
FSR E (RC závody s elektromotorem) 
v Belgii vybojoval náš junior Martin 
Hanzlík titul Mistra svEta v kategorii FSR 
mini Eco, v kategorii FSR mini Exp Zde-
nEk Bašta a v kategorii Hydro I Martin 
Bartoš pUidali pEkné bronzové medaile.

Na témže MS v kategorii senior] vybo-
jovali ZbynEk Fišer a Jan SršeO titul Mis-
tr] svEta, stUíbrnou medaili Miroslav Mi-
letín v kategorii hydro II a další stUíbro tým 
ve složení ZbynEk Fišer a Lukáš Linhart.

Automobilové modeláUství má dva 
hlavní obory – rádiem Uízené modely 
aut (RC) a dráhové modely aut (SRC). 
Ve Svazu modeláU] dominují pUede-
vším modely SRC (Slot Racing Car), 
jak počtem klub], tak úspEchy na závo-
dech. Již nEkolik let (i pro svoji manuální 
zručnost) patUí čeští a moravští mode-
láUi k evropské i svEtové špičce, v jejich 
Uadách jsou mistUi Evropy i svEta. 

Pokud vybereme jména z našich „re-
pre“ tým], tak mezi nejúspEšnEjší zá-
vodníky v porovnání s mezinárodní kon-
kurencí patUí Vladimír Horký, Petr Krčil, 
Josef Korec, ZdenEk Beneš a Jaroslav 
Reček, kteUí na MS vybojovali celkem 
4x titul Mistra svEta, 2x stUíbrnou medaili 
a 3x bronzovou medaili.

Na MS dráhových automodeláU] v USA 
v kategorii G7 a G27 (volné konstrukce) 
vybojovali naši reprezentanti Josef Korec 
a Petr Krčil 2x titul Mistra svEta a Petr Krčil 
pUidal další 2 stUíbrné medaile.

Na MS dráhových automodeláU] 
na UkrajinE v kategorii F1, PR (cestov-
ní vozy) a ES (prototypy voz]) získali 

další titul Mistra svEta Vladimír Horký. 
JiUí Karlík, Antonín Vojtík a opEt Vladi-
mír Horký obsadili 3x stUíbrnou pUíčku.

Aby naše SRC modeláUství mElo 
i pokračovatele, je nutná výchova no-
vých modeláU] v automodeláUských 
kroužcích vedených instruktory z klu-
b]. Žáci mohou startovat v r]zných 
závodech, ale vyvrcholením jejich úsilí 
v dané vEkové skupinE je vždy Mist-
rovství republiky žák].

TEchto výsledk] dosahují naši mo-
deláUi díky cílevEdomé práci pUi vyna-
ložení nemalých vlastních inančních 
prostUedk]. Pro pUípravu reprezentan-
t] jsou vybudována a dále dobudová-
na sportovní zaUízení jako napU. pro 
automodeláUe v Plzni a LuštEnicích, 
ve Svitavách, Ústí nad Labem nebo 
Budkovicích pro letecké modeláUe.

V oblasti organizační Svaz modeláU] 
ČR metodicky Uídí činnost svých klub], 

včetnE vydávání informačních zpravo-
daj], sportovních pravidel, sportovních 
kalendáU] apod. Svaz modeláU] a mo-
deláUské kluby jsou postupnE vybavová-
ny odpovídajícím technickým a materiál-
ním zaUízením pro poUádání vrcholových 
soutEží – svEtových pohár], mistrovství 
svEta a Evropy. 

Pozvání na soutEže a akce, jako jsou 
výstavy, leteckomodeláUské dny a show, 
naleznete na webových stránkách v ka-
lendáUích jednotlivých odborností.

Zájemci o činnost se mohou obrá-
tit na modeláUské kluby v jednotlivých 
mEstech a obcích nebo pUímo na se-
kretariát SMČR.
Svaz modeláU] 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

PUehled zisku medailí zlato stUíbro bronz
Mistrovství svEta  7 8  –
Mistrovství svEta jun  1  –  2
Mistrovství Evropy  –  2  3
Mistrovství Evropy jun.  –  1 1
Celkem 8 11 6

lodní modeláTStví – rychloStní Čluny FSr v, kadeti
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RAFTING v roce 2013 bojoval o vo-
dácké terény s pUírodou i stavbaUi

 Po nejúspEšnEjších výsledcích 
v roce 2012 na Mistrovství svEta junio-
r] a veterán] R4 a Mistrovství Evropy 

muž] a žen R6, které Svaz vodák] ČR 
také organizoval, si český rafting mu-
sel oddechnout a nabrat síly do nové 
sezóny. Mistry svEta v kategoriích R4 
junioUi a veteráni – muži i ženy a MistUi 

Evropy v kategoriích R6 muži a ženy 
se pUipravovali na obhajobu medai-
lových umístEní na Mistrovství svEta 
2013 v nejvzdálenEjším kontinentE ze 
stUední Evropy – na Novém Zélandu. 

Na Uekách v oblasti Rotorua, Kawerau, 
Tarawera river, Kaituna river a Ran-
gitaiki river bojují naši reprezentanti 
o medaile 13.–17. listopadu a 18.–24.
listopadu 2013.

lipno – hiko

Juniorky u23 mS Slalom cze

Juniorky u23 Slalom cze

Juniorky u23 cze
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 Svaz vodák] ČR tedy naplánoval 
na sezónu 2013 pouze 3 sjezdové 
a 3 technické závody v kategorii R4 
a tradičnE 2 závody v každé disciplínE 
v kategorii R6. Na jaUe vše probEhlo 
podle plánu. Avšak červnové povodnE 
se pUihnaly do Prahy v okamžiku plá-
novaného závodu v Troji a opadávaly 
ještE pUi jediném jarním závodE na Vy-
sočinE – na Uece Trnávce.

Všichni čeští raftaUi se tak již tEši-
li na srpnové závody v Českém Vrb-
ném, které pUežilo povodnE ve zdraví, 
a nakonec se poUadatel]m z Prahy 
podaUilo zorganizovat na konci záUí 
akci v Praze-Troji. A tak se v letošním 
roce více práce odehrávalo v poUada-
telských klubech než na Uece.

Také na jednom z tradičních vodác-
kých terén] – v Roudnici na umElé 
slalomové dráze se právE prohánEjí 
bagry a Tatry. Všichni pUíznivci divoké 
vody však vEUí, že stavbaUi splní sv]j 
slib a v roce 2014 se již tento bUeh Labe 
stane novým vodáckým sportovištEm.

A tak v roce 2013 byly zraky rafta-
U] upUeny hlavnE do zámoUí a také 
k podzimní konferenci delegát], která 
byla vyvolána v mimoUádném termínu 
právE radou raftingu. Svaz vodák] ČR 
si zvolil nové vedení tohoto mladého 
a úspEšného sportu. Cílem je získat 
více vodák] pro pohyb na divoké vodE, 
nastavení nových legislativních pravi-
del v prostUedí nových zákon] o občan-
ských sdruženích a získání maximální 
podpory pro rozvoj raftingu mezi další-
mi úspEšnými vodáckými sporty.

Medailová umístEní našich reprezentant] na MS R6 v raftingu 
na Novém Zélandu 2013

1. JunioUi U23 slalom 1. místo zlato
sjezd 2. místo stUíbro
kombinace 2. místo stUíbro

2. Juniorky U23 sprint 3. místo bronz
H2H 2. místo stUíbro
slalom 2. místo stUíbro
sjezd 3. místo bronz
kombinace 2. místo stUíbro

3. Muži slalom 3. místo bronz
4. Ženy slalom 2. místo stUíbro

kombinace 3. místo bronz
5. Veteráni sprint 2. místo stUíbro

H2H 2. místo stUíbro
slalom 1. místo zlato
sjezd 2. místo stUíbro
kombinace 2. místo stUíbro

JunioTi u23 Slalom cze

JunioTi u23 Slalom cze mS                           

JunioTi u23 m zlato mS
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„Voda pode mnou, slunce nade 
mnou a pUátelé kolem mne“ – takto 
odpovEdEl ve svém projevu v televizi 
Rob Il Cemen, když byl dotázán, jak 
by charakterizoval dobUe fungující vo-
dáckou společnost. Je to skutečnE tak 
prosté a jednoduché? Ve své podsta-
tE zpravidla ano – pokud bude chtít 
nEkdo hledat složitosti a komplikace, 
určitE je najde, a nebo aspoO vytvo-
Uí. Tak je tomu v životE skupin, spo-

lečností, organizací i nás samotných, 
od nepamEti. 

Na nedostatek vody si letos rozhod-
nE stEžovat nem]žeme. Na stranE 
druhé je smutné si libovat, když Uada 
lidí pUišla pUi povodních o sv]j majetek, 
a nebo došlo k jeho poškození. MEli 
jsme trošku výčitky svEdomí, když 
jsme po první i druhé vlnE povodní 
vyrazili na vodu a užívali si našeho 
oblíbeného živlu v nebývalé kvalitE. 
Zpočátku jsme se i zdráhali vodáckým 

AHÓÓÓJ zdravit lidi na bUehu – ale 
– svEte div se – žádný náznak nená-
visti, zloby, hnEvu, či čehokoli jiného. 
I ti, kteUí mEli v rukou čistící prostUed-
ky, kusy promáčeného majetku, či jen 
náklad bahna, nám s úsmEvem mávali 
a odpovídali na pozdrav. Sice nEkterá 
oblíbená táboUištE nefungovala a jiná 
se vzpamatovávala z povodOových 
stav], ale – voda byla úžasná. Jelo 
se rychle, často se daly sjet i jezy, 

které se obvykle nejezdí, a občas to 
bylo tak rychlé, že se človEk ani ne-
stíhal kochat krásnou pUírodou (která 
se, na rozdíl od nás, lidí, vzpamato-
vala z toho všeho UádEní deš[] rych-
le) – to aby zvládl nástrahy dravého 
vodního toku. Je pravdou, že vodák] 
bylo ménE, protože – naštEstí – už umí 
lidé/vodáci odhadnout své možnosti, 
schopnosti, dovednosti a nepUeceOují 
své síly. V minulosti tolik bEžný jev, že 
každý vodácký nadšenec popadl své 

plavidlo a vyrazil. Nejmenší daní byly 
utopené vEci, rozbité lodE… 

Ale dost už negativních informací, 
vážení vodáčtí pUátelé. Ano – bez pUá-
tel by to nešlo – ani v dnešní dobE, kdy 
vše se dEje jen (dle výsledk] nezávis-
lých výzkum], provedených na území 
naší republiky) s nEjakým ziskuchti-
vým cílem… VEUte, že i dnes se na-
jdou skuteční pUátelé, schopní a ochot-
ní pomoci nezištnE, a[ už cílenE, nebo 

„nevEdomky“. Ony totiž i ty obyčejné, 
pUátelské, rozhovory, mohou pomoci 
– pUátelé pUed vámi nemají d]vod tajit 
své zkušenosti a postUehy z trénová-
ní a výchovy další sportovní vodácké 
generace, ani nemají potUebu dElat se 
lepšími než jsou, či se, aspoO v očích 
jiných, dostat do lepšího svEtla. Tak se 
vám m]že stát, že po letech zjistíte, že 
vaše osvEdčené tréninkové metody 
používá i nEkdo další. Co na tom, 
že on, na rozdíl od vás, vyhrává 

XXXXX
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mezinárodní závody. Skuteční pUáte-
lé, a tEch je u nás, ve Svazu vodák] 
Moravy a Slezska, stále dostatek, se 
radují z úspEch] ostatních klub] sva-
zu. A víte, co je na tom zajímavé? Že 
i ti nejzkušenEjší (nechceme-li užívat 
slovo nejstarší) trenéUi mohou čerpat 
podnEty, a skutečnE tak činí, i od mno-
hem mladších trenér]. Sice to zní vel-
mi nadnesenE, až rádoby populisticky, 
ale – za úspEchy naší nejúspEšnEjší, 
nyní juniorské, posádky i s mezinárod-
ními úspEchy již tUetí sezónu v UadE, 
tak kupodivu (krom nezmErné píle sa-
motných sportovc] a trenéra) nEkde 
v koutku stojí i ty pUíslovečné kapky, 
nezbytné k tomu, aby úspEch byl do-
konalý. Ano – v současné dobE nemá 
juniorská posádka ze Cvrčovic konku-
renci nejen na MoravE, ve Slezsku, ale 
ani v Čechách, ba ani za hranicemi. 
Jako Svaz se tedy nemáme zač sty-
dEt. Kdyby se tak stalo jen jedenkrát, 
dalo by se hovoUit o náhodE, ale – opa-
kovanE, tUi roky po sobE jdoucí – to už 
se o náhodE hovoUit nedá. A to není 
vše – na mezinárodním poháru vodác-
kého víceboje P-5 získaly zlaté medaile, 
krom zmínEné posádky junior] ze Cvr-

čovic, i další 2 posád-
ky z dalších klub]. 
V klání za hranicemi 
naší vlasti pak ještE, 

krom výše uvedeného 
úspEchu, jedno tUetí místo 

– to je, myslím si, víc, než 
jsme mohli očekávat i v tEch 

nejoptimističtEjších pUedsta-
vách. 

