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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ 

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

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 277

tel: 266 722 203

http://www.aecr.cz

e-mail: aecr@aecr.cz

ČESKÁ ASOCIACE AKADEMICKÝCH 

TECNICKÝCH SPORTŮ

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

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 235

fax: 266 722 252

http://www.kynlogie.cz

e-mail: info@kynologie.cz

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

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

MORAVSKOSLEZSKÝ 

KYNOLOGICKÝ SVAZ

tř. Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

tel., fax: 539 030 453

http://www.msks.cz

e-mail: tajemnik@msks.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, 

MORAVY A SLEZSKA

Římská 2135/45, 121 07 Praha 2

tel: 222 119 501

fax: 222 119 507

http://www.dh.cz

e-mail: kancelar@dh.cz 

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH 

SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 221

tel: 220 809 588

http://www.sbts.cz

e-mail: sekr@sbts.cz

SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ

Na Strži 9, 140 00 Praha 4

tel:241 445 803

mobil: 603 419 283

http://www.svazpotapecu.cz

e-mail: diver@svazpotapecu.cz

SVAZ POTÁPĚČŮ 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@svazpotapecu.cz

SVAZ MODELÁŘŮ 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

SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ 

REPUBLIKY

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel., fax: 266 722 223

http://www.kanoe.cz

e-mail: svocr@volny.cz

SVAZ VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA

Dolní 30, 700 30 Ostrava – Zábřeh

náčelník: 603 416 115

http://www.svms.biz

e-mail: svms@svms.biz

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ 

REPUBLIKY

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 230

tajemnice: 737 133 331

http://www.svz-cr.cz

e-mail: svz-cr@svz-cr.cz

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD 

KYNOLOGŮ 

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

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB 

ČESKÉ REPUBLIKY

Na Strži 9, 140 00 Praha 4

tel: 261 104 281

tel: 261 104 302

fax: 261 104 278

http://www.uamk-cr.cz

e-mail: uamk@uamk-cr.cz

ZÁLESÁK – SVAZ PRO POBYT 

V PŘÍRODĚ

Lidická 4, 602 00 Brno

tel., fax: 545 575 504

http://www.zalesaksvaz.cz

e-mail: zalesak@zalesaksvaz.cz

Publikaci 2014 vydalo Sdružení sportovních svazů České republiky, U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, 

jako metodickou pomůcku pro funkcionářský aktiv členských svazů Sdružení.

Grafi cká úprava: Jana Martinásková, tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany

Texty a fotografi e poskytly jednotlivé svazy Sdružení sportovních svazů České republiky.

Výtisky jsou neprodejné.
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v  dnešní době moderních komunikačních 

prostředků je tištěná verze Ročenky, kterou jste 

právě otevřeli, tak trochu přežitek doby. Možná 

je to ale právě naopak a  stejně tak jako si na-

vzdory elektronické době rádi zalistujete v  kni-

hách, tak si i pročtete příspěvky našich 17 spor-

tovních svazů.

 Je pro mne velice obtížné hledat slova, po-

střehy a  stanoviska k  dnešní situaci ve sportov-

ním prostředí, abych nezabředl do pesimismu, 

neopakoval to, co již bylo mnohokrát vysloveno, 

ale hlavně, abych dále nešířil špatnou náladu tam, 

kde bychom se měli radovat. Tam, kde bychom 

měli čerpat energii, získávat fyzickou zdatnost 

a  v  případě našich sportů i  technické dovednos-

ti, které, jak zjišťujeme, zejména mladé generaci 

tolik chybí. Ano, mluvím o  fenoménu jménem 

„SPORT“, který má v  českých zemích nejen velice 

dlouhou, ale i  úspěšnou historii! Tolik skloňova-

ném pojmu, že se navenek může zdát, že je na 

výsluní zájmu a  podpory a  nemůže se potýkat 

s žádnými výraznějšími problémy.

Přiznám se, že transparentnosti a  spraved-

livému dělení finančních prostředků v  rámci 

sportovního prostředí, které používáme téměř 

v  každé větě, nerozumím. Podmínky činnosti 

sportovních subjektů, zejména pak těch, které 

nejsou středem pozornosti a  tedy i  související 

finanční podpory, se stále zhoršují. Pod pojmem 

„sport“ se mnohdy skrývá široké spektrum čin-

ností, podnikatelské nevyjímaje, a měli bychom 

rigorózně odlišit, co je sport amatérský a profesi-

onální. Co je podnikání ve sportu a organizování 

komerčních akcí. Následně pak tomu přizpůso-

bit i systém podpory ze strany státu v návaznosti 

na vyhodnocení efektivity vynaložených stát-

ních prostředků.

 Ve stávajícím zákonu o  podpoře sportu je 

tento definován jako obecně prospěšná aktivita. 

Naše mládežnické kolektivy se však mnohdy po-

týkají nejen s  nedostatkem finančních prostřed-

ků, ale co je ještě horší, rok od roku ubývají lidé, 

kteří jsou schopni a ochotni tyto sportovní oddí-

ly a kluby vést. Mnozí z nich to dělají bez nároku 

na finanční odměnu, v  době svého volna nebo 

dovolené. 

Velké změny pro sportovní subjekty přináší 

i  platnost nového Občanského zákoníku a  bude 

zapotřebí ze strany Sdružení být nápomocni svým 

členským svazům v aplikaci souvisejících změn.

Hodně si slibujeme od spolupráce s  naším 

největším sportovním uskupením - Českou unií 

sportu, se kterou Sdružení sportovních svazů ČR 

podepsalo v září 2014 Memorandum o spoluprá-

ci. Jeho hlavní smysl spatřujeme nejen v dalším 

zlepšení činnosti našich střešních orgánů a orga-

nizací, ale zejména v pomoci a společném postu-

pu na nižších regionálních úrovních. Současná 

situace vyžaduje  rovný přístup ke sportujícím 

dětem a  mládeži, bez ohledu na příslušnost ke 

sportovnímu svazu. To by mělo být naším spo-

lečným zájmem.

 Aby se mé úvodní slovo neneslo jen ve výč-

tu problémů domnívám se, že sportovní aktivity 

provozované našimi svazy, patří do každodenního 

života, jsou atraktivní zejména pro mladou gene-

raci a věřím, že se vyrovnají se všemi překážkami. 

O  výsledcích naší společné práce hovoří počet 

uspořádaných sportovních akcí a  jejich účastní-

ků, medaile, které sportovci každoročně vozí ze 

světových soutěží . Ale také zájem dětí a mládeže 

o  provozování technických disciplín, který každo-

ročně přivede do našich řad nové členy, může být 

výrazným pomocníkem v  rozvoji technických do-

vedností a vzdělání dětí a mládeže, které zejména 

v posledním období není zrovna optimální.

Rád bych závěrem popřál všem nám, sportov-

ním fandům a  zainteresovaným, nekončící opti-

mismus a enthusiasmus do dalšího období a hlav-

ně - zdravou mysl ve zdravém těle!

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů 

České republiky

Vážení sportovní přátelé,



S D R U Ž E N Í  S P O R TO V N Í C H 
S VA Z Ů  Č E S K É  R E P U B L I K Y 
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PROFIL ORGANIZACE A ČLENSKÁ 

ZÁKLADNA

Sdružení sportovních svazů České republiky 

je druhou největší zastřešující sportovní 

organizací v  České republice. Rok 2014 byl již 

24. rokem, kterým tato organizace působí na 

českém sportovním poli. Cesta k dnešní podobě 

Sdružení ale nebyla jednoduchá. Po zániku Sva-

zarmu (Svazu pro spolupráci s  armádou) bylo 

v  roce 1990 ustanoveno Sdružení technických 

sportů a  činností, jako jeho nástupnická orga-

nizace. Ta v  roce 2003 přijala název Sdružení 

sportovních svazů České republiky a pokračova-

la v  započaté činnosti STSČ. Pod tímto názvem 

tedy působíme dodnes.

V počátcích působení naší organizace čítala 

základna kolem 280 000 členů. Ti byli organizo-

váni v přibližně 2 500 sportovních klubech. Vývoj 

členské základny je dokladem toho, že se Sdružení 

na počátku 90. let, kdy stálo na prahu svého půso-

bení a hledalo své postavení v českém sportovním 

prostředí, vydalo správným směrem a dokázalo si 

vydobýt své nynější postavení.

K 1. lednu 2014 mělo Sdružení registrováno 

celkem 621 661 členů organizovaných v 10 216 klu-

bech po celé České republice. 

Největší nárůst členské základny jsme zazna-

menali v roce 2011, kdy do Sdružení sportovních 

svazů České republiky vstoupilo Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska a spolu s ním tak přibylo té-

měř 350 000 nových členů. Dnes je naše organizace 

tvořena 17 členskými svazy, z nichž 16 je zakládají-

cích. Pro všechny svazy a asociace fungujeme nejen 

jako zastřešující, ale i jako servisní organizace. Sta-

Gabriela Soukalová – Světový pohár 2014 (ČSB) Zimní aktivity ZÁLESÁKA

ROZDĚLENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (data k 1. 1. 2014)

KRAJ POČET KLUBŮ POČET ČLENŮ POČET SVAZŮ V KRAJI

Praha 247 55 965 14

Středočeský 1 572 85 918 14

Jihočeský 1 226 61 950 15

Plzeňský 934 51 743 14

Karlovarský 152 10 433 12

Liberecký 411 26 187 15

Ústecký 460 24 822 12

Královehradecký 787 38 908 13

Pardubický 712 36 404 15

Vysočina 1 061 51 739 16

Jihomoravský 838 56 948 16

Zlínský 516 33 067 14

Olomoucký 639 35 261 15

Moravskoslezský 661 52 316 16

CELKEM V ČR 10216 621 661 17
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novy Sdružení umožňují vstup i dalším sportovním 

subjektům, neboť jsme na jejich základě otevřenou 

dobrovolnou organizací.

Nedílnou součás   činnos   našich svazů je prá-

ce s dětmi a mládeží. Velice nás těší a ceníme si, že 

se mezi dnešní „omladinou“ najde více jak 61 000 

zájemců o technické sporty. Naším cílem by ale 

i přes to měla být snaha přilákat do našich řad další 

dě   a mládež, kteří by rozvíjeli svůj talent a technic-

kou zručnost pod odborným dohledem vyškolených 

trenérů našich svazů.

Technické sporty jsou bezesporu velice atrak-

 vní a přitažlivé pro širokou veřejnost. Avšak to 

s sebou přináší i nemalé ob  že spojené s jejich pro-

vozováním. Naše sportovní disciplíny jsou náročné 

z hlediska potřebného technického vybavení, které 

je k jejich provozování potřeba, a to se pak odráží 

na faktu, že technické sporty patří mezi ty fi nančně 

náročnější.

Do českého sportu putuje stále nedostateč-

né množství fi nančních prostředků od státu a ty 

fi nance, které jsou pro sport určeny, z větší čás   

připadnou „velkým mainstreamovým“ sportům, 

mezi které se bohužel naše technické sporty neřa-

dí. Důsledkem pak je, že se naše sportovní ak  vi-

ty a činnos   dostávají na pokraj fi nanční podpory 

státu. Některé sportovní svazy Sdružení v roce 2014 

nedostaly ze strany státu žádnou fi nanční podporu, 

což bylo poprvé od roku 1990, přes to, že jejich čle-

ny jsou dě   a mládež do 18 let (Zálesák). 

 Navzdory uvedeným problémům je o technické 

disciplíny ze strany dě  , mládeže i široké veřejnos   

velký zájem a jedná se i o sporty, které v dlouho-

dobém horizontu vozí medaile ze světových soutěží 

a svými úspěchy výraznou měrou přispívají k propa-

gaci a jménu českého sportu v zahraničí. Z technic-

kých sportů se i tak stává „sport pro bohaté“, kdy si 

nejen technické vybavení, ale i cestovní a pobytové 

náklady na různá Mistrovství světa a Evropy musí 

naši sportovci hradit sami. 

SPOLUPRÁCE S ČESKOU UNIÍ SPORTU

Rok 2014 přinesl do spolupráce Sdružení spor-

tovních svazů České republiky a České unie sportu 

nový rozměr. Obě organizace během svého působe-

ní na českém sportovním prostředí vždy spolupra-

covaly. Komplikace do vzájemných vztahů přinesla 

až výstavba mul  funkční haly v pražských Vysoča-

nech – SAZKA Arény - a následný soudní spor, který 

vzájemnou spolupráci ovlivnil. Po uzavření dohody 

o fi nančním narovnání a mimosoudním vyrovnání 

byla tato kapitola uzavřena . Počínaje rokem 2015 

budou oběma organizacemi společně řešeny po-

stupy rozvoje jak celostátního, tak především regi-

onálního sportu. 

Dne 5. září 2014 bylo Sdružením sportovních 

svazů České republiky a Českou unií sportu pode-

psáno Memorandum o spolupráci a součinnosti. 

Toto memorandum specifikuje společný postup 

obou organizací v administrativní, organizační, 

technické i metodické oblasti, ale také při jednání 

s orgány státní správy při zajišťování finančních 

prostředků, grantů či ve spolupráci při zkvalitňo-

vání sportovního zázemí v zemi. Společný postup 

by měl být i v případě legislativních a právních 

otázek. Nově budou i Krajská sportovní středis-

ka ČUS poskytovat služby organizacím a členům 

Sdružení v jednotlivých krajích a počítá se zde 

i s personálním propojením.

Jedním z prvních společných kroků Sdružení 

a ČUS bylo uspořádání veřejné rozpravy na téma 

„SPORT = NEPŘÍTEL STÁTU?“, která proběhla 17. září 

2014 a které se kromě předsedů Sdružení a ČUS zú-

častnil například i ministr školství Marcel Chládek. 

Ten by chtěl nastavit transparentnější podmínky při 

rozdělování dotací pro sport (což je v současné chví-

Útok na věž – MS Svitavy 2014 (SHČMS)

Ecce Homo Šternberk 2014 (ÚAMK)
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li jeden z nejpalčivějších problémů systému rozdě-

lování státních peněz pro sport) a taktéž se zavázal 

poslat více peněz na sport v jednotlivých regionech. 

Uvidíme, zda se tato myšlenka stane v příš  m roce 

realitou. Věříme, že následné konference v jed-

notlivých regionech s obdobnou téma  kou, které 

budou probíhat od ledna 2015, vnesou do situace 

sportovních subjektů lepší podmínky pro rozvíjení 

sportovní činnos   zejména základních sportovních 

článků pracujících s dětmi a mládeží. 

ÚSPĚCHY SPORTOVNÍCH SVAZŮ

I v roce 2014 byli vidět reprezentan   našich 

členských svazů na mezinárodních akcích typu 

mistrovství světa a mistrovství Evropy . Stejně jako 

v předešlých letech si připsali desítky mistrovských 

 tulů i ostatních medailí.

Za všechny můžeme jmenovat například Svaz 

vodáků České republiky jehož členové získali 15 

mistrovských  tulů, Svaz modelářů České republiky 

11  tulů či Aeroklub České republiky s 8  tuly z mis-

trovství světa nebo Evropy. ČAATS a její univerzitní 

střelecký tým si přivezl z Akademického mistrovství 

světa 9 medailí. Skvěle se vedlo i reprezentantům 

ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří na 

Mistrovství světa dorostu a juniorů, které se v čer-

venci uskutečnilo ve Svitavách, vybojovali také 8 

zlatých medailí. A takto bychom s výčtem úspěchů 

mohli pokračovat i u ostatních členských svazů.