XXXXX
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Vodu, sportovní úspEchy i pUátele 
už jsme tedy zhodnotili, i s ohledem 
na vzájemné vztahy a souvislosti. 
Zbývá už jen to slunce nad hlavou. 
V letošní sezónE nám počasí vskutku 
pUálo – ani jedny závody nám neprše-
lo!!! A pokud, tak až po vyhlášení vý-
sledk]. Snad jen ten vítr občas kom-
plikoval život závodník]m i rozhodčím, 
kteUí posuzovali čistotu pr]jezdu bran-
kami pUi slalomu. I když jsme se v úvo-
du chlubili, jak nám letos pUála voda, 
neplatilo to pro celou sezónu – první 
i poslední závod jsme museli, pro níz-
ký vodní stav, pUeložit na jiné místo, 
kde ale vše probEhlo ke spokojenosti 
všech zúčastnEných. 

Za úspEch považujeme i vzr]stající 
oblibu našich závod] a stále se zvyšu-
jící počet zahraničních závodních po-

sádek, které se našich závod] účast-
ní. Jinými slovy Uečeno – i když kolem 
sebe slyšíme jen stížnosti a hoUeko-
vání, jak dEti i dospElí nemají zájem 
o žádnou organizovanou činnost, a že 
sportovní úroveO jde možná stále níž, 
my musíme konstatovat, že trend zaží-
váme spíše opačný. Nejen novE vzni-
kající organizace a kluby, ale k čin-
nosti se, po drobných pUerušeních 
a pauzách, vrací na scénu i ty kluby 
p]vodní. A to i pUes zcela jinou úro-
veO sportovních výsledk], než tomu 
bývalo dUíve – vskutku – má vzr]sta-
jící trend. Je možné, že v tom hrají roli 
i takové faktory, jako je bEžný, „obyčej-
ný“ občanský život, kdy svou neodmy-
slitelnou roli hrají povinnosti pracovní, 
rodinné, problémy zdravotní, prostory 
a podmínky pro trénování... Letos nám 

bylo pUáno. Nezbývá tedy, než doufat, 
že ta následující sezóna nepUinese 
žádné zásadní a prudké zmEny ne-
radostné povahy, že počasí se k nám 
neobrátí zády, že společenské zmEny 
nepUinesou problémy s tréninkový-
mi prostorami a podmínkami… Jsme 
zde pro všechny, kdo mají kladný vztah 
k vodE, která teče nEjakým korytem, 
ale ani rybníky, či pUehradami nepohr-
dáme. KaždopádnE – pokud se nEkdo 
chce pUesvEdčit o pravdivosti výše uve-
deného, m]že tak učinit na vlastní oči. 
Aby takovýto zájemce netápal v ter-
mínech a místech, kde a kdy nás lze 
zastihnout, stačí sledovat naše webo-
vé stránky www.svms.biz, kde snad-www.svms.biz, kde snad-, kde snad-
no a pUehlednE nalezne vše potUebné. 
Jedna vodácká sezóna zamčením 
vody skončila, tak a[ žije ta další. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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ho víceboje P-5 získaly zlaté medaile, 
krom zmínEné posádky junior] ze Cvr-
čovic, i další 2 posádky z dalších klub]. 
V klání za hranicemi naší vlasti pak ješ-
tE, krom výše uvedeného úspEchu, jed-
no tUetí místo – to je, myslím si, víc, než 
jsme mohli očekávat i v tEch nejoptimis-
tičtEjších pUedstavách. 

Vodu, sportovní úspEchy i pUátele 
už jsme tedy zhodnotili, i s ohledem 
na vzájemné vztahy a souvislosti. 
Zbývá už jen to slunce nad hlavou. 
V letošní sezónE nám počasí vskutku 
pUálo – ani jedny závody nám neprše-
lo!!! A pokud, tak až po vyhlášení vý-
sledk]. Snad jen ten vítr občas kom-
plikoval život závodník]m i rozhodčím, 
kteUí posuzovali čistotu pr]jezdu bran-
kami pUi slalomu. I když jsme se v úvo-
du chlubili, jak nám letos pUála voda, 
neplatilo to pro celou sezónu – první 
i poslední závod jsme museli, pro níz-
ký vodní stav, pUeložit na jiné místo, 

kde ale vše probEhlo ke spokojenosti 
všech zúčastnEných. 

Za úspEch považujeme i vzr]stající 
oblibu našich závod] a stále se zvyšu-
jící počet zahraničních závodních po-
sádek, které se našich závod] účast-
ní. Jinými slovy Uečeno – i když kolem 
sebe slyšíme jen stížnosti a hoUeko-
vání, jak dEti i dospElí nemají zájem 
o žádnou organizovanou činnost, a že 
sportovní úroveO jde možná stále níž, 
my musíme konstatovat, že trend zaží-
váme spíše opačný. Nejen novE vzni-
kající organizace a kluby, ale k čin-
nosti se, po drobných pUerušeních 
a pauzách, vrací na scénu i ty kluby 
p]vodní. A to i pUes zcela jinou úro-
veO sportovních výsledk], než tomu 
bývalo dUíve – vskutku – má vzr]sta-
jící trend. Je možné, že v tom hrají roli 
i takové faktory, jako je bEžný, „obyčej-
ný“ občanský život, kdy svou neodmy-
slitelnou roli hrají povinnosti pracovní, 

rodinné, problémy zdravotní, prostory 
a podmínky pro trénování... Letos nám 
bylo pUáno. Nezbývá tedy, než doufat, 
že ta následující sezóna nepUinese 
žádné zásadní a prudké zmEny ne-
radostné povahy, že počasí se k nám 
neobrátí zády, že společenské zmEny 
nepUinesou problémy s tréninkový-
mi prostorami a podmínkami… Jsme 
zde pro všechny, kdo mají kladný vztah 
k vodE, která teče nEjakým korytem, 
ale ani rybníky, či pUehradami nepohr-
dáme. KaždopádnE – pokud se nEkdo 
chce pUesvEdčit o pravdivosti výše uve-
deného, m]že tak učinit na vlastní oči. 
Aby takovýto zájemce netápal v ter-
mínech a místech, kde a kdy nás lze 
zastihnout, stačí sledovat naše webo-
vé stránky www.svms.biz, kde snad-
no a pUehlednE nalezne vše potUebné. 
Jedna vodácká sezóna zamčením 
vody skončila, tak a[ žije ta další. 
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Svaz voják] v záloze České repub-
liky (dále jen SVZ ČR) je občanské 
sdružení, které se zabývá brannou vý-
chovou a sportem ve sféUe branných 
a technických aktivit obyvatel České 
republiky. Provádí osvEtu k brannosti 
a propaguje Armádu České republiky. 
Sdružuje na zásadách nepolitičnosti, 
nezávislosti a dobrovolnosti fyzické 
osoby se zájmem o vojenství, vojen-
skou historii, brannE sportovní a bran-
nE technickou činnost a o prohlubová-
ní vojenských odborností. 

Členství v SVZ ČR je otevUeno pro 
vojáky v záloze a nevojáky, ale i pro vo-
jáky v aktivní službE, pUíslušníky PČR 
a dalších ozbrojených složek státu. 
SVZ ČR tímto zp]sobem nabízí úzký 
kontakt mezi vojáky v aktivní službE, 
v aktivní záloze, v povinné záloze se 
sympatizujícími nevojáky a mládeží. 

V současné dobE je nosnou činností 
SVZ ČR stUelecký výcvik a organizo-
vání stUeleckých soutEží pro své členy 
i veUejnost se zamEUením na praktické 
a výkonnostní stUelby z velkorážových 
a malorážových palných zbraní, pro-
vozování sportovní i akční stUelby, ka-
ždoročnE organizovaných dle ročního 
kalendáUe. K tomu SVZ ČR vydal svoje 
národní pravidla pro stUelecké soutEže 
a organizuje v jejich duchu národní 
i mezinárodní stUelecké závody, po-
Uádá školení rozhodčích a odborných 
instruktor] a udEluje výkonnostní tUídy.

Ve SVZ ČR mají, kromE stUelc], své 
Kluby voják] v záloze (KVZ) absol-
venti vojenské konzervatoUe, zájemci 
o vojenskou historii nebo radioamatéUi. 
SVZ ČR je však otevUen i dalším vojen-
ským odbornostem podle zájmu.

Více než čtyUi roky pracuje ve SVZ 
ČR Klubová radioamatérská stanice 
OK1KVZ. V ní jsou sdruženi radioama-
téUi – členové SVZ ČR, kteUí složili zá-
konem pUedepsané zkoušky a mají pUi-
dElenou vlastní volací značku. Klubová 
stanice propaguje SVZ ČR zejména 
v zahraničí. Pracuje v dobE vojensky 
významných historických výročí, vojen-
ských bitev nebo významných podnik] 
a akcí poUádaných SVZ ČR. Speciálním 
lístkem se symbolikou SVZ ČR, který 
potvrzuje uskutečnEné spojení, pUed-
stavuje veUejnosti ve svEtE činnost Sva-
zu voják] v záloze v České republice. 

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

ze jsou založeny na principu pUíslušnosti 
k bývalým vojenským útvar]m a jejich 
hlavní činnost spočívá v organizování se-
tkání bývalých pUíslušník] útvar] navzá-
jem nebo společenských akci s rodinami.

SVZ ČR provádí a organizuje osvE-
tovou činnost s brannou tematikou. 
Rozvíjí práci s mládeží k realizaci je-
jích brannE sportovních zájm].

Vede své členy k udržování a rozvoji 
získaných vojenských dovedností; spo-

lupracuje, v souladu s platnou legislati-
vou, s vojenskými zaUízeními na zabez-
pečování vojenské praktické činnosti. 
Má ambice být partnerem AČR pUi vý-
chovE občan] k brannosti a získávání 
základních vojenských dovedností pro 
pUípad nutnosti obrany republiky. 

Členská základna čítá v součas-
né dobE cca 3000 člen] sdružených 
ve 105 Klubech voják] v záloze (KVZ), 
které se aktivnE podílí na činnosti ce-
lého SVZ ČR. Tyto Kluby voják] v zá-
loze p]sobí po celém území. PUes své 

členy zakládají ve školách, i pUi jednot-
livých KVZ v okolí svého bydlištE stUe-
lecké kroužky, ve kterých se sdružuje 
mládež se zájmem o stUelecký sport 
a brannE sportovní aktivity. V tEchto 
kroužcích, za pomoci zkušených in-
struktor], se dEti a mládež vEnují stUe-
leckému sportu ze vzduchových a ma-
lorážových zbraní, upevOují si návyky 
na bezpečnou manipulaci se zbranE-
mi. PoUádají se branné a orientační 

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

Sportovní činnost svazu se v roce 
2013 uskutečOovala podle schváleného 
KalendáUe sportovních akcí na r. 2013, 
klubovými pUebory KVZ, kvaliikacemi 
na celorepublikové soutEže a vyvrchole-
ním v Mistrovstvích ČR. Sportovní a spo-
lečenské dEní se v pUevážné míUe rozvíje-
lo v jednotlivých oblastech, kde na úrovni 
rad klub] a oblastních rad probEhlo více 

než 420 klubových stUeleckých soutEží 
včetnE nEkolika mezinárodních klubo-
vých i svazových akcí. 