Opomenout nemůžeme ani historický úspěch 

jediného olympijského sportu Sdružení, kterým je 

biatlon. Rok 2014 byl rokem olympijským a českým 

olympionikům se v ruském Soči podařilo vybojovat 

nejen historicky první olympijskou medaili v biat-

lonu, ale celkem dokázali získat pět olympijských 

kovů! To je úspěch, za který všem, závodníkům i re-

alizačnímu týmu, patří veliké uznání a dík.

Každoročně patří reprezentanti členských sva-

zů Sdružení k velice úspěšným, což dokazuje i pře-

hled výsledků reprezentace na olympijských hrách, 

mistrovství světa a mistrovství Evropy v roce 2014 

uvedený v tabulce č. 2. 83 zlatých, 79 stříbrných 

a 62 bronzových medailí dokazuje, že i přes pro-

blémy, se kterými se technické sporty nejen díky 

své finanční náročnosti musí vypořádat, patří 

Česká republika v technických disciplínách mezi 

světovou elitu.

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI V ROCE 2015

Dlouhodobý vývoj činnosti organizace a vý-

sledky naší práce nám ukazují, že směr, který jsme 

nastoupili je správný a není potřeba jej zásadním 

způsobem měnit. Mezi hlavní cíle Sdružení spor-

tovních svazů České republiky pro rok 2015 bude 

patřit udržení rozsahu činnosti na současné úrovni 

i ekonomické nakládání s majetkem, který jednot-

livé členské svazy svěřily do správy našeho Sdru-

žení. Tyto finanční prostředky budou stejně jako 

v minulých letech použity na dofinancování spor-

tovní činnosti svazů.

Dalším z cílů je i nadále spolupracovat s MŠMT 

i ostatními sportovními subjekty působícími v Čes-

ké republice, zejména pak s Českou unií sportu při 

rozvoji sportu v regionech České republiky. I nadále 

se budeme snažit o zapojení co největšího počtu 

dě   a mládeže do sportovního života u nás.

Věříme, že nastavených cílů se nám podaří do-

sáhnout a budeme tak moci důstojně oslavit čtvrt-

stole   působení naší organizace, které v následují-

cím roce završíme.

Podvodní hokej (SČP)

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2014 (data k 31. 10. 2014)

SPORTOVNÍ SVAZ
ZLATÉ 

MEDAILE
STŘÍBRNÉ 
MEDAILE

BRONZOVÉ 
MEDAILE

Aeroklub České republiky 8 2 6

Česká asociace akademických 
technických sportů

2 5 2

Český kynologický svaz 7 5 0

Český svaz biatlonu 10 8 8

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska

9 10 9

Svaz branně-technických sportů 
České republiky

1 6 0

Svaz modelářů České republiky 11 7 9

Svaz českých potápěčů 3 4 5

Svaz potápěčů Moravy a Slezska 4 0 4

Svaz vodáků České republiky 15 19 10

Svaz vojáků v záloze  České 
republiky

7 7 3

Svaz záchranných brigád kynologů 1 1 0

Ústřední automotoklub České 
republiky

5 5 6

CELKEM 83 79 62

CELKOVÝ POČET MEDAILÍ 224



A E R O K LU B  Č E S K É  R E P U B L I K Y



2014 / AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY 9

II. Valná hromada AeČR se konala 29. března 

2014 a  stanovila úkoly, které zkvalitní čin-

nost celé organizace. Vzhledem k  tomu, že v  plat-

nost vešel nový Občanský zákoník, pracuje se pře-

devším na přizpůsobení právních poměrů AeČR 

této nové právní úpravě. Výbor AeČR se v roce 2014 

sešel zatím na 6 jednáních (do října 2014) a kromě 

výše uvedeného se zabýval aktuálními problémy 

a činností Odborných komisí AeČR (OSK).

LETECKÁ AKROBACIE:

OSK pro leteckou akrobacii AeČR uspořádala 

před zahájením sezóny školení rozhodčích a  dva 

akrobatické semináře. 

VRCHOLNÉ SOUTĚŽE V ČR:

• MČR letounů všech kategorií uspořádal AK 

Chotěboř. Mistry ČR se stali v kategorii Unli-

mited Petr KOPFSTEIN, v kategorii Advanced 

Petr KOUŘIL, v kategorii Intermediate Miroslav 

ČERNÝ a v kategorii Sportsman Karel VOBOŘIL.

• MČR kluzáků kategorií Unlimited a Advan-

ced uspořádalo Letecké akrobatické centrum 

ve spolupráci s AK Moravská Třebová. Mistry 

ČR se v kategorii Unlimited stali Jan ROZLIVKA 

a v kategorii Advanced Ivo ČERVINKA.

• MČR kluzáků kategorií Intermediate a Sport-

sman uspořádal AK Jaroměř. Mistry ČR se stali 

v kategorii Intermediate Martin MELOUN a v ka-

tegorii Sportsman Václav POLÍVKA.

VRCHOLNÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE - MEDAILE:

• MS v letecké akrobacii kluzáků Unlimited 

- absolutní pořadí družstev – zlatá medaile 

- družstvo ve složení Přemysl VÁVRA, 

Jan ROZLIVKA, Jan ROLINEK 

- povinná sestava – jednotlivci - zlatá medaile – 

Přemysl VÁVRA

• MS v letecké akrobacii kluzáků Advanced 

- povinná sestava – jednotlivci - bronzová 

medaile – Aleš FERRA

- tajná sestava – jednotlivci – bronzová medaile – 

Miroslav ČERNÝ

• ME v letecké akrobacii letounů kategorie 

Unlimited

- Free Style – zlatá medaile – Martin ŠONKA

PARAŠUTISMUS

Sportovní parašutismus je řízen OSK pro parašu-

tismus. Díky aktivitě delegátů AeČR ve FAI bylo v le-

tošním roce zařazeno létání ve větrném tunelu mezi 

parašutistické disciplíny. OSK má mnoho úkolů, které 

je nutné naplňovat tak, aby byl plněn hlavní cíl, tj. vy-

soká úroveň českého sportovního parašutismu, a to 

i  ve složitých ekonomických podmínkách. Hlavním 

cílem odborné parašutistické komise je udržet spor-

tovní úroveň českého parašutismu v  celosvětové 

konkurenci na co nejvyšší úrovni. Díky profesionál-

nímu ASD para Dukla Prostějov, družstvům „canopy 

 

Volný pád skupiny čtyř parašutistů ve formaci Populární kluzák L 13 Blaník, nalepený na svahu při svahovém létání

 

Akrobatický speciál EXTRA 300
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piloting“, „para-ski“, ženám v disciplínách „freefl ying“, 

skupinová akrobacie a  přesnost přistání, se nám 

v  mezinárodním měřítku daří. Vedle výsledků jsou 

toho důkazem i 4 výkony, přihlášené letos k registra-

ci za světové rekordy.

OSK také spolupracuje s ÚCL ČR a podílí se na 

změnách předpisů a  vytváření bezpečnostních 

standardů. Pomáhá zajišťovat dostatek kvalitních 

instruktorů, rozhodčích a dalších specialistů. V nepo-

slední řadě se snaží, aby Česká republika byla aktivní 

i v rámci Mezinárodní parašutistické komise.

VRCHOLNÉ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE V ČR:

• MČR v klasických disciplínách uspořádal 

AK Frýdlant n/O. Mistry ČR se stali v přesnosti 

přistání družstev parašutisté DUKLA 2, v přes-

nosti přistání mužů Oldřich ŠORF, v přesnosti 

přistání žen Daniela MACICHOVÁ, v přesnosti 

přistání juniorů Bonifác HÁJEK, v individuální 

akrobacii Libor JIROUŠEK, v absolutním pořadí 

Oldřich ŠORF.