Jako každý rok, tak i letos byla uspo-
Uádána postupová soutEž KVZ ve stUe-
leckém víceboji, Mistrovství republiky 
ve sportovním stUeleckém souboji, or-
ganizovaném formou kvaliikací, spo-
lu s Mistrovstvím veterán] ve stUelbE. 
Dále bylo uspoUádáno Mistrovství 
České republiky ve stUeleckém souboji 

dvojic z velkorážové pistole a revolveru 
o Putovní pohár pUedsedy SVZ ČR. Pro-
bEhl i Českomoravský pohár – Memoriál 
Ing. M. Richtera, což je sportovní stUelec-
ký soubojový dvojboj, a také Mistrovství 
České republiky ve stUeleckém víceboji 
SVZ ČR, který je složen z míUené stUelby 
na pUesnost, rychlopalby, akční stUelby 
a stUelecké štafety trojic z velkorážové 
pistole nebo revolveru a také akční stUel-
ba z malorážové pušky. MíUená stUelba 
na pUesnost z velkorážové pistole a re-
volveru je Mistrovstvím České republiky 

– Setkání mistr]. V tomto roce také opEt 
probEhly stUelecké souboje jednotliv-
c] z VPs jako Mistrovství ČR – Czech 
Open Popper single. 

Velký úspEch mEly závody s mezi-
národní účastí, zejména Mistrovství 
Evropy ve stUeleckých soubojích dvo-
jic, uspoUádané (společnE s SBTS ČR, 
SČS a ČMSJ) v mEsíci srpnu na stUel-
nici BUezová u Karlových Var]. Tento 
závod se ob rok stUídá s Mezinárodní 
soutEží vojenských záloh SVZ ČR 
ve stUeleckém souboji dvojic z velkorá-
žové pistole, jehož XV. ročník se konal 
v r. 2012. KromE zástupc] naší repub-
liky se závodu zúčastnili stUelci bran-
ných organizací nEkolika evropských 
stát]. Mezi tradiční mezinárodními 
závody patUí napU. Malá cena veterán] 
nebo závod Bratislava–Brno–Praha, 
který se stUídavE poUádá na Mora-
vE, v Čechách, anebo na Slovensku, 
a který byl letos uspoUádán na Mora-
vE, na stUelnici v Lulči.

KaždoročnE  posloužila k dobré re-
prezentaci svazu v mezinárodním mEUít-
ku i účast našich člen] na zahraničních 
sportovních akcích branných organiza-
cí, kde se tito členové zcela pravidelnE 
umís[ují na pUedních místech. Repre-
zentační stUelecká družstva i jednotliv-
ci pravidelnE zajíždí na závody, poUá-
dané v  NEmecku, Polsku, Rakousku 
a na Slovensku. Stejným zp]sobem se 
záložníci z ostatních zemí Evropy účast-
ní závod], poUádaných svazem v České 
republice. Významnou úlohu pUi repre-
zentaci svazu byla i setkání s partner-
skými organizacemi v tEchto zemích 
v rámci kontakt] jak na úrovni klub], 
kde byla prezentovaná bohatá sportov-
ní klubová činnost, tak i na úrovni svaz] 
obdobného zamEUení. 

Svaz voják] v záloze ČR se také 
d]slednE pUipravil na svoji spor-
tovní a společenskou činnost 
v roce 2014, na kterou vydává 
KalendáU sportovních akcí 
na rok 2014, kde členové 
svazu získají potUeb-
né informace 
o uvedených 
akcích.

Na základní úrovni jsou zde napláno-
vány klubové pUebory a oblastní kvaliika-
ce, okresní a oblastní ligy a další klubové 
i svazové soutEže. 

K nejvýznamnEjším akcím roku 2014 
budou tradičnE patUit svazové soutEže 
s mezinárodní účastí, zejména XVI. roč-
ník Mezinárodní soutEže vojenských zá-
loh SVZ ČR ve stUeleckém souboji dvojic 
z velkorážové pistole a napU. Malá cena 
veterán] nebo Brno–Praha–Bratislava, 
které se v tomto roce uskuteční v Če-
chách.

Na všechny tyto akce, a nejen na nE, 
ale i na další brannE sportovní a brannE 
technické aktivity, zveme všechny naše 
pUíznivce i všechny zájemce. Podrob-
nEjší informace o termínech a místech 
akcí, jsou zveUejOovány na interneto-
vých stránkách SVZ ČR na adrese: 
http://www.svz-cr.cz.

PUivítali bychom, kdyby tato informace 
oslovila nejen vás, ale i dEti a mládež, 
protože máme v našich Uadách mnoho 
zkušeným lidí, kteUí mladé generaci mají 
co pUedat, a to a[ se již jedná o znalosti 
z historie vojenství, o zbraních, zbraOo-
vých systémech, civilní obranE a ochra-
nE, či o spolupráci s naší armádou. 

SVZ ČR je organizace, která je ote-
vUená každému, kdo se ztotožní s jejími 
cíli a má zájem o nabízenou činnost.

Na závEr srdečnE dEkujeme všem čle-
n]m SVZ ČR – závodník]m, rozhodčím, 
organizátor]m, sponzor]m, aktivist]m 
i sympatizant]m za šíUení 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.czzávodníci u terČ¥ – rezerva 2013, jince
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KalendáT stTelecKých soutDží a aKcí sVZ ČR 2014

název soutEže nebo akce disciplíny termín 
konání Místo konání PoUadatel 

– organizátor 
stTelecKý VíceBoJ sVZ ČR

Kvaliikační pUebor StUelecký víceboj SVZ ČR 5/17/2014 KromEUíž ÚR SVZ ČR / KVZ KromEUíž

Kvaliikační pUebor StUelecký víceboj SVZ ČR 5/18/2014 Luleč ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-mEsto

Kvaliikační pUebor StUelecký víceboj SVZ ČR 5/25/2014 VinaUice 
– Haldy Mayrau ÚR SVZ ČR / KVZ Poldi Kladno

Kvaliikační pUebor StUelecký víceboj SVZ ČR 5/10/2014 Mokrá ÚR SVZ ČR / KVZ Mokrá

Kvaliikační pUebor StUelecký víceboj SVZ ČR 4/26/2014 Čestice ÚR SVZ ČR / KVZ Orličtí 
ostrostUelci

Kvaliikační pUebor StUelecký víceboj SVZ ČR 5/24/2014 Dolní Skrýchov ÚR SVZ ČR / KVZ Fruko J. Hradec

Mistrovství České republiky StUelecký víceboj SVZ ČR 41804 Luleč ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-mEsto
Mistrovství České republiky
– veteráni StUelecký víceboj SVZ ČR 41805 Luleč ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-mEsto

stTelecKé souBoJe dVoJic Z VelKoRážoVé Pistole a ReVolVeRu

Kvaliikační pUebor – jihomoravský StUelecké souboje dvojic z VPs, VRs 8/9/2014 Mokrá ÚR SVZ ČR / KVZ Mokrá
Kvaliikační pUebor – Memoriál 
O. Jaroše StUelecké souboje dvojic z VPs, VRs 8/23/2014 Louny Chlum ÚR SVZ ČR / KVZ SČS Louny

Kvaliikační pUebor – severomo-
ravský StUelecké souboje dvojic z VPs, VRs 8/10/2014 Luleč ÚR SVZ ČR / KVZ Vyškov-mEsto

Kvaliikační pUebor – letní stUelecký 
mítink 

StUelecké souboje dvojic z VPs, VRs BUezová ÚR SVZ ČR / KVZ Karlovy Vary

Mistrovství České republiky StUelecké souboje dvojic z VPs, VRs 10/18/2014 Mokrá ÚR SVZ ČR / KVZ Mokrá

stTelecKé souBoJe JednotliVc¥ Z VelKoRážoVé Pistole a ReVolVeRu

MČR – Czech Open Popper single StUelecké souboje jednotlivc] z VPs 9/13/2014 Luleč KVZ Vyškov-mEsto

stTelecKé souBoJe Z ÚtoČné PuŠKY

stUelecké souboje z útočné pušky Souboje trojic z UPu 8/30/2014 Plešivec ÚR SVZ ČR / KVZ

ČesKoMoRaVsKý PoháR – Memoriál ing. Miloslava Richtera

Kvaliikační pUebor ČMP Souboje dvojic z MPu 7/26/2014 KromEUíž ÚR SVZ ČR / KVZ KromEUíž

Kvaliikační pUebor ČMP Souboje dvojic z MPu 8/30/2014 Mokrá ÚR SVZ ČR / KVZ Mokrá

Kvaliikační pUebor ČMP Souboje dvojic z MPu 9/27/2014 Sedlnice ÚR SVZ ČR / KVZ Nový JiUín

Kvaliikační pUebor 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-mEsto

MíTená stTelBa na PTesnost Z VelKoRážoVé Pistole a ReVolVeRu – setkání mistr]

Mistrovství České republiky MíUená stUelba na pUesnost VPs,VRs 10/25/2014 Semily KVZ Liberec

MíTená stTelBa na PTesnost Z ÚtoČné PuŠKY

Mistrovství České republiky MíUená stUelba na pUesnost ÚPu Halda

MeZináRodní sVaZoVé soutDže

Mezinárodní závod vojenských záloh Souboje dvojic z VPs 8/2/2014 ÚR SVZ ČR / KVZ Karlovy Vary

Rezerva 2014 StUelba ze zbraní AČR 4/26/2014 VVP Brdy ÚR SVZ ČR / KVV, AVS, SVZ ČR

Malá cena veterán] VPs – stUelba na pUesnost, kovové terče 6/21/2014 Luleč ÚR SVZ ČR / KVZ Rebel Brno
Mezinárodní závod 
Praha–Brno–Bratislava VPs,VRs – stUelba na pUesnost ÚR SVZ ČR

KalendáTe 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 zkvalitOovala, 
a to vždy ve prospEch vEci – to jest 
záchrany lidského života.

V České republice, stejnE tak jako 
v mnoha zemích svEta, se chovají 
a cvičí psi pro potUebu, ale i pouze pro 
potEchu človEka. Pes byl odpradávna 
pUítelem človEka a není to fráze. Pes je 
takový pUítel, že ani na okamžik neza-
váhá, když jde o záchranu pána a nikdy 
nepUemýšlí, zda z toho bude mít užitek. 
Z mnoha druh] výcviku ps], kdy vždy 
je pes platným pomocníkem pána, je 
ale výcvik, kde jde o nejvyšší stupeO 
humanity – záchranu lidského života. 

K tomu, aby pes mohl být použit pro 
vyhledávání osob pohUešovaných, to-
noucích, utonulých, zavalených snE-
hem, sutinami pUedchází systematický 
výcvik. Vrcholem je složení zkoušek 
r]zných stupO] dle náročnosti, a test, 
který pokud pes a psovod jako tým 
absolvují pozitivnE, opravOuje 
k vyhledávání osob v České 
republice, ale i v zahraničí. 
Svaz záchranných brigád 
má stále v pohotovosti pso-
vody Pohotovostní jednot-
ky Hasičského záchran-
ného sboru ČR, kteUí jsou 
schopni zasáhnout v pUí-
padE potUeby. HZS pra-
videlnE provádí pro-
vErky tEchto 
pso-

vod], protože pes musí být stále 
v dobré kondici a stupni procvi-

čení. Bohužel, doba, kdy pes je 
na vrcholu po stránce výcvikové, 

je velice krátká v porovnání s človE-
kem. Proto má Svaz záchranných bri-
gád kynolog] v záloze mnoho dalších 
psovod] se psy, kteUí budou absolvovat 
pUíslušný test. Naši psovodi jsou dobUe 

družStvo Szbk Čr pTi zahájení MiStrovStví SvDta 2013
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vybaveni po stránce materiální, je nutné 
však tuto úroveO udržet. Vývoj v zahra-
ničí je totiž rychlý a pokud chceme z]-
stat na pUedních místech jako uznávaný 
subjekt, musíme sledovat tento vývoj 
a pUizp]sobit se mu. Jedná se zejména 
o vybavení technikou, což je u nás z hle-
diska cen h]Ue dostupné. Vyrovnali jsme 
se ostatním špičkám ve vybavení pso-

vod] – ochranné odEvy, obuv, ochranné 
pUílby, ale ostatní doplOky jako vysílačky, 
telefony s možností pUipojení na internet 
apod. nejsou dosud bEžné. PUesto pso-
vodi podávají vrcholové výkony pUi jed-
notlivých pUezkoušeních.