• MČR v pilotování padáku uspořádal Pošu-

mavský AK Klatovy. Mistry ČR se stali v disciplí-

ně Rychlost Petr MĚŠŤÁK, v disciplíně Přesnost 

Jiří BLAŠKA, v disciplíně Vzdálenost Zbyněk 

ŽIVNÝ, v absolutním pořadí Petr MĚŠŤÁK.

• MČR v para ski uspořádal AK Strakonice. 

Mistry ČR se stali Martin GABLA v soutěži jed-

notlivců a družstvo ČR A v soutěži družstev.

• MČR v RW 4 uspořádal Slovácký AK Kunovice. 

Mistry ČR se stala družstva Bad Boys v kategorii 

AAA a Zoonte v kategorii A.

• MČR v Indoor Skydiving uspořádal klub Hur-

ricane Flyers. Mistry ČR se stala družstva Bad 

Boys v kategorii AAA, Quattro System v katego-

rii A a Flying Circus v kategorii Rookies.

VRCHOLNÉ MEZINÁRODNÍ 

SOUTĚŽE - MEDAILE:

• MS v klasických disciplínách

- absolutní hodnocení družstev mužů – zlatá 

medaile – družstvo ČR ve složení Jindřich VED-

MOCH, Jiří GEČNUK, Libor JIROUŠEK, Oldřich 

ŠORF, Hynek TÁBOR 

- individuální akrobacie - zlatá medaile - Libor 

JIROUŠEK, bronzová medaile – Jiří GEČNUK

- absolutní hodnocení juniorů – stříbrná medaile 

- Bonifác HÁJEK

- přesnost přistání juniorů – zlatá medaile – Bo-

nifác HÁJEK

• MS v para ski

- přesnost přistání žen – bronzová medaile – 

Romana PROCHÁZKOVÁ

- přesnost přistání juniorů – zlatá medaile – Petr 

CHLÁDEK

PLACHTĚNÍ

VRCHOLNÉ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE V ČR:

• MČR v plachtění uspořádal AK České Budě-

jovice. Mistry ČR se stali ve třídě Volné kombi 

Tomáš RENDLA, ve třídě Club Ondřej DVOŘÁK 

a ve třídě 15 m Radek KREJČIŘÍK

• MČR v plachtění juniorů a akademiků uspo-

řádal AK Hronov. Mistrem ČR se stal v obou 

kategoriích Pavel TRYBENEKR.

PŘESNÉ LÉTÁNÍ A LETECKÁ RALLY

VRCHOLNÉ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE V ČR:

• MČR v přesném létání uspořádal AK Jaroměř. 

Mistrem ČR se stal Petr OPAT.

• MČR v letecké rally uspořádal AK Rakovník. 

Mistry ČR se stala posádka Tomáš VALA a On-

dřej POKORNÝ.

VRCHOLNÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE - 

MEDAILE:

• Mistrovství světa v letecké rally

- absolutní pořadí družstev třídy Unlimited – 

bronzová medaile – družstvo ve složení Petr 

OPAT, Jan HAVLÍK, Tomáš RAJDL a Jiří KADLEC

- absolutní pořadí jednotlivců třídy Advanced – 

zlatá medaile – posádka Tomáš VALA a Ondřej 

POKORNÝ

- absolutní pořadí družstev třídy Advanced – 

zlatá medaile – družstvo ve složení Tomáš VALA, 

Ondřej POKORNÝ, Michal RANČÁK a Tereza 

DRGOVÁ

Přistání přes překážku v přesném létání

TABULKA ÚSPĚŠNOSTI AEČR NA MS A ME V ROCE 2014

ZLATO STŘÍBRO BRONZ DO 8. MÍSTA

Akro 3 0 2 8

Navigace 2 0 1 2

Para 3 2 3 17

Plachtění 0 0 0 2

CELKEM 8 2 6 29

 

Úspěšní reprezentanti ČR v přesném létání 

a letecké rally, zleva Jiří FILIP, Miloš FIALA, Petr OPAT 

a Michal FILIP

 

Parašutista při přesnosti přistání na elektronický 

měřící disk



Č E S K Á  A S O C I AC E 

A K A D E M I C K ÝC H 

T E C H N I C K ÝC H 

S P O R T Ů
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Zaujímá stabilní pozici mezi organizacemi, která 

umožňuje svým členům, studentům vysokých 

škol, širokou nabídku sportovně technických aktivit. 

Svým programem činnosti navazujeme na činnost 

kateder tělesné výchovy na jednotlivých fakultách 

a  univerzitách. Členy asociace mohou být podle 

stanov i studenti středních škol a členství není uza-

vřeno ani těm mladším, žákům základních škol. Hlá-

síme se k  více než stoleté historii českého univer-

zitního sportu, kde bezmotorové a motorové létání, 

střelba a motorismus patřily mezi zakládající sporty 

a byly u jeho zrodu jako součást „branného odboru“.

Svým charakterem jsme svazem multisportov-

ním a  sportovní program, který vysokoškolákům 

nabízíme, je díky 12 sportům provozovaným vy-

sokoškolskými kluby velice atraktivní a  odpovídá 

mentalitě dnešní mládeže. Vzhledem k  technické 

a  fi nanční náročnosti provozovaných disciplín 

máme vytipované vysoké školy, kde je možno tyto 

sporty provádět. Přes veškeré úsilí vedení Asociace 

se nám stále nedaří plně zvládnout zájem studen-

tů a zařadit je do činnosti i přes to, že mnozí z nich 

jsou ochotni sáhnout do své studentské kapsy. Na-

ším největším klubem, kde je koncentrována více 

než čtvrtina členské základny, je Klub technických 

sportů při Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, 

který působí jako univerzitní a  sdružuje studenty 

pražských VŠ. Nejvyhledávanějšími sporty jsou pa-

ragliding, letecké sporty a sportovní potápění. 

Velkou pozornost věnujeme 2 olympijským 

sportům: zimnímu biatlonu a  sportovní střel-

bě, které jsou pravidelně zařazovány do progra-

mu Zimních světových univerziád /ZSU/, Letních 

světových univerziád /LSU/ a  sportovní střelba 

 

Tomáš Krupčík, FSpS MU Brno, 

ZSU 2013  2 x stříbrná medaile 

 

Tomáš Nýdrle , Mendelova Universita Brno, disciplina Skeet, AMS 2014 stříbrná - týmy a bronzová medaile 

individuální; Jakub Tomeček, FSpS MU Brno,  AMS 2014, stříbrná medaile týmy

Jitka Landová, FSpS MU Brno, trojnásobná medailistka /1x1.m, 2x3.m/ ZSU 2013, Trentino, ITA 
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má i  samostatná Akademická mistrovství světa 

/AMS/ pořádaná mezinárodní federací univerzitní-

ho sporu FISU – International University Sports 

Association. Z  těchto mezinárodních soutěží naši 

studenti tradičně vozí medailová umístění. ZSU 

2013, která se konala závěrem roku 2013 /prosinec/ 

v italském Trentinu a již se nevešla do vydání Ročen-

ky 2013 a AMS 2014 /říjen Al Ain, Spojené arabské 

emiráty/ ve sportovní střelbě patřily z hlediska po-

čtu získaných medailí k  našim nejúspěšnějším od 

roku 1990. Univerzitní družstvo biatlonu přivezlo 

6 medailí a  sportovní střelci dokonce 9 medailí! 

Tohoto excelentního výsledku bylo dosaženo dlou-

hodobou systematickou prací celého týmu trenérů, 

vedení ČAATS a ČAUS, ale v neposlední řadě i velice 

dobrou spoluprací se sportovními svazy: Českým 

střeleckým svazem a Českým svazem biatlonu a je-

jich s reprezentačními trenéry. 

Světové univerzitní soutěže a celé univerzitní 

sportovní hnutí není jen o  sportu. Pro studenty 

- sportovce jsou nejen výbornou sportovní příle-

žitostí zúčastnit se vysoce kvalitní sportovní sou-

těže. Mají význam edukativní a jsou i místem, kde 

se potkávají studenti všech kontinentů, kultur, 

náboženství a  svoji neopakovatelnou atmosféru 

si každý z nich nese do budoucího života. Toto je 

i  největším bonusem fenoménu zvaného – UNI-

VERZITNÍ SPORT a z  toho i vychází hlavní motto 

organizace sdružující 167 států světa, všech kon-

... chvíle před startem

Akademické mistrovství ČR 2014 v požárním 

sportu, Ostrava 

Založení ČAATS: leden 1990, od roku 1991 
jsme součástí České asociace univerzitního 
sportu /ČAUS/, která je naší hlavní partner-
skou organizací

Členská základna: 1677 členů

Počet klubů: 22 z toho 3 kluby fungují jako 
univerzitní při UK Praha, MU Brno a VŠB TU 
Ostrava 

Provozované sporty: 12 disciplín
• sportovní střelba
• radiový orientační běh
• zimní biatlon 
• letní biatlon
• radiový orientační běh 
• plavání s ploutvemi
• letecké sporty 
• paragliding
• letecké modelářství 
• kynologie
• potápění 
• požární sport

Počet akademických mistrovství ČR: 
9, jsou zakončením nižších soutěží 

klubů



tinentů:“ Excellence in body and mind“! Myslím, 

že tato myšlenka je cílem našeho veškerého sna-

žení a plně se s ní ztotožňujeme.

Z hlediska činnosti našeho sportovního svazu 

se na pokraji roku, ve kterém oslavíme čtvrtstole-

tí naší novodobé historie, nic zásadního nezmění. 

Domácí aktivy univerzitních klubů technických 

budou pokračovat svým rytmem jako doposud, 

který se bude řídit zejména tím, co nám finanč-

ní situace dovolí. Na nezájem studentů o  provo-

zování technických sportů si opravdu stěžovat 

nemůžeme. Na mezinárodním poli nás v příštím 

roce čekají Zimní světová univerziáda - Osrblie, 

Slovensko, 24. 1. – 1. 2. 2015 a  Letní světová 

univerziáda - Gwangju, Korea 3. – 14. 7. 2015. 

Medailový zisk biatlonistů a  střelců z  uplynulé-

ho období bude pro nás velkou výzvou a  laťku 

máme opravdu vysoko. 

Závěrem děkujeme všem našim sportovcům, 

realizačním týmům i  příznivcům a  věříme, že do 

toho příštího, který nás čeká, vstoupíme pozitivně 

a výsledná bilance nás všechny potěší.

 Ivana Ertlová
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Z činnosti univerzitního klubu paraglidingu při 

VŠB TU v Ostravě 

Nikola Mazurová, Univerzita Pardubice,  

čtyřnásobná medailistka /1x1.m, 3x2.m/ 

Akademického mistrovství světa ve sportovní 

střelbě, Al Ain , SAE 



Č E S K Ý  K Y N O LO G I C K Ý  S VA Z
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Jsme sportovním spolkem (dříve občanským 

sdružením), součástí Sdružení sportovních sva-

zů ČR a členským subjektem Českomoravské kyno-

logické unie (ČMKU), potažmo členem FCI.

Právě transformace na spolek v  důsledku 

platnosti ne zcela průhledného nového Ob-

čanského zákoníku nám nemálo ztrpčuje život. 

A při tolika pobočných spolcích (přes 500) je to 

chvílemi až nadlidské úsilí vyhovět všem poža-

davkům.

Jsme největší kynologickou organizací v rámci 

České republiky, sdružující více než 20 tisíc členů 

v ZO a Klubech.

ČKS je garantem státní reprezentace ve spor-

tovní kynologii.

Díky vzniku zcela nových odvětví kynologic-

kého sportu, které k nám pronikly ze zahraničí (mi-

mochodem divácky velmi atraktivních), se stal náš 

svaz sportovním spolkem s  velmi širokým spekt-

rem nabídky k  uplatnění svých zájmů pro veške-

rou kynologickou veřejnost. 

Naše výsledky, docílené v  evropském i  světo-

vém měřítku za posledních 24 let, svědčí o tom, že 

česká sportovní kynologie je nejen mezinárodně 

velmi úspěšná, ale i  mezinárodními federacemi 

stále více respektována a uznávána. 

O to více nás mrzí, že u nás doma je sportovní 

kynologie pouze na okraji zájmu, kompetentní-

mi orgány opomíjena a  její státní reprezentace 

i  většina ostatních činností není již několik let 

financována.

Popularita u  divácké obce, zejména nových 

sportovně kynologických odvětví, značně stoupla 

a docilované špičkové výsledky přibývají.

Tato odvětví jsou z hlediska diváckého zájmu 

atraktivnější, umožňují přenést výkony na stadio-

ny a do sportovních hal, a tak jsou i ze strany veřej-

nosti zajímavější a přístupnější. 

Je škoda, že je náš sport takto bezostyšně opo-

míjen, sportovní kynologie se tak pomalu a  jistě 

stává záležitostí pouze těch movitějších občanů, 

kteří si mohou nemalé náklady na reprezentační 

výjezdy mnohdy hradit ze svého. 

ČKS dosud marně hledá nějakého generál-

ního sponzora a  fi nanční prostředky na podporu 

sportovních akcí shání doslova jak se dá. Repre-

zentace se dělí na svazovou (spolkovou), která je 

svazem hrazena plně za pomoci sponzora (fy.HST) 

a  na reprezentaci klubovou, buď podle jednotli-

vých plemen, nebo sportovního odvětví (právě 

tato činnost je z  větší části hrazena soutěžícími 

samotnými, někdy za pomoci sponzorů).

Zejména po linii práce s  mládeží je to s  výhle-

dem do budoucna smutné zjištění. Vždyť právě prá-

ce se psem předpokládá jednak pobyt na čerstvém 

vzduchu, určitou fyzickou zdatnost a  v  neposlední 

řadě i vztah k přírodě. Nehledě k tomu, že u mladých 

napomáhá vytvářet pocit zodpovědnosti ke svěře-

nému zvířeti. Všechny tyto aspekty jsou ve výchově 

naší mladé generace obecně často opomíjeny.

Kromě základního poslání, organizace spor-

tovního výcviku a chovu psů, je nemalá pozornost 

věnována právě práci s mládeží v oblasti propaga-

ce ochrany zvířat a  přírody. Samozřejmostí je od-

borná příprava funkcionářského kádru (rozhodčí, 

fi guranti, kladeči, trenéři) a  vydávání potřebných 

normativů k zajištění sportovní a chovatelské čin-

nosti. Každoročně jsou organizovány a  zabezpe-

čovány výběrové postupové soutěže, mistrovství 

dospělých i  mládeže a  výjezdy reprezentačních 

Tereza Brožková

MČR ZVV3 -německý ovčák
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družstev na světová mistrovství. Kromě toho je 

organizačně zabezpečován systém výkonnostních 

zkoušek psů, organizování řady dalších kynologic-

kých soutěží krajského významu, chovatelských 

akcí a táborů mládeže. 

Pro členy svých chovatelských klubů vydává ČKS 

průkazy původu psů, vede plemennou knihu a  za-

bezpečuje kompletní servis jednotlivým chovatelům. 

Prostřednictvím zastřešující Českomoravské 

kynologické unie je náš svaz členem mezinárod-

ní kynologické federace FCI. V  posledních letech 

jsme byli touto organizací několikrát pověřeni 

uspořádáním vrcholných světových Mistrovství 

v  různých odvětvích kynologické činnosti. Všech-

ny tyto akce byly jak po odborné, tak i společenské 

úrovni vysoce hodnoceny. 

Domníváme se, že i  toto by mělo být zohled-

něno při rozhodování o  přidělení fi nančních pro-

středků, vždyť jde o  nemalou propagaci nejen 

kynologie, sportu, ale i naší republiky jako takové.