V praxi jsou dle potUeby nasazová-
ni na akce, kde již psovod a jeho pes 
musí prokázat svou zp]sobilost jedno-

značnE. Není možné pochybení, po-
kud se jedná o to, že se hledá človEk, 
který by mohl být ještE živý. Je to vel-
ká zodpovEdnost od psovoda, pokud 
prohlásí, že v objektu není žádná po-
hUešovaná osoba. Zpravidla se sporná 
místa provEUují dalším týmem psovod 
– pes, aby byla co možná nejvyšší 
pravdivost tvrzení.

družStvo Szbk Čr pTi zahájení MiStrovStví SvDta 2013
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V roce 2013 byli psovodi Svazu zá-
chranných brigád kynolog] v České 
republice mnohokrát použiti. Velké 
množství zásah] je na vodE, protože 
se stupOuje počet utonulých osob. Pes 
označí místo z člunu, kde je osoba 
na dnE pod hladinou a potátEči ji mo-
hou z vody vyndat. Každý záchranáU 
vEUí, že zachrání živého človEka, je to 
krédo každého záchranáUe, ale vEtši-
nou jsou nálezy mrtvých osob. I když 
je toto nutné z hlediska etiky v]či ze-
mUelému, radEji by psovod nacházel 
pouze živé. Je to totiž základní myš-
lenka celé činnosti. 

Svaz záchranných brigád kynolog] 
se však zabývá současnE i sportov-
ní činností. Vrcholem je účast na tzv. 
Českých pohárech – dle jednotlivých 
kategorií (sutiny, plošné vyhledává-
ní, vodní práce a laviny), kde psovodi 
na pUedních místech jsou nominová-
ni na vyšší soutEže. Vrcholová akce 
v České republice je Mistrovství re-
publiky záchranných ps] ČR, kam se 
nominuje 16 psovod] a soutEží dle Ná-
rodního zkušebního Uádu. VítEz je pak 
mistrem republiky pro daný rok. 

Na mezinárodním poli je vrcholem Mis-
trovství svEta záchranných ps], které se 
konalo v roce 2013 v Holandsku. Ve mEs-
tE Nijmegen se utkalo 128 závodník] 
v sutinovém, plošném a stopaUském vy-
hledání. Získali jsme 4 pozitivní výsledky.

Svaz záchranných brigád kynolog] 
ČR organizoval 33. mistrovství republi-
ky. Titul mistra republiky získal skrom-
ný a houževnatý psovod Petr Katrev.

V mEsíci listopadu již počtvrté v historii 
poUádá SZBK ČR atesty IRO pro praktic-
ká nasazení. Není to akce na sportovní 
bázi, ale pouze praktická záležitost. 

Svaz záchranných brigád je proto 
uznávaným organizátorem. Poté, co 
úspEsnE zorganizoval 3x Mistrovství 
svEta IRO, svEtové sympozium a tré-
ninkové dny, byl povEUen organizací 
FCI (zde je SZBK členskou organizací 
prostUednictvím Českomoravské ky-
nologické unie), aby uspoUádal 1. a 3. 
Mistrovství svEta družstev záchran-
ných ps]. Zúčastnili se jich psovodi 
z nEkolika zemí. Náš svaz jim totiž 
nabízí takové prostory, kde psi mohou 
pUedvést kvalitní výkon, zejména v su-
tinách. Ve svEtE jsou zpravidla umElé 
trenažery, u nás jsou pUirozené suti-
ny – opuštEné zemEdElské usedlosti, 

takto SpokojenD vypadá týM petr katrev a bonnie zíSkáníM titulu MiStra republiky zp2013.

vojenské objekty apod., kde je Uada 
pUirozených pach] mimo pachu vyhle-
dávaných osob. Proto i 3. MS FCI bylo 
na patUičné úrovni. 

SZBK ČR má vytvoUený tým, který je 
možný použít pro nasazení v ČR i za-
hraničí. V současné dobE má proto svaz 
nejvíce atestovaných psovod] ve svEtE. 
Je pro nás velkým ocenEním naší čin-
nosti, že vždy pUi velkých zemEtUese-
ních ve svEtE je náš svaz mezinárodní 
organizací požádán, abychom své pso-
vody vyslali na záchrannou akci. 

TEchto úspEch] jednotlivých pso-
vod] však nelze dosáhnout bez Uady 
pomocník] – igurant] – z Uad ochot-
ných lidí, kteUí bez ohledu na sv]j volný 
čas, počasí a náročnost leží „zavalení“ 

v sutinE, na konci stopy nebo v lese, 
aby simulovali ztracenou osobu. Čle-
nové ČČK jsou této činnosti naklonEni, 
protože i jim jde o záchrannou činnost, 
a proto se mnohokrát v roce zúčastOují 
trénink] až po vrcholové akce SZBK. 
PatUí jim proto dík i část toho dobrého 
jména, které česká kynologická zá-
chranaUina u nás i ve svEtE má. 

Veškerá činnost proto – teorie i pra-
xe – je stále o stejném problému: zlep-
šovat záchrannou činnost tak, aby se 
zvEtšila šance na záchranu lidského 
života. Asi každý psovod záchranáU by 
si pUál najít „tlukoucí“ srdce. 

 Ing. Helena Šabatová,
členka komise IRO a FCI záchranných ps] 
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V roce 2013 byli psovodi Svazu zá-
chranných brigád kynolog] v České 
republice mnohokrát použiti. Velké 
množství zásah] je na vodE, protože 
se stupOuje počet utonulých osob. Pes 
označí místo z člunu, kde je osoba 
na dnE pod hladinou a potátEči ji mo-
hou z vody vyndat. Každý záchranáU 
vEUí, že zachrání živého človEka, je to 
krédo každého záchranáUe, ale vEtši-
nou jsou nálezy mrtvých osob. I když 
je toto nutné z hlediska etiky v]či ze-
mUelému, radEji by psovod nacházel 
pouze živé. Je to totiž základní myš-
lenka celé činnosti. 

Svaz záchranných brigád kynolog] 
se však zabývá současnE i sportov-
ní činností. Vrcholem je účast na tzv. 
Českých pohárech – dle jednotlivých 
kategorií (sutiny, plošné vyhledává-
ní, vodní práce a laviny), kde psovodi 
na pUedních místech jsou nominová-
ni na vyšší soutEže. Vrcholová akce 
v České republice je Mistrovství re-
publiky záchranných ps] ČR, kam se 
nominuje 16 psovod] a soutEží dle Ná-
rodního zkušebního Uádu. VítEz je pak 
mistrem republiky pro daný rok. 

Na mezinárodním poli je vrcholem Mis-
trovství svEta záchranných ps], které se 
konalo v roce 2013 v Holandsku. Ve mEs-
tE Nijmegen se utkalo 128 závodník] 
v sutinovém, plošném a stopaUském vy-
hledání. Získali jsme 4 pozitivní výsledky.

Svaz záchranných brigád kynolog] 
ČR organizoval 33. mistrovství republi-
ky. Titul mistra republiky získal skrom-
ný a houževnatý psovod Petr Katrev.

V mEsíci listopadu již počtvrté v historii 
poUádá SZBK ČR atesty IRO pro praktic-
ká nasazení. Není to akce na sportovní 
bázi, ale pouze praktická záležitost. 

Svaz záchranných brigád je proto 
uznávaným organizátorem. Poté, co 
úspEsnE zorganizoval 3x Mistrovství 
svEta IRO, svEtové sympozium a tré-
ninkové dny, byl povEUen organizací 
FCI (zde je SZBK členskou organizací 
prostUednictvím Českomoravské ky-
nologické unie), aby uspoUádal 1. a 3. 
Mistrovství svEta družstev záchran-
ných ps]. Zúčastnili se jich psovodi 
z nEkolika zemí. Náš svaz jim totiž 
nabízí takové prostory, kde psi mohou 
pUedvést kvalitní výkon, zejména v su-
tinách. Ve svEtE jsou zpravidla umElé 
trenažery, u nás jsou pUirozené suti-
ny – opuštEné zemEdElské usedlosti, 

takto SpokojenD vypadá tým petr katrev a bonnie zíSkáním titulu miStra republiky zp2013.

vojenské objekty apod., kde je Uada 
pUirozených pach] mimo pachu vyhle-
dávaných osob. Proto i 3. MS FCI bylo 
na patUičné úrovni. 

SZBK ČR má vytvoUený tým, který je 
možný použít pro nasazení v ČR i za-
hraničí. V současné dobE má proto svaz 
nejvíce atestovaných psovod] ve svEtE. 
Je pro nás velkým ocenEním naší čin-
nosti, že vždy pUi velkých zemEtUese-
ních ve svEtE je náš svaz mezinárodní 
organizací požádán, abychom své pso-
vody vyslali na záchrannou akci. 

TEchto úspEch] jednotlivých pso-
vod] však nelze dosáhnout bez Uady 
pomocník] – igurant] – z Uad ochot-
ných lidí, kteUí bez ohledu na sv]j volný 
čas, počasí a náročnost leží „zavalení“ 

v sutinE, na konci stopy nebo v lese, 
aby simulovali ztracenou osobu. Čle-
nové ČČK jsou této činnosti naklonEni, 
protože i jim jde o záchrannou činnost, 
a proto se mnohokrát v roce zúčastOují 
trénink] až po vrcholové akce SZBK. 
PatUí jim proto dík i část toho dobrého 
jména, které česká kynologická zá-
chranaUina u nás i ve svEtE má. 

Veškerá činnost proto – teorie i pra-
xe – je stále o stejném problému: zlep-
šovat záchrannou činnost tak, aby se 
zvEtšila šance na záchranu lidského 
života. Asi každý psovod záchranáU by 
si pUál najít „tlukoucí“ srdce. 

 Ing. Helena Šabatová,
členka komise IRO a FCI záchranných ps] 
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•   Automobilový sport: Rallye, Au-
tokros, Rallyekros, Závody do vr-
chu, Karting, Off-Road, Truck Tri-
al, Historická vozidla, Karavaning, 
Neslyšící motoristé, ZdravotnE 
postižení motoristé, Automobilové 
orientační soutEže. 

•   Motocyklový sport: Silniční moto-
cykly, Motokros, Enduro, Sportovní 
mototuristika, Trial. 

•   Nemotorový sport: Bikros, Biketri-
al, Minikáry-slalom, Minikáry-sjezd.
V jednotlivých sportovních odvEtvích 

dosáhly kluby sdružené pod ÚAMK 
mnoha významných úspEch] i v sezó-
nE 2013. Za všechny uvádíme nEkolik 
následujících pUíklad]:

Automobilový sport
KaždoročnE poUádají kluby sdružené 

v ÚAMK kromE jiného nEkolik velice vý-
znamných sportovních akcí mezinárodní-
ho významu a vEhlasu. Jedná se o Rallye 
Český Krumlov, Závody do vrchu Ecce 
Homo ve Šternberku a Rallye Valaška.

Rallye Český Krumlov 2013
41. ročník populární soutEže se poUa-

datel]m z ÚAMK Automotoklubu Rallye 
Český Krumlov za pUispEní ČK motor-
sport podaUilo uspoUádat již tradičnE 
na velmi vysoké sportovní i organizační 
úrovni. Rallye Český Krumlov byla opEt 
součástí FIA Evropského poháru, Me-
diasport MMČR v rallye a samozUejmE 
i MČR v rallye historických automobil]. 
Centrum závodu v Českém KrumlovE 
se tradičnE rozšíUilo i do krajského mEs-
ta České BudEjovice a nezamEnitelnou 
úlohu sehrála i obec Lipno nad Vltavou. 
Celkovým vítEzem letošní tUetí soutEže 
Mediasport mezinárodního Mistrovství 
České republiky v automobilových ra-
llye se stala dvojice Václav Pech – Petr 
Uhel na voze Mini Cooper S2000. 

Pro druhé místo si dojel s odstupem 
1:14.1 minuty úUadující vicemistr Ro-
man Kresta na ŠkodE Fabii S2000, tUe-
tí skončil jeho týmový kolega Jaromír 
Tarabus se stejným vozem (+1:35.3). 
Mezi soudobými automobily bylo v cíli 
klasiikováno 31 posádek z celkem pa-
desáti startujících.