ČKS je každoročně pořadatelem dvou, dnes 

již tradičních, mezinárodních výstav psů v  Praze, 

s účastí kolem 6000 předvedených jedinců na kaž-

dé z nich. Mnohdy je na tuto činnost poukazováno, 

že se sportem přímo nesouvisí. Není to však pou-

ze přehlídka psí krásy. Ale z  našeho hlediska jde 

i o předvedení chovných jedinců, zejména pracov-

ních plemen, neboť kynolog-sportovec musí mít 

ke své činnosti potřebné „nářadí“ a tím je kvalitní 

pes, potřebných povahových vloh.

I  na poli „kynologické diplomacie“ odvádíme 

nemalý kus práce nejen pro českou kynologii, ale 

i  ČR samotnou. Náš svaz má zastoupení v  několi-

ka komisích mezinárodní kynologické federace 

FCI a orgánech světových organizací jednotlivých 

plemen, kde si naši zástupci počínají velmi aktivně 

a jejich práce je hodnocena s uznáním.

Výcvik psů v  jednotlivých základních organi-

zacích (pobočných spolcích) je prováděn pod do-

hledem zkušených instruktorů, má svoje zákonitá 

pravidla, odvozená z požadavků zkušebních řádů ať 

již národních či mezinárodních, a splňuje náročné 

požadavky Řádů ochrany zvířat, vycházejících z na-

šich někdy až příliš přísných zákonů. Vyvrcholením 

určitého období přípravy je vždy ověření schopnos-

tí psů účastí na zkouškách z výkonu podle jednotli-

vých stupňů obtížnosti. Mimo to jsou na regionální 

úrovni pořádány veřejné kynologické závody pro 

široký okruh našich členů, které slouží nejen k po-

rovnání výkonnosti psů, ale bývají i  významnou 

společenskou událostí v místě působnosti pořádají-

cí organizace a přispívají k jejímu zviditelnění a pro-

pagaci kynologického sportu samotného.

Výkonnostní sport, vrcholící v  domácích mis-

trovstvích a účastí na mnoha mistrovstvích světa je 

podřízen požadavkům Mezinárodní kynologické fe-

derace FCI. Jednak jsou pořádány výběrové soutěže 

pro postup na mistrovství ČR bez rozdílu plemen, 

dále výběrové soutěže pro mistrovství jednotlivých 

plemen, které jsou zároveň kvalifi kací pro nominaci 

na jednotlivá mistrovství světa a Evropy. V meziná-

rodním měřítku neexistují bohužel ofi ciální soutěže 

mládeže a juniorů. Tato oblast činnosti má u nás již 

dlouholetou tradici a prozatím neúspěšně jsme byli 

iniciátory uspořádání MS či ME mládeže a  juniorů. 

O to větší škoda, neboť při účastech našich mládež-

níků na mezinárodních družebních soutěžích jsme 

převyšovali ostatní o několik tříd.

Činnost našich kolektivních členů, chovatel-

ských klubů je po linii chovu konkrétního plemene 

sice podřízena interním normativům a standardům, 

ale po linii výcviku se provádí stejně na cvičištích 

základních kynologických organizací, které jsou 

naší stěžejní materiální základnou. Kluby speciál-

ního výcviku zaznamenaly v poslední době nárůst 

dalších odvětví. K  dřívějšímu Klubu Agility, Mondi-

oringu a Flyballu přibyly kluby Discdog, Obedience 

a Dog Dancing. Přestože jde o mladá odvětví, ihned 

se ve své činnosti zapojily i do mezinárodního dění 

a téměř okamžitě docilují i mety nejvyšší. Umístění 

na stupních vítězů jsou toho dokladem. Oblíbenost 

našich sportovních odvětví u  divácké obce doku-

Česká reprezentace na MS FCI 2014 v Malmö

 - družstvo obsadilo 5.místo

Mistrovství mládeže 2014
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mentují i úspěšná působení našich členů v různých 

televizních zábavných soutěžích.

Zvláštní pozornost v  naší struktuře zaslouží 

Centrum pro speciální výcvik psích pomocníků 

pro tělesně a zdravotně handicapované – HELPPES. 

Jeho výcvikáři mají již vycvičeny a úspěšně předány 

stovky vodících psů pro nevidomé a  psů asistenč-

ních. Ke každoročnímu Mistrovství ČR vodících psů 

je pořádáno již pět let i Mistrovství psů asistenčních.

Rok 2014 byl pro naše sportovní kynology 

i přes nepřízeň v dotační politice ze strany MŠMT 

a  ČOV úrodný na absolutní počet medailových 

umístění na jednotlivých MS. Některá mistrovství 

nás však teprve čekají v závěru roku. 

Na MS FCI všech plemen - stopařů se naše dvě 

závodnice MVDr. Taťjana Burianová a  Irena Zema-

nová umístili v první třetině startovního pole, ale 

v družstvech na krásném 4.místě.

Vysoko je ceněno získání titulu vicemistra světa 

na MS FCI všech plemen, které docílil Martin Plechá-

ček a  zároveň naše družstvo ve složení Plecháček, 

Holan a Kuncová se umístilo na krásném 5.místě.

V  MS plemene belgický ovčák získal náš Petr 

Foltýn taktéž titul vicemistr světa a  družstvo ve 

složení Foltýn, Kuncová, Plecháček se umístilo na 

krásném druhém místě.

V MS plemene dobrman získal Luděk Šilhavý 

titul mistr světa a družstvo ve složení Šilhavý, Klva-

ňová a Cahová celkové druhé místo.

V  MS plemene německý ovčák se naši Ma-

rek Černý a  Martin Pejša umístili v  první desítce 

a družstvo ve složení Černý, Pejša, Ouška celkově 

jako čtvrté.

Na ME v  dogfrisbee byli naši reprezentanti 

opět vidět. Z  pěti mistrovských kategorií přivezli 

jeden titul a  další 4 medaile!! Mistryně Evropy 

v Quadrupedu žen 2014 - Lucka Schönová a Dixi 

již pošesté v řadě!!

Na MS v dogfrisbee (USA) taktéž reprezenta-

ce zabodovala. Dosud nejlepším českým freesty-

lovým umístěním a  zároveň nejlepším (zcela) 

evropským výkonem (na 6. místě skončila Lucka 

Plevová s Rayem) se může pro letošní rok pyšnit 

Alča Smolíková s Jerry, které skončily na 8. místě 

z  71 týmů!!! Alča s  Jerry navíc mimo výborného 

umístění získaly také cenu pro celkově nejoblíbe-

nější dvojici celého MS.

ME agility – družstvo ve složení Martina 

Magnoli-Klimešová, Petra Hamšíková, Nikola 

Schovancová a  Radka Mokrišová se umístilo na 

1.místě. Dařilo se také jednotlivcům kategorie me-

dium - Martina Magnoli-Klimešová a Kiki - agility 

1.místo, jumping 1.místo, fi nále 2.místo, kategorie 

large - Radovan Liška a Ory - agility 1. místo Pavel 

Košek a Audi - jumping 1. místo.

Výčet úspěchů je již nyní úctyhodný, a to nás 

ještě v závěru roku čekají některá MS, kde býváme 

tradičně úspěšní.

K  celkovému výčtu je nutno ještě přiřadit 

velkou mezinárodní soutěž se zadáním čeka-

telství CACIT (mezinárodní šampion výkonu), 

poslední léta pořádanou v  Dobříši. V  závěru le-

tošního roku budeme svoji dosavadní činnost 

bilancovat již na 7. sjezdu ČKS od jeho založení 

a  v  roce příštím vstoupíme do roku 25letého tr-

vání našeho svazu.

Závěrem bych rád vyslovil přesvědčení, že už 

konečně skončí doba neustálého zpochybňování 

zda je sportovní kynologie sportem či nikoliv, když 

na druhé straně řada sportů, vysloveně hospod-

ských, zpochybňována, není (čím to asi bude, není 

někde „nahoře“ chyba??? ). 