V rallye historických automobil] se 
z celkového premiérového prvenství ra-
doval po zásluze JiUí Kalista se Subaru 
Legacy pUed Janem Krejčou se Ško-
dou 130 LR (+4:04.3) a JiUím KáOou 

na Fordu Sierra RS Cosworth (+5:56.). 
V historických vozech bylo v cíli klasi-
ikováno celkem 17 posádek. Historic-
ká vozidla spolu s demonstrační jízdou 
Rallye Legend Show se opEt setkala 
u divák] s velkým ohlasem. 

Desetitisíce divák] zhlédly zajímavé 
sportovní souboje i kouzelnou krajinu ko-
lem Českého Krumlova.

Motocyklový sport
Enduro – jezdci KBS ÚAMK Teamu 

Unhoš[ se pravidelnE zúčastOovali zá-
vod] seriálu Mistrovství Evropy v soutE-
žích Enduro, kde ve tUídE E3 senior vy-
bojoval Jakub Horák konečné 8. místo. 
Jezdci ÚAMK patUí k domácí endurové 
špičce, což dokazuje i nominace do re-
prezentačních tým] ČR na šestidenní 
motocyklovou soutEž na Sardínii. V do-
mácím šampionátu MMČR vybojoval 
Jakub Horák titul Mistra ČR ve tUídE E3.

Klub ÚAMK KBS se vEnuje také vý-
chovE mladých jezdc], a to jak v endu-
ru, tak v motokrosu. V motokrosovém 
mistrovství ČR v kategorii Junior obsa-
dil ve svém prvním roce závodní čin-
nosti Martin Kulhánek (16 let) 11. místo.

Silniční motocykly
Od roku 2009 závodí Pavel Necha-

nický jr. za klub ÚAMK – AMK České 
BudEjovice, který byl zároveO do roku 
2012 poUadatelem celého seriálu mini 
GP 50, Evropa 70 a senior 80. 

Dále ÚAMK pravidelnE podporuje zá-
vodní kariéry úspEšných jezdc] OndUe-
je Ježka závodícího v kategorii Super 
Stock 1000 a Igora Kalába v kategorii 
Supersport.

Nemotorový sport
Minikáry – výsledky sezóny 2013 

byly opEt výborné, obdobnE jako vý-
sledky sezóny loOské. Celkem 13 jezd-
c] ÚAMK se zúčastnilo vrcholných 
evropských závod] – Evropského po-
háru a Mistrovství Evropy. KalendáU 
akcí minikár obsahoval opEt čtyUi hlav-
ní závody Evropského poháru a závod 
Mistrovství Evropy. 

Vrcholem sezóny byl závod 31. mis-
trovství Evropy ve švýcarském Wittin-
sburgu, kterého se celkovE zúčastnilo 
více než 210 jezdc] z 8 zemí Evropy 
(Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, 
Lotyšsko, NEmecko, ŠpanElsko, Švý-
carsko) v celkem 8 kategoriích.  V ka-

tegorii C2 získal 2. místo Sejkora Jan jun. 
V kategorii C3 obsadil Jan Šim]nek (loO-
ský Mistr Evropy v kategorii C2) pEkné 6. 
místo. Dalšího pEkného umístEní dosáhl 
Jan Sejkora – 5. místo v kategorii C4.

BEhem roku 2013 se jezdci ČR zú-
častnili i dalších závod]: Spitzkunner-
sdorf (NEmecko), Rainholdshain (NE-
mecko), Dresden (NEmecko), Frutigen 
(Švýcarsko), Pfaffenheim (Francie) 
a samozUejmE mistrovství ČR.

Pro rok 2014 bylo České republice 
Evropskou komisí minikár (F.I.S.D.) 
pUidEleno poUádatelství 32. mistrov-
ství Evropy.

Pro závod mistrovství Evropy byla vy-
brána nejkrásnEjší tra[ ČR – na Korábu 
u KdynE v okrese Domažlice. PoUada-
telem závodu bude místní organizace 
ÚAMK OUech-KuchaU, která závod uspo-
Uádá s podporou ÚAMK a MEsta KdynE.

Biketrial – Klub ÚAMK – AMK Blan-
sko poUádal ve spolupráci a za pod-
pory sekretariátu ÚAMK v posledním 
červencovém víkendu inálový závod 
Mistrovství svEta. Podle ohlas] jezdc] 
a mezinárodních delegát] probEhla 
celá akce na výbornou. 

NejvEtším úspEchem tohoto mist-
rovství bylo medailové umístEní hned 
dvou jezdc] tohoto klubu Ú A M K 
- KoláUe a Kakáče, 
kteUí ve svých ka-
tegoriích získali 
tituly vice-
m i s t r ] 
svEta. 

ÚstUední automotoklub ČR (dále jen 
ÚAMK) sdružuje motoristy a pUíznivce 
motorismu v České republice a po-
kračuje v tradicích organizovaného 
motorismu. Tato tradice byla založe-
na již v roce 1904. Posláním ÚAMK 
je vytváUet pUíznivé podmínky pro roz-
voj motorismu, motoristického spor-
tu a mototuristiky v České republice. 
Podporovat a hájit oprávnEné zájmy 
motorist] a jejich práva. ÚAMK p]so-
bí na celém území České republiky. 
ProstUednictvím svých partnerských 
automotoklub] a členství v meziná-
rodních motoristických a turistických 
organizacích zajiš[uje služby, výhody 
a podmínky pro zapojení svých člen] 
do motoristických aktivit nejen v celé 
EvropE, ale i po celém svEtE.

K významným aktivitám patUí organi-
zace a zajiš[ování motoristického spor-
tu jak motorových, tak i nemotorových 
disciplín, a to hlavnE s d]razem na vý-
chovu mládeže. Další významnou akti-
vitou ÚAMK je široký rozsah služeb pro 
motoristickou veUejnost, jako jsou silnič-
ní asistenční služby, technická a další 
pomoc v nouzi, poskytování kvalitních 
dopravních a turistických informací. 
K plnEní tohoto úkolu provozuje ÚAMK 
dispečink, který pracuje 24 hodin den-
nE a 365 dní v roce. OperátoUi ovládají 
nEkolik svEtových jazyk] a jsou schopni 
Uešit problémy nejen českých motoris-
t], ale i zahraničních motorist] na čes-
kém území, nebo českých motorist] pUi 
jejich cestách do zahraničí.

ÚAMK se pUímo účastní proces] 
zvyšování bezpečnosti silničního 
provozu, výchovy motorist] a pUe-
devším mládeže. ÚAMK je členem 
mezinárodních federací – FIA (AIT), 
FEMA, F.I.C.C. , CECCAS a členem 
mezinárodního významného a rozsáh-
lého beneitního programu Show your 
Card“ pod hlavičkou ARC Europe. 
ÚAMK se bezprostUednE podílí na or-
ganizování činnosti svých místních au-
tomotoklub], Asociace klub] historic-
kých vozidel (organizovaných ve FIVA) 
a zdravotnE postižených a neslyšících 
motorist] (INMOBIL). ÚAMK je sou-
částí Sdružení sportovních svaz] Čes-
ké republiky. Vzhledem k počtu člen] 
a šíUi aktivit je ÚAMK jedním z nejvEt-
ších člen] sdružení.

Sportovní aktivity ÚAMK jsou zamE-
Ueny na následující odbornosti: miStrovStví SvDta biketrial v blanSku 2013

milan holubec a martin Flanderka (oba c4)

SedmináSobný miStr SvDta Formule 1 michael Schumacher a prezident Úamk Čr 
judr. oldTich vaníČek SpoleČnD na Simulátoru nárazu pTi akci organizované Úamk 
(road SaFety day) na václavSkém námDStí v praze

Jakub 
Horák 

kbs úamk 
team unHošZ – 

mistr republiky enduro 
a 8. místo v me
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Lze hodnotit, že pro tento klub byla se-
zóna 2013 jednou z nejúspEšnEjších 
v celé jeho historii.

ÚAMK organizuje konkrétní sportov-
ní akce bu@ pUímo, anebo prostUednic-
tvím registrovaných místních automo-
toklub]. Místní AMK jsou v jednotlivých 
sportovních disciplínách již tradičními 
a úspEšnými poUadateli akcí v rámci se-
riál] Mistrovství svEta, Mistrovství Evro-
py, velkého množství pUeborových a re-
gionálních soutEží, ale rovnEž akcí pro 
zájemce z široké motoristické veUejnosti 
a pro začínající jezdce. PostupnE vznikla 
ve vybraných AMK sportovní centra nebo 
týmy, zajiš[ující konkrétní pUípravu talen-
tovaných jedinc]. OdmEnou pro ÚAMK 
jsou pUedevším výsledky, kterých jeho 
jezdci dosahují v mezinárodních i ná-
rodních soutEžích. V neposlední UadE je 
tUeba zmínit i aktivity pro zdravotnE posti-
žené a neslyšící motoristy. Tyto kluby po-
Uádají zejména dopravnE výchovné akce, 
soutEže v jízdE zručnosti a automobilové 
orientační soutEže. Tím vším významnE 
napomáhají začleOování svých člen] 
do stále náročnEjšího silničního provozu. 
ÚAMK zve opEt pUíznivce motoristického 
sportu k pUipravované sportovní sezónE 
roku 2014 na atraktivní sportovní podni-
ky s mezinárodní účastí, rovnEž na Uadu 
celostátních a regionálních akcí automo-
bilového, motocyklového i nemotorového 
sportu, které poUádají místní automotoklu-
by nebo pUímo ÚAMK. Výčet sportovních 
úspEch] a aktivit ÚAMK, včetnE pozvá-
nek a kalendáUe akcí, lze najít na interne-
tových stránkách http: //www.uamk.cz.

Kemping a karavaning – v  roce 2011 
se pod záštitou Mezinárodní federace 
Campingu a Caravaningu (F.I.C.C.)   ko-
nal v Praze mezinárodní sraz karavanis-
t], tzv. Rally F.I.C.C. I vzhledem k tomu, 
že tato akce probEhla úspEšnE, byla 
kladnE posouzena žádost ÚAMK na pUí-
mý vstup za člena F.I.C.C v roce 2012. 
V tomto roce uplynulo 80 let od zalo-
žení mezinárodní organizace F. I. C. C. 
OslavE tohoto výročí byla vEnovaná rally 
v polském mEstE Slawa. Bohumil Starý 
z kempu Konopáč, který po mnoho let 
p]sobí v oblasti kempingu a karava-
ningu jako člen ÚAMK i jako prezident 
Federace kempingu a karavaningu ČR, 
obdržel na tomto setkání od vedení F. I. 
C. C. mezinárodní ocenEní za sv]j celo-
životní pUínos v této oblasti. 

Služby ÚAMK – pro své členy, ale i pro 
motoristickou veUejnost pUipravil ÚAMK 
asistenční klubové karty. Cena asistenční 
klubové karty zahrnuje také pUímé člen-
ství v ÚAMK. Držitel asistenční klubové 
karty m]že využívat velkou škálu služeb 
a výhod pUi cestách po České republi-
ce, EvropE i ve svEtE. ÚAMK je stabilnE 
napojen na jeden z nejefektivnEji p]so-
bících výmEnných informačních systé-
m] v rámci celosvEtové asociace FIA, 
na zdroje a média v celé České republi-
ce. ÚAMK také úspEšnE organizuje aktiv 
motorist] nazývaných „Zelení andElé“, 
kteUí na informační centrálu ÚAMK pUe-
dávají aktuální dopravní informace. Jejich 
činnost je nezastupitelná, protože ani nej-
modernEjší technologie vEtšinou nejsou 
schopné zjistit podrobnEjší informace 
ke vzniku dopravních problém] a ovEUit 
dopravní informace pUedávané motoris-
t]m. Ze stamilion] člen] národních au-
tomotoklub] jich statisíce navštEvují Čes-
kou republiku. KaždoročnE tisíc]m z nich 
pomohou služby poskytované ÚAMK. 
To je významným pUíspEvkem našeho 
občanského sdružení k rozvoji mobility, 
turismu a k ochranE zájm] a bezpečnosti 
motorist] a turist].