A zároveň chci doufat, že konečně budou na-

stavena spravedlivá a  hlavně průhledná pravidla 

v dotační politice.

Veškeré informace ohledně svazu možno zís-

kat na webu: www.kynologie.cz

Německý ovčák  při střežení fi guranta

Markéta Urbášková s šeltií
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RADIOAMATÉŘI - NEJEN 
KONÍČEK ALE TÉŽ ZÁVAZEK 
TRVALÉ FUNKČNOSTI

ROVNOST NA RADIOVÝCH VLNÁCH

Radioamatér je poměrně obtížně defi novatelný 

člověk. Je to nadšenec zaujatý radiotechnikou, 

který z  vlastního osobního zájmu experimentuje 

s  komunikačními technologiemi a  jehož hlavním 

cílem je komunikace s  podobnými nadšenci na 

celém světě. Radioamatérské vysílání je velmi 

hodnotnou náplní volného času. Tato činnost je 

podmíněna celoživotním vzděláváním jak v  ob-

lasti technické, tak i  jazykové. Snad nikde jinde 

se nenalezne taková rovnost jako při radiovém 

spojení. Je naprosto lhostejné (a též nezjistitelné) 

zda ten, kdo mluví do mikrofonu nebo ťuká do te-

legrafního klíče někde na druhém konci světa, je 

černý, bílý, křesťan, muslim, chudý nebo bohatý. 

Pro mnohé invalidy je komunikace po radiových 

vlnách hlavní náplní, neboť jejich handicap v tom-

to odvětví naprosto není na závadu. Neexistuje 

snad jiná záliba lidí, která by byla tak úzce spjata 

se snahou postavit technický pokrok do služeb 

lidstvu. Od samého počátku objevů, které stvořily 

radiotechniku jako vědní obor, a radiového vysílá-

ní, jako média, které nejvíce ovlivňuje myšlení lidí 

na celém světě, se setkáváme s dobrovolnými nad-

šenci, kteří nelitují času prostředků ani námahy 

dokázat, že „můj“ signál doletí kamkoliv na světě. 

Pro některé se stalo jejich prvotní zájmové nadše-

ní pro radiotechniku nejen celoživotním koníčkem. 

Pro někoho to znamenalo start jeho profesionální 

kariéry ať již jako opraváře, konstruktéra či pracov-

níka ve výzkumu nebo na univerzitě. Společenský 

význam radioamatérů je znám i  z  historie, kdy 

právě radioamatéři byli páteří radiového spojení 

odbojových skupin na území protektorátu s  vele-

ním v  zahraničí. V  současnosti jsou radioamatéři 

zálohou pro krizové situace, kdy i  profesionální 

spojovací prostředky vypovídají službu, jak se uka-

zuje např. při rozsáhlých povodních a podobných 

živelných pohromách. Mnozí z  radioamatérů byli 

v  minulosti za svou činnost perzekuováni. Radio-

amatéři prokázali neocenitelné služby jak za pro-

tektorátu, tak i v srpnu roku 1968. V době po roce 

1948 bylo mnohým zakázáno provozovat svou 

zálibu, mnozí neušli kázeňskému tretu. Většina 

radioamatérů byla v  hledáčku STB, pro možnost 

komunikovat s lidmi i na, v té době, nesprávné svě-

tové straně. Dodnes jsou všichni připraveni pomo-

ci s komunikací v kteroukoliv dobu. 

CO DNES RADIOAMATÉŘI DĚLAJÍ?

Jako většina zájmových spolků a sportovních 

klubů se i radioamatéři snaží přilákat mládež. Ve 

vlastních klubovnách nebo ve školních třídách 

ukazují instruktoři, jak si postavit vlastní rádio, 

které opravdu hraje, nebo jak sestavit malého 

robota, který se pohybuje tak, jak mu přikáže-

me. Zájem mladých je orientován především na 

již zmíněné technické profese a  manuální zruč-

nost v ovládání nářadí a  jednoduchých měřících 

přístrojů. Těm, kteří se ještě navíc chtějí více po-

hybovat v  terénu, je určena oblast činnosti ROB 

(radiový orientační běh). Někteří mladí zájemci se 

zase více soustřeďují na vlastní komunikaci po ra-

diových vlnách. Těm jsou určeny kurzy radiových 

operátorů. Soutěživost a snahu o porovnání sil si 

radioamatéři obecně uspokojují v  radioamatér-

ských závodech, které jsou jak lokální, tak i konti-

nentální či celosvětové. 

POKRAČOVÁNÍ V TRADICÍCH

Historicky první radiovou komunikací bylo pře-

dávání zpráv pomocí telegrafní Morseovy abecedy. 

Rozhledna na Neštětické hoře  při závodě 

 „Polní den 2014“

Členové  reprezentačního týmu OL4HQ při  

závodu „IARU Champioship 2014
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Přestože tento typ komunikace byl již z profesionál-

ních služeb vyřazen a technika se z dob „Přednosty 

stanice“ poněkud změnila, radioamatéři stále tuto 

tradici dodržují. Je to z technických důvodů, neboť 

telegrafní signál dosáhne nejdále i při malém výko-

nu vysílače. Hlavním důvodem je profesní hrdost 

na tento typ komunikace. Dodnes jsou pořádány 

nejen republikové ale i celosvětové soutěže v rych-

lotelegrafi i. Čeští reprezentanti nejsou rozhodně 

těmi posledními. Pro radioamatéry není používání 

tradičních typů komunikace a  radiových prostřed-

ků dogmatem. V současnosti je v provozu mnoho 

bodů radiové digitální sítě a mnoho radioamatérů 

pracuje těmito moderními druhy provozu.

Na území bývalého Československa má ama-

térské radiové vysílání také dlouhou tradici. Jed-

ním z  průkopníků byl Pravoslav Motyčka s  vola-

cím znakem OK1AB. K uctění tohoto historického 

radioamatérského mezníku je na závěr roku 2014 

připravena radioamatérská aktivita pod volacím 

znakem OL90OK.

POMOC OSTATNÍM SPORTOVNÍM ODVĚTVÍM

Radioamatéři nejsou uzavřeni do své komunity. 

Je-li to potřeba, rádi pomáhají ostatním sportov-

cům zvláště při zajištění organizace jejich závodů 

a sportovních podniků. Ne vše a ne vždy se dá zajis-

tit mobilními telefony a zde přicházejí ke slovu prá-

 

Mladí radioamatéři ze stanice OK1KRI při závodě 

„Polní den mládeže 2014“

Mladí radioamatéři ze stanice OK1KRI při závodě 

„Polní den mládeže 2014“
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vě radioamatéři. Jenom pro ilustraci uveďme situaci, 

kdy radioamatérská stanice v  Čechách předává 

jachtařům, ztraceným kdesi v oceánu, při jejich zá-

vodu aktuální zprávy o počasí na jejich plánované 

trase. Mnoho stanic je připraveno pomoci posádce 

v případě, kdy se loď dostane do obtížné situace. 