Bezpečnost silničního provozu 
a dopravní výchova – k d]leži-
tým aktivitám ÚAMK patUí p]sobení 
v procesech zvyšování bezpečnosti 
silničního provozu v České republice 
s napojením na obdobné mezinárod-
ní aktivity. Jedná se o spolupráci se 
státními orgány a činnost v jejich ko-
misích, úzkou spolupráci s krajskými, 
mEstskými a místními úUady a dalšími 
institucemi region]. Již v roce 2005 se 
ÚAMK aktivnE zapojil do mezinárodní-
ho programu EuroRAP zamEUeného 
na systematické monitorování a hod-
nocení bezpečnosti pozemních komu-
nikací. ÚAMK byl pUímo, jako zástupce 
České republiky a FIA pro bezpečnost 
silničního provozu, zastoupen v Evrop-
ské komisi pro dopravu a energetiku 
a za Českou republiku podepsal Ev-
ropskou chartu bezpečnosti silničního 
provozu. Dále je ÚAMK za ČR jediným 
členem programu EuroTest, což je or-
ganizace sdružující v současné dobE 
17 evropských automotoklub], která 
pod hlavičkou FIA (Mezinárodní auto-
mobilové federace) provádí testování 
r]zných motoristických zaUízení z hle-

diska jejich bezpečnosti, funkčnosti 
a kvality (napU. tunely, benzinová čer-
padla, pUechody pro chodce, úroveO 
taxislužby, úroveO parkoviš[, odpočí-
vadel u dálnic apod.). 

ÚAMK také vyrábí a mnoho let pro-
vozuje simulátory nárazu – dva typy 
speciálního zaUízení určené k praktické 
demonstraci d]ležitosti používání bez-
pečnostních pás] v automobilech. Jeden 
je posuvný – tzv. bumbác, druhý moder-
nEjší a soistikovanEjší otočný simulátor, 
určený k simulaci pUevrácení vozidla pUi 
nehodE. KaždoročnE je zorganizováno 
mnoho výchovnE preventivních akcí s vy-
užitím této techniky. ÚAMK zajiš[oval or-
ganizaci tEchto akcí pUi poUádání vEtšiny 
Velkých cen závod] Formule 1. V sezónE 
2012 začal ÚAMK používat i tzv. otočný 
simulátor 3. generace vybavený moder-
ním projekčním audiovizuálním zaUíze-
ním, což dále zvýšilo kvalitu p]sobení 
na veUejnost v této oblasti.

Navíc se v roce 2013 ÚAMK ČR zú-
častnil výbErového Uízení vypsaného 
Centrem služeb pro silniční dopravu 
MD ČR na provozování tzv. Besip 
Teamu, což je speciálnE vybavený 
tým, který se zúčastOuje r]zných 
akcí pro veUejnost po celém území 
ČR s úkolem preventivnE p]sobit 
a vychovávat pUedevším mladou ge-
neraci v oblasti bezpečnosti silniční-
ho provozu. Dále zajiš[uje i obdob-
nou činnost posuvného a otočného 
simulátoru nárazu (vlastní výroby) 
na tEchto akcích, také na základE 
vítEzství ve výbErovém Uízení. Tím 
počet akcí s tématikou BESIP orga-
nizovaných ÚAMK v roce 2013 zá-
sadním zp]sobem narostl, ročnE je 
péčí ÚAMK zorganizováno více než 
100 akcí s tímto zamEUením.

V rámci preventivního p]sobení 
na mladou generaci v oblasti bezpeč-
nosti silničního provozu a dopravní vý-
chovy je ÚAMK velmi aktivní a výsled-
ky se dostavují. O tom nejlépe svEdčí 
výsledky dosahované v každoroční 
dEtské mezinárodní dopravní soutEži 
organizované pod hlavičkou Meziná-
rodní automobilové federace FIA. Le-
tos se konal již 28. ročník této meziná-
rodní dopravní soutEže. 

Dodejme, že český tým dEtí, soutE-
žících pod hlavičkou ÚAMK, je nejú-
spEšnEjším v celé historii této meziná-
rodní dopravní soutEže. zálesák – svaz pro pobyt v pTírodD
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zóna 2013 jednou z nejúspEšnEjších 
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ÚAMK organizuje konkrétní sportov-
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zájemce z široké motoristické veUejnosti 
a pro začínající jezdce. PostupnE vznikla 
ve vybraných AMK sportovní centra nebo 
týmy, zajiš[ující konkrétní pUípravu talen-

tovaných jedinc]. OdmEnou pro ÚAMK 
jsou pUedevším výsledky, kterých jeho 
jezdci dosahují v mezinárodních i ná-

rodních soutEžích. V neposlední UadE je 
tUeba zmínit i aktivity pro zdravotnE posti-
žené a neslyšící motoristy. Tyto kluby po-

Uádají zejména dopravnE výchovné akce, 
soutEže v jízdE zručnosti a automobilové 
orientační soutEže. Tím vším významnE 
napomáhají začleOování svých člen] 
do stále náročnEjšího silničního provozu. 
ÚAMK zve opEt pUíznivce motoristického 
sportu k pUipravované sportovní sezónE 
roku 2014 na atraktivní sportovní podni-
ky s mezinárodní účastí, rovnEž na Uadu 
celostátních a regionálních akcí automo-

bilového, motocyklového i nemotorového 
sportu, které poUádají místní automotoklu-

by nebo pUímo ÚAMK. Výčet sportovních 
úspEch] a aktivit ÚAMK, včetnE pozvá-

nek a kalendáUe akcí, lze najít na interne-

tových stránkách http: //www.uamk.cz.

Kemping a karavaning – v  roce 2011 
se pod záštitou Mezinárodní federace 
Campingu a Caravaningu (F.I.C.C.)   ko-

nal v Praze mezinárodní sraz karavanis-

t], tzv. Rally F.I.C.C. I vzhledem k tomu, 
že tato akce probEhla úspEšnE, byla 
kladnE posouzena žádost ÚAMK na pUí-
mý vstup za člena F.I.C.C v roce 2012. 
V tomto roce uplynulo 80 let od zalo-

žení mezinárodní organizace F. I. C. C. 
OslavE tohoto výročí byla vEnovaná rally 
v polském mEstE Slawa. Bohumil Starý 
z kempu Konopáč, který po mnoho let 
p]sobí v oblasti kempingu a karava-

ningu jako člen ÚAMK i jako prezident 
Federace kempingu a karavaningu ČR, 
obdržel na tomto setkání od vedení F. I. 
C. C. mezinárodní ocenEní za sv]j celo-

životní pUínos v této oblasti. 

Služby ÚAMK – pro své členy, ale i pro 
motoristickou veUejnost pUipravil ÚAMK 
asistenční klubové karty. Cena asistenční 
klubové karty zahrnuje také pUímé člen-

ství v ÚAMK. Držitel asistenční klubové 
karty m]že využívat velkou škálu služeb 
a výhod pUi cestách po České republi-
ce, EvropE i ve svEtE. ÚAMK je stabilnE 
napojen na jeden z nejefektivnEji p]so-

bících výmEnných informačních systé-

m] v rámci celosvEtové asociace FIA, 
na zdroje a média v celé České republi-
ce. ÚAMK také úspEšnE organizuje aktiv 
motorist] nazývaných „Zelení andElé“, 
kteUí na informační centrálu ÚAMK pUe-

dávají aktuální dopravní informace. Jejich 
činnost je nezastupitelná, protože ani nej-
modernEjší technologie vEtšinou nejsou 
schopné zjistit podrobnEjší informace 
ke vzniku dopravních problém] a ovEUit 
dopravní informace pUedávané motoris-

t]m. Ze stamilion] člen] národních au-

tomotoklub] jich statisíce navštEvují Čes-

kou republiku. KaždoročnE tisíc]m z nich 
pomohou služby poskytované ÚAMK. 
To je významným pUíspEvkem našeho 
občanského sdružení k rozvoji mobility, 
turismu a k ochranE zájm] a bezpečnosti 
motorist] a turist].

Bezpečnost silničního provozu 
a dopravní výchova – k d]leži-
tým aktivitám ÚAMK patUí p]sobení 
v procesech zvyšování bezpečnosti 
silničního provozu v České republice 
s napojením na obdobné mezinárod-

ní aktivity. Jedná se o spolupráci se 
státními orgány a činnost v jejich ko-

misích, úzkou spolupráci s krajskými, 
mEstskými a místními úUady a dalšími 
institucemi region]. Již v roce 2005 se 
ÚAMK aktivnE zapojil do mezinárodní-
ho programu EuroRAP zamEUeného 
na systematické monitorování a hod-

nocení bezpečnosti pozemních komu-

nikací. ÚAMK byl pUímo, jako zástupce 
České republiky a FIA pro bezpečnost 
silničního provozu, zastoupen v Evrop-

ské komisi pro dopravu a energetiku 
a za Českou republiku podepsal Ev-

ropskou chartu bezpečnosti silničního 
provozu. Dále je ÚAMK za ČR jediným 
členem programu EuroTest, což je or-
ganizace sdružující v současné dobE 
17 evropských automotoklub], která 
pod hlavičkou FIA (Mezinárodní auto-

mobilové federace) provádí testování 
r]zných motoristických zaUízení z hle-

diska jejich bezpečnosti, funkčnosti 
a kvality (napU. tunely, benzinová čer-
padla, pUechody pro chodce, úroveO 
taxislužby, úroveO parkoviš[, odpočí-
vadel u dálnic apod.). 

ÚAMK také vyrábí a mnoho let pro-

vozuje simulátory nárazu – dva typy 
speciálního zaUízení určené k praktické 
demonstraci d]ležitosti používání bez-

pečnostních pás] v automobilech. Jeden 
je posuvný – tzv. bumbác, druhý moder-
nEjší a soistikovanEjší otočný simulátor, 
určený k simulaci pUevrácení vozidla pUi 
nehodE. KaždoročnE je zorganizováno 
mnoho výchovnE preventivních akcí s vy-

užitím této techniky. ÚAMK zajiš[oval or-
ganizaci tEchto akcí pUi poUádání vEtšiny 
Velkých cen závod] Formule 1. V sezónE 
2012 začal ÚAMK používat i tzv. otočný 
simulátor 3. generace vybavený moder-
ním projekčním audiovizuálním zaUíze-

ním, což dále zvýšilo kvalitu p]sobení 
na veUejnost v této oblasti.

Navíc se v roce 2013 ÚAMK ČR zú-

častnil výbErového Uízení vypsaného 
Centrem služeb pro silniční dopravu 
MD ČR na provozování tzv. Besip 
Teamu, což je speciálnE vybavený 
tým, který se zúčastOuje r]zných 
akcí pro veUejnost po celém území 
ČR s úkolem preventivnE p]sobit 
a vychovávat pUedevším mladou ge-

neraci v oblasti bezpečnosti silniční-
ho provozu. Dále zajiš[uje i obdob-

nou činnost posuvného a otočného 
simulátoru nárazu (vlastní výroby) 
na tEchto akcích, také na základE 
vítEzství ve výbErovém Uízení. Tím 
počet akcí s tématikou BESIP orga-

nizovaných ÚAMK v roce 2013 zá-

sadním zp]sobem narostl, ročnE je 
péčí ÚAMK zorganizováno více než 
100 akcí s tímto zamEUením.

V rámci preventivního p]sobení 
na mladou generaci v oblasti bezpeč-

nosti silničního provozu a dopravní vý-

chovy je ÚAMK velmi aktivní a výsled-

ky se dostavují. O tom nejlépe svEdčí 
výsledky dosahované v každoroční 
dEtské mezinárodní dopravní soutEži 
organizované pod hlavičkou Meziná-

rodní automobilové federace FIA. Le-

tos se konal již 28. ročník této meziná-

rodní dopravní soutEže. 
Dodejme, že český tým dEtí, soutE-

žících pod hlavičkou ÚAMK, je nejú-

spEšnEjším v celé historii této meziná-

rodní dopravní soutEže. 