RADIOAMATÉRSKÉ ZÁVODY

Již od počátku, kdy radioamatéři vznikli, vzni-

kaly i  radioamatérské závody. Některé jsou krátké 

třeba jen půl hodiny. Některé trvají den či dva. Jsou 

ale také soutěže, které trvají i několik let. Z krátkých 

závodů stojí za zmínku závod „největšího velikána 

české historie“ Cimrmanův utajený závod. Trvá 30 

minut a  je pro příznivce morseovky. Svátkem pro 

nás radioamatéry je závod zvaný Polní den. Tento 

závod se uskutečňuje každý rok, vždy první celý 

víkend v  měsíci červenci. Vlastní závod trvá 24 

hodin. Předchází mu mládežnická varianta – Polní 

den mládeže. Jedná se o  závod, ve kterém mladí 

uchazeči, či jen zájemci o  radioamatérský sport, 

mohou pracovat (s  jistým omezením) na zařízení 

používaném ve  standardním závodním provozu 

a  vyzkoušet si tak radioamatérský provoz. Pro „ty 

starší“, je radost vidět, jak mladý radioamatér pro-

žívá vzrušení ze spojení s  jinou radiostanicí, na 

které hovoří operátor jeho věkové skupiny. S jistou 

vnitřní škodolibostí se pak usmíváme nad stresem 

mladého operátora z nemožnosti přesně se naladit, 

natočit anténu, či prostě z  toho, že jej volaná sta-

nice neakceptuje a neodpovídá. Následnou radost 

z „vydřeného“ spojení a získání všech potřebných 

informací mu můžeme jen závidět. Z těch dlouho-

dobých aktivit je to např. diplom DXCC, tedy potvr-

zení, že jeho vlastník pracoval s určitým počtem ra-

diostanic na celém světě. Nutno však podotknout, 

že samostatnou radioamatérskou zemí se často 

počítá např. ostrov (Jersey), nebo část státu (Skot-

sko). Mnohé země s ohledem na měnící se politic-

kou situaci zanikají, jiné vznikají. V současné době 

existuje okolo 340 platných zemí. Nejlepší z  čes-

kých radioamatérů mají potvrzeno spojení s  cca 

380 zeměmi. Reprezentační tým s volacím znakem 

OL4HQ se v roce 2014 zúčastnil také závodu IARU 

Championship 2014. Tým, který pracoval z 11 míst 

rozesetých po celém území republiky a  který tvo-

řilo 38 členů, uskutečnil během 24 hodinového 

závodu celkem 17 598 spojení s 206 zónami světa 

a získal tak 27 081 854 bodů.

RADIOAMATÉRSKÉ EXPEDICE

Mnohá místa na světě nejsou „radioama-

térsky“ obsazena. To je buď z  důvodu politické 

situace v  daném státě (Severní Korea) nebo tím, 

že se jedná o malý ostrov, kde mimo ptáků nikdo 

nežije. Na takováto místa se čas od času vypra-

vují radioamatérské expedice. Parta nadšenců 

nelituje finančních prostředků a  na několik dní 

se usídlí právě na takovém místě. Výsledkem pak 

bývá několik tisíc navázaných radiových spojení 

se stanicemi po celém světě.

ČRK

Aktivity radioamatérů koordinuje Český radi-

oklub. Pro provozování radioamatérské aktivity 

není nutné, aby příslušný člověk byl členem ČRK, 

ale je to výhodné z mnoha důvodů. ČRK nyní sdru-

žuje okolo 2300 členů a  více než 200 členských 

radioklubů. Součástí práce ČRK je podpora a fi nan-

cování radioamatérských majáků a převaděčů. Dále 

podpora v  legislativních záležitostech spojených 

se získání radioamatérské koncese. Nedílnou a ne-

malou část práce tvoří podpora zájmových kroužků 

pro mládež, podpora soutěží mládeže a  podpora 

reprezentantů. Pokud se chcete o Českém radioklu-

bu a  jeho aktivitách dozvědět více, navštivte naše 

internetové stránky www.crk.cz nebo kontaktujte 

sekretariát ČRK na telefonu 266  722  240 nebo na 

e-mailu crk@crk.cz.

Člen reprezentačního týmu OL4HQ při 

telegrafním spojení v rámci IARU 

Champioship 2014

Někteří členové reprezentačního týmu 

stanice OL4HQ
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Pokud jsme se domnívali, že se rok 2013 nesma-

zatelně zapsal do historie českého biatlonu, tak 

si troufáme říci, že rok 2014 je v historických tabul-

kách jeho jednoznačným přemožitelem. Medailový 

triumf smíšené štafety na prvním kole SP v  Öster-

sundu navázal na úspěchy z předcházející sezóny 

a vyzval české fanoušky ke zvýšení pozornosti. 

V dalších kolech Světového poháru v  biatlo-

nu se na předních pozicích střídala různá jména 

našich reprezentantů, což potvrzovalo sílu celé-

ho týmu a Gabriele Soukalové se dokonce celou 

úvodní třetinu sezóny dařilo držet žlutý trikot ve-

doucí závodnice SP! 

Ti sportovci, kteří se zrovna neutkávali o místo 

do Soči, nebo nesoutěžili na Poháru IBU, bojovali 

o co nejlepší umístění na Světové zimní univerziádě. 

Jitka Landová zde obsadila hned tři medailové pozi-

ce, když individuální zlato a bronz doplnila druhým 

bronzem se smíšenou štafetou. Další úspěch zazna-

menal Tomáš Krupčík, který vybojoval individuální 

stříbrnou medaili a společně s  Jitkou Landovou, 

Kristýnou Černou a Michalem Žákem dokázal získat 

bronzovou medaili i ze smíšené štafety. 

Mistrovství Evropy v  biatlonu, jehož pořada-

telství jsme se zhostili v Novém Městě na Moravě 

se zúčastnilo téměř 300 sportovců z 30 zemí. Nej-

lépe se dařilo junioru Adamu Václavíkovi. Stříbro 

„bral“ na trati sprintu a bronz ve stíhacím závodě. 

Pro trenéra reprezentačního družstva Vlastimila 

Vávru to tak byla odměna za odváděnou práci 

a pro český biatlon příslib nové vyrůstající gene-

race. Z kategorie mužů a žen do 26 let se na ME 

nejlépe dařilo Michalu Krčmářovi, který obsadil 

7. místo na trati sprintu. 

V  tu chvíli se však již blížil vrchol sezóny  XXII. 

zimní olympijské hry. Do ruské Soči odcestovalo 

nejprve kvarteto žen ve složení Gabriela Soukalová, 

Veronika Vítková, Eva Puskarčíková a Jitka Lando-

vá společně s mužskou čtveřicí v čele s Ondřejem 

Moravcem, Michalem Šlesingrem, Jaroslavem Sou-

kupem a Tomášem Krupčíkem. Výše uvedenou os-

mičku sportovců doplnila ještě Lea Johanidesová 

a Michal Krčmář, kteří se ještě před ZOH zúčastnili 

ME v Novém Městě na Moravě. 

Tak, jak přinesl první start na Světovém pohá-

ru klid, tak i první start na ZOH odebral všem tíhu 

zodpovědnosti z  ramen. Jaroslav Soukup se stal 

historicky prvním držitelem biatlonové olympij-

ské medaile z České republiky! Nejeden člen rea-

lizačního týmu si oddechl s myšlenkou: „A máme ji, 

máme splněno!!“. Cílem naší účasti na ZOH v Soči 

bylo skutečně přivézt vytouženou olympijskou 

medaili. Ovšem to, že téměř co závodní den, to 

bude medaile, nikdo netušil. Jak řekl Václav Fiřtík: 

„Byl to sen, ze kterého se nikdo nechtěl probudit.“ 

Na celkovém počtu pěti medailí se největší zá-

sluhou podílel Ondřej Moravec (stříbro – stíhací 

závod, bronz – mass start, stříbro – mix štafeta), 

Gabriela Soukalová (stříbro – mass start, stříbro – 

mix štafeta), Jaroslav Soukup (bronz – sprint, stří-

bro – mix štafeta) a Veronika Vítková (stříbro – mix 

štafeta). Vedle senzačních medailových zisků, ov-

šem nesmíme zapomenout ani na krásné 4. místo 

štafety žen ve složení Eva Puskarčíková, Gabriela 

Soukalová, Jitka Landová a Veronika Vítková. Blíz-

ko cenným kovům byla i dvakrát čtvrtá Gabriela 

Soukalová nebo šestá Veronika Vítková.

Těsně po skončení olympijských her byl na bi-

atlonovém programu další vrchol sezony, tentokrát 

ale pro dorostence a juniory.  MS dorostu a juniorů 

 

Z leva – O. Moravec, J. Soukup, G. Soukalová, V. Vítková – Vyhlášení smíšených štafet OH