ZÁLESÁK 
– svaz pro pobyt v pTírodD
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d]myslné návaznosti vEkových kate-

gorií dEtí a mládeže. Po pUijetí na tu 
dobu taktického názvu PochodeO se 
v šedesátých letech stal klub pr]kopní-
kem tábornického hnutí naší mládeže. 
Pro neustálé stUety s funkcionáUi pio-

nýrské organizace a Československé-

ho svazu mládeže i vzhledem ke své 
náročnosti a modernEjšímu pojetí po-

bytu v pUírodE, využívajícímu i atrak-

tivní technické prvky pUitažlivé pro 
dospívající mládež, pUešla PochodeO 
1. listopadu 1966 do tehdejšího Sva-

zarmu, jako 15. základní organizace 

ZáleSáK – A jeho prAšná ceStA 

Počátky Zálesáka sahají do roku 
1949, kdy z iniciativy samotných dEtí 
vznikl v malém jihomoravském mEstE 
KyjovE zálesácký klub nazývající se 
„Rudí vlci“. Velmi brzy se ke klubu pUi-

pojily skupiny zájemc] z okolních obcí 
a mEst, které inspirovala jeho poutavá 
romantická činnost. Zakladatel a ná-

čelník klubu Rostislav Zabloudil, poz-

dEji již jako stUedoškolský učitel, vy-

tvoUil jeho výchovnE výcvikový systém 
všestranné činnosti v pUírodE včetnE 

z á l e S á k  –  S va z  p r o  p o b y t  v  p T í r o d D z á l e S á k  –  S va z  p r o  p o b y t  v  p T í r o d D

mladých člen]. Jeho stUe-

diska postupnE vybudovala stovky 
vkusnE zaUízených kluboven v místech 
bydlištE, desítky výcvikových základen 
v pUírodE a na svoji pUitažlivou činnost 
si vydElávala vlastní prací. Náčelní-
ci jednotlivých organizačním složek 
byli centrálnE pUipravováni v drsném 
výcvikovém táboUe „KomáUí louka“. 
NadEjný rozvoj byl však v rámci tzv. 
normalizace v roce 1970 pUerušen 
násilným zásahem ústUedního výboru 
Svazarmu na pUíkaz orgán] ÚV KSČ. 
Svaz Zálesák byl zrušen, jeho stejno-

jmenný časopis zastaven. Veškerý 
majetek, vytvoUený členy 
bez jakékoliv dotace, 
zabavili noví, 
již nezaintere-

sovaní a proto 
lhostejní „hospodáUi“, což 
pak vEtšinou vedlo k jeho 
zničení.

Branný pobyt v pUírodE
Jen málo kolektiv] zrušeného svazu 

pUežilo perzekuci sedmdesátých let. 
A ty, osamocenE v základních orga-

nizacích, musely z nepochopitelných 
d]vod] ukrývat svu kvalitní činnost. 
Teprve se zavedením Základní branné 
pUípravy na počátku osmdesátých let 
byla ve Svazarmu ponEkud rehabilito-

vána výchova k všestrannosti mládeže 
a bývalý Zálesák – nyní pod taktickým 
názvem Branný pobyt v pUírodE – se 
mohl stát pro nEkteré svazarmovské 
orgány více či ménE trpEnou nepUíjem-

ností. Poslední zbytky bývalého svazu 
se soustUedily kolem své nejsilnEj-
ší složky – 326. ZO Svazarmu Brno, 
která opEt jako v šedesátých létech, 
dokázala vytvoUit mohutnou členskou, 
organizační, metodickou, propagační 
i hospodáUskou základnu obnovující se 
činnosti. Vysokou životaschopnost zde 
prokázal pUedevším společný, novými 
zkušenostmi neustále zdokonalovaný 
„výchovnE-výcvikový systém“ – jeho 
promyšlenost, komplexnost a praktic-

ká účinnost. 
Na základE vynikajících praktických 

výsledk], a to i v postavení poloilegali-
ty, bylo v druhé polovinE osmdesátých 
let mnohokrát upozorOováno na per-
spektivnost této formy práce s mlá-

deží, s návrhem na její legalizaci a ši-
roké využití. Ze strany kompetentních 

Zálesák (pozdEjší 326. ZO), se sídlem 
v BrnE. Svazarm pUinesl vEtší prostor 
pro neformální práci, technické záze-

mí, podporu náročnosti a schválení 
do té doby zakazovaného názvu Zá-

lesák, který nahradil dUívEjší z nutnosti 
pUijaté názvy.

Zálesák – svaz pro pobyt v pUírodE
V letech 1968 až 1970 p]sobil Zá-

lesák jako samostatný celostátní svaz 
v rámci Svazarmu, ustavený 5. kvEt-
na 1968 v BrnE, jehož základem byla 
15. ZO Zálesák. Vzhledem ke svému 
náročnEjšímu pojetí pobytu v pUíro-

dE se od nEho na jaUe 1968 odtrhl 
tzv. Junák – Zálesák, který začal 
pracovat pouze s dEtmi podle tehdy 
pUechodnE povoleného skautského 
systému. Z tábornických klub], kte-

ré v roce 1966 nepUešly s Pochodní 
od ČSM do Svazarmu, se pak jako 

součást Sdružení dEtských a mlá-

dežnických organizací vytvoUila Tá-

bornická unie, pokoušející se organi-
zovat trampské hnutí. 

Koncem šedesátých let mEl Zále-

sák – Československý svaz pro pobyt 
v pUírodE témEU deset tisíc aktivních 

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

svazarmovských 
orgán] se však 
vedla zdržovací 
taktika, která znemožOovala naplOo-

vání opravdových zájm] mnoha mla-

dých lidí. Teprve na začátku roku 1989 
se podaUilo prosadit vytvoUení komise 
pro činnost branného pobytu v pUírodE 
pUi ÚstUední radE odbornosti masovE 
branných sport] Svazarmu.

A opEt Zálesák
JeštE v pr]bEhu demokratizačních 

listopadových událostí roku 1989 byl 
Zálesák – Svaz pro pobyt v pUírodE 
po dvaceti letech obnoven a 28. lis-

topadu 1989 uznán pUedsednictvem 
ústUedního výboru Svazarmu jako 
jedna z jeho odborností. Obnovilo se 
i vydávání časopisu Zálesák, jehož 
první dvE čísla vyšla ještE pUed listo-

padem 1989 pod názvem Branný po-

byt v pUírodE. Ustavující snEm obno-

veného Zálesáka se konal ve dnech 
27. 1. a 28. 1. 1990 v BrnE. Zálesák 
– Československý svaz pro pobyt 
v pUírodE byl zaregistrován jako sa-

mostatné občanské sdružení Minis-

terstvem vnitra ČR dne 16. 5. 1990. 
Na základE oznamovací povinnosti 
byla ihned povolena Slovenským 
ministerstvem vnitra i činnost jeho 
Slovenského kmene. V čele svazu je 
opEt Rostislav Zabloudil, zakladatel 
a tv]rce jeho výchovnE – výcviko-

vého systému i náčelník současné 
nejsilnEjší složky – 326. stUediska 
Zálesáka Brno.

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

Fotbálek na SnDhu
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KAlenDáT ÚStTeDnÍch AKcÍ ZáleSáKA V roce 2014

Č. NÁZEV AKCE TERMÍN NÁPLN MÍSTO

1. Skialpový kurz leden
vybavení do zimních hor, plánované túry, laviny, bezpečný pohyb v zim-

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

Krkonoše

2. ÚstUední rada Zálesáka 25. 1.(od 16:00) hodnocení činnosti a Zálesácké trofeje, registrace a plán činností KomáUí louka

 3. Společenský večer 22. 2. (od 18:00) výstavka a hodnocení zálesácké tvoUivosti, společenský večer, zábava (od 15 let)  Zaječice

4. Kurzy snowkitingu celoročnE 

(dle dohody)
výcvik v ovládání vEtrem pohánEného tažného draka (kitu)a s jeho pomocí 
jízda na lyžích či snowboard. (snowkiting)nebo na kolovém prknE či trojkol-
ce (landkiting) – vybavení, bezpečnost

VEtrný Jeníkov 

Veselský Kopec

5. potápEčské kurzy celoročnE 

(dle dohody)
pUíprava k získání vodácké specializace pUesunových prvk] na „stojaté 
vodE“ bezpUístrojové i pUístrojové potápEní (od 10let) ČR, Egypt, Norsko…

6. Kurzy skálolezectví celoročnE 

(dle dohody)
plnEní poznávacích a pUesunových prvk] – pUíprava k získání pUíslušných 
specializací (od 15 let) 1 den Moravský kras

7. lavinové kurzy 
(plavání v bílém moUi)

únor–bUezen 

(dle dohody)
lavinová prevence, odhad rizika, pohyb v lavinovém terénu, pomoc pUi 
lavinovém neštEstí, lavinové pUístroje, ukázka práce lavinového psa, praxe 
v zimním horském terénu

Krkonoše

8. jezdecké kurzy bUezen–srpen 

(dle dohody)
praktický výcvik jízdy na koni, práce spojené s chováním a ustájením koní, 
jezdecký sport, potUebné vybavení ChUiby-Koryčany

9. Minikurz Zálesáka 4. 4.–6. 4. základní informace o systému a činnosti Zálesáka-podmínka pro registraci 
vznikajících stUedisek (od 18 let) KomáUí louka

10. Kurzy paraglidingu duben-Uíjen 

(dle dohody)
plnEní výcvikového prvku z bezmotorového létání a pUíprava k získání 
pilotní specializace (od 15let) Raná u Loun

11. tandemové seskoky duben–Uíjen 

(dle dohody)
po základní pUípravE seskoku s instruktorem z výšky 4500m-část letu 
volným pádem (10 let)

letištE Kunovice 

a ProstEjov

12. Instruktorský kurz raf-
tingu a vodní záchrany kvEten pUíprava k vedení specializovaných kurz] raftingu (od 18 let) Rakouské Alpy 

Salza

13. Zálesácký memoriál 
holp 9. 5.–11. 5.

tradiční inále vítEzných tUíčlenných hlídek stUediskových pUedkol a vy-

braných zájemc] z Uad veUejnosti v základních zálesáckých disciplínách-
památka na kamaráda Libora Plívu (od 10 let)

KomáUí paseka

14. ozdravná hladovka kvEten–záUí 
(dle dohody)

očista tEla i ducha od návyk] pUejídání a nevhodné stravy, zvýšení imunity 
organismu, snížení tElesné váhy a pEstování v]le a sebeovládání KomáUí louka

15. Kurzy raftingu „Salza“ kvEten–záUí
pUíprava k získání vodácké specializace pUesunových prvk] na „divoké 
vodE“, menší rafty pro 4 osoby bez instruktora ( do 15 let),4 osoby bez 
instruktora (od 15 let) a vysokohorská turistika

Rakouské Alpy 

Salza

16. tábor tUetího vEku kvEten-záUí 
(dle dohody)

pestrý program ve zdravém a krásném prostUedí jihočeských les] a rybník], 
zamEUený na aktivní odpočinek senior] a obohacený úmErnými pohybovými 
aktivitami (od 60 let)

KomáUí louka

17. letní zálesácké 
táborY červenec–srpen letní pUíprava k vedení zálesáckých kolektiv] v rámci náborových tábor] 

dEtí a mládeže (od 10 let),
KomáUí louka a pa-

seka, Bílý potok

18. pohybové kurzy červenec–srpen pUíprava k plnEní tElovýchovných prvk] – cyklistika, aerobic, tanec,turistika, 
plavání (od 14let ) KomáUí louka

19. ÚstUední rada Zálesáka 2.8. (od16:00) pr]bEžné hodnocení práce a pUíprava činnosti na pUíští rok KomáUí louka

20. cyklistické expedice srpen–záUí pestrý náborový program zamEUený pUedevším na horskou cyklistiku (od 10 let) KomáUí louka

21. Boj o kótu X 13. 9.–14. 9. tradiční dvoudenní bojová paintbollová hra zálesáckých stUedisek a pUihlá-

šených zájemc] (od 10 let) prostor X

22. Zálesácká cesta a 7. 11.–9. 11. praktická provErka na závEr plnEní členského kvaliikačního stupnE Zálesáka prostor Y
Jiné výzmnamné akce:
a) Český kmen: Akce vpUed (19. 4.–20. 4., Želez-

né hory), Víkend Zelenáč] (27. 9.–28. 9., tábor 
KomáUí paseka)
b) Moravský kmen: hra o tr]ny (7. 2.–9. 2.)

Možnosti pronájm] pUírodních areál] (ubytování, strava, sportovištE a vybavení)
a) KomáUí louka (louka u rybníka uprostUed les] České Kanady) – sruby a apartmány pro 100 osob
b) Bílý potok (louka v údolí obklopená lesy nedaleko BrnEnské pUehrady – stany a chaty pro 75 osob)
c) KomáUí paseka (louka u rozlehlého rybníka obklopeného lesy České Kanady) – stany pro 66 osob

Zajiš[uje: Zálesák – 326. stUedisko, Lidická 4, Brno 602 00, tel./fax: 545 575 504, email:zalesak@zalesaksvaz.cz
PoUadatel: Zálesák – svaz pro pobyt v pUírodE, ústUední štáb – Lidická 4, Brno 602 00, www.zalesaksvaz.cz

odpoČinek po nároČném výcviku
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S d r u ž e n í  h a S i Č ¥  Č e c h ,  M o r av y  a  S l e z S k a

Sdružení hasič] Čech, Moravy a Slez-
ska je pokračovatelem organizací ha-
sičstva, které dUíve p]sobily na území 
Čech, Moravy a Slezska, a právním ná-
stupcem Svazu požární ochrany ČSFR 
na území České republiky.

Cílem činnosti SH ČMS je spolup]-
sobit pUi vytváUení podmínek k účinné 
ochranE života a zdraví občan] a ma-
jetku pUed požáry a pUi poskytování po-
moci pUi živelných pohromách a jiných 
událostech, pUi nichž je v nebezpečí 
život, zdraví nebo majetek.

SH ČMS má evidováno 353 520 
člen]. VčetnE 49 205 dEtí a mládeže 
ve vEku 3–18 let. SH ČMS má evido-
vaných  7810 sbor] dobrovolných ha-
sič] (SDH), 77 okresních sdruženích 
hasič] (OSH), 14 krajských sdružení 
hasič] (KSH). Významná rozhodnutí 
jsou pUijímána a schvalována výkon-

ným výborem a shromáždEním sta-
rost] OSH. Činnost SH ČMS zajiš[uje 
KanceláU SH ČMS. 

NejvEtší aktivitou SH ČMS je vedle je-
jího hlavního poslání oblast hasičského 
sportu. SH ČMS dosahuje tradičnE dob-
rých výsledk] v oblasti hasičského sportu, 
a to jak dEti a mládež, tak i dospElí dobro-
volní hasiči. Počátek tEchto úspEch] sahá 
do šedesátých let a poprvé vyvrcholilo do-
sažením nejvyšších met na Mezinárodní 
soutEži v hasičském sportu v BrnE v roce 
1973. Naši sportovci patUí na mezinárod-
ních kolbištích mezi nejlepší. Po úspEších 
ve inském Kuopiu v roce 2001 a v chor-
vatském Varaždinu v roce 2005 byly vy-
vrcholením Mezinárodní hasičské soutEže 
v OstravE v roce 2009, kde startovaly tUi 
tisíce reprezentant] z 27 zemí svEta. Os-
trava ukázala, že jsme v požárním sportu 
svEtovou velmocí.

Pokud by nEkdo sečetl profesionál-
ní i dobrovolné hasiče a členy občan-
ských sdružení, kteUí aktivnE hasičský 
sport provozují, jistE by se tento druh 
sportu ocitl mezi sporty s nejvEtší člen-
skou základnou v České republice. Ak-
tivnE se mu vEnuje pUes 80 000 osob, 
což tvoUí na 7000 tým] všech vEko-
vých kategorií. Další desetitisíce člen] 
jim k tomu hasičskému sportování vy-
tváUejí odpovídající podmínky.

Kategorie hasičského sportu 
•  Požární sport: 

bEh na 100 m s pUekážkami, 
výstup do 4. podlaží cvičné vEže, 
štafeta 4 x 100 m s pUekážkami, 
požární útok.

•  Tradiční disciplíny CTIF: 
štafetový bEh, 
požární útok.

ÚSpDch ve výStupu do 4. podlaží cviČné vDže jSMe Slavili i na haSiČSké olyMpiádD ve Francii
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•  SoutEže dorostu: 
závod hasičské všestrannosti, 
bEh na 100 m s pUekážkami, 
štafeta 4 x 100 m s pUekážkami, 
požární útok.

•  SoutEž hry Plamen: 
závod hasičské všestrannosti, 
bEh na 60 m s pUekážkami, 
štafeta 4 x 60 m s pUekážkami, 
štafeta požárních dvojic, 
štafeta CTIF, 
požární útok Plamen, 
požární útok s pUekážkami CTIF.
Hasičské sportovní soutEže vrcholí 

na republikových úrovních. TUi hlavní 
mistrovství republiky letos opEt zaháji-
ly dEti a dorost. To se spolu se soutEží 
Plamen v letošním roce uskutečnilo 
v Jablonci nad Nisou na velice dobré 
úrovni. Ve hUe Plamen dosáhly nejvyš-
ších met družstva z  Dolní Dobrouče, 
Kácova a Dolního Bukovska. V jednot-
livcích se nejlépe vedlo v bEhu na 60 
metr] Michalu Brodackému z Bludova 
a z dívek Lence Strouhalové, taktéž 
z SDH Bludov. V disciplínách požární-
ho sportu bylo celkovE nejlepší druž-
stvo chlapc] z TEškovic a družstvo 
dEvčat z Prahy-Zličína. Nejlepším do-
rostencem se stal Radek 
Chmela z Francovy Lhoty 
a z doroste-
nek byla nej-
lepší Mar-

kéta Marková z Dolní Čermné. MČR 
dorostu ukázalo, že dospElí hasiči 
mají dobré nástupce.

60. mistrovství Sdružení hasič] Čech, 
Moravy a Slezska  probEhlo 23. až 25. 
srpna 2013 v Mladé Boleslavi. Ve vý-
stupu na vEž byl nejlepší Adam Hrbáč 
z Dobroslavic.  V bEhu na 100 m s pUe-
kážkami byl nejlepší Martin Lidmila ze 
Širokého Dolu a z žen Šárka Jiroušo-
vá z SDH Poniklá. Z družstev ve šta-
fetE 4 x 100 metr] žen byly nejlepší 
hasičky z Chválenic. Nejlepší štafetáUi 
byli hasiči ze Širokého Dolu. V požár-
ním útoku bylo mezi ženami nejlepší 
družstvo z Dolních MEcholup a z muž] 
SDH MistUín. V celkovém poUadí druž-
stev obsadili první pUíčku muži ze Širo-
kého Dolu a ženy z Chválenic. 

TUetím sportovním mistrovstvím re-
publiky bylo 28. záUí 2013 v poUadí již 
IV. MČR v tradičních disciplínách CTIF 
ve DvoUe Královém nad Labem. Sou-
tEž nyní nabírá velmi dobrého meziná-
rodního zvuku. D]kazem je ten fakt, 
že celkem ze sedmnácti soutEžících 
družstev osm pUijelo ze zahraničí. Le-
tos jsme mohli pUivítat zástupce z Itá-
lie, Chorvatska, NEmecka, Rakouska, 
Polska, Ma@arska a dvE družstva ze 

Slovenska. Mistrovské 
poháry si dom] od-

vezli profesionální 
hasiči z HZS Krá-

lovéhradeckého kraje a družstvo žen 
z SDH Velké MeziUíčí.

Ve dnech 10.–15. června 2013 se 
česká reprezentace dobrovolných hasi-
č] zúčastnila druhého svEtového šam-
pionátu mládežnických tým] v disciplí-
nách požárního sportu, který se konal 
v ruské Jaroslavli. Desítka závodník] 
se ukázala ve skvElém svEtle a do-
kázala pUivézt hned nEkolik cenných 
kov]. Z Mistrovství svEta junior] do 23 
let jsme tedy pUivezli bronz za požární 
útok a celkové umístEní a stUíbro Davi-
da Dopiráka ze stovek. 

NejvEtší hasičská sportovní zahra-
niční akce se konala 14.–21. července 
ve francouzském Mulhouse. Byla to 
XV. mezinárodní hasičská olympiáda 
CTIF a XIX. mezinárodní olympiáda 
mladých hasič] v tradičních disciplí-
nách CTIF. Česká výprava byla v za-
stoupení 26 stát] nejvEtší výpravou 
a startovala ve všech vyhlášených 
soutEžích a kategoriích. V kategorii 
dobrovolných hasič] se čeští požární 
sportovci dočkali maximálních úspE-
ch]. V bEhu na 100 m s pUekážkami 
obsadili v poUadí Martin Lidmila, Petr 
Langer a Jan Vráblík všechny tUi me-
dailové pozice. Olympijským vítEzem 
ve výstupu na cvičnou vEž se stal Mi-
chal Janda z týmu Česká republika 
„B“. Tento mladý a nadEjný tým vybo-
joval i celkové prvenství pUed kolegy 
z týmu Česká republika „A“. 

Naše dEvčata v požárním sportu 
obsadila nejvyšší pUíčky. V disciplínE 

bEhu na 100 m s pUekážkami braly 
všechny čtyUi inálové pozice – 

skončila v poUadí: Petra Mif-
kovičová, Klára ŠenkyUíková, 
Monika Marešová a Lenka 
Tomandlová. V konečném 
poUadí si zlato z Francie 
odvezly ženy z SDH Chvá-
lenice a stUíbro ženy z SDH 

TEškovice. DEvčata z SDH 
Ledenice obsadila v celkovém 
účtování 4. místo. 

V klasických disciplínách 
CTIF startovalo tUináct českých 
družstev, z toho tUi družstva žen. 

V olympijském závodu se bojo-
valo o zlatý, stUíbrný a bronzový 

výkonnostní odznak. Nejlépe 
se ze všech českých tým] 
nakonec daUilo dEvčat]m 
z SDH Písková Lhota, která v požárníM Sportu nechybí ani hašení ohnD. tak toMu bylo i na MiStrovStví SvDta v ruSkéM podolSku.
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si v kategorii ženy „A“ vybojovaly zla-
tý výkonnostní odznak, za nimi skon-
čily ženy z SDH Velké MeziUíčí, které 
získaly stUíbrný odznak. SDH Vlčnov 
si z Francie odvezl odznak bronzový. 
V kategorii muž] byli z českých zá-
stupc] nejúspEšnEjší muži z SDH Vlč-
nov „M1“ a z SDH Frýdek. Ti vybojovali 
odznaky zlaté. StUíbrné si pUivezli muži 
z SDH Michálkovice, Písková Lhota 
a Ziboholavy. Bronzové dostal SDH 
Chlumec nad Cidlinou a Vlčnov „M2“. 
Své zastoupení mEla Česká republika 
i v kategorii muži „B“, tedy nad 30 let. 
StUíbrný odznak získal SDH Vlčnov 
„M3“ a bronzový SDH Frýdek-Skalice 
a HZS Královéhradeckého kraje. 

Pozadu v sérii olympijských úspE-
ch] nez]stala ani česká hasičská 
mládež. V zastoupení 46. družstev do-
kázal smíšený tým z SDH Poniklá z Li-
bereckého kraje vybojovat bronzovou 
medaili ve své kategorii. Dívky z SDH 
Písková Lhota ze StUedočeského kraje 
skončily na stUíbrné. 

NejpočetnEjší zastoupení mEl SDH 
Vlčnov ze Zlínského kraje, který rov-
nEž v kategorii muži „A“ v klasických 
disciplínách vybojoval zlatý výkonnost-
ní odznak a navíc jeho členem je i Jan 
Vráblík, který byl velmi dobrý v soutEži 
požárního sportu. 

Hasičská olympiáda ve Francii byla 
pro Českou republiku velice úspEšná. 
Navázali jsme na úspEchy z poslední-
ho klání v OstravE v roce 2009 a do-
kázali, že umíme být koncentrovaní 
na své výkony a reprezentovat svou 
vlast v tom nejlepším svEtle.

Do tUetice jsme medaile sbírali také 
na Mistrovství svEta dorostenc] v po-
žárním sportu v Podolsku 7. až 9. 
srpna 2013. NejdUíve Honza Gášek 
ve inálovém rozbEhu vEží vybojoval 

pro českou výpravu první stUíbrnou 
medaili. Pak vybojoval Marek Peterek 
bronzovou medaili v bEhu na 100 m 
s pUekážkami ve stUední kategorii a To-
máš Vlček se ve starší kategorii stal 
Mistrem svEta. Další cenný kov byl 
za druhé místo ze štafety 4 x 100 m 
s pUekážkami. Našim dorostenc]m 
se daUilo i v královské disciplínE – po-
žárním útoku, stali se tak nejen Mistry 
svEta. Reprezentace České republiky 
se stala mistrem svEta i v celkovém 
hodnocení.

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

Počty medailí na mistrovstvích svEta v roce 2013 a Hasičské olympiádE v Mulhouse:

Zlaté StUíbrné Bronzové
12 13 12

pTeSkok pTeS dva Metry vySoké pTekážky je velice SlušnýM atletickýM výkoneM


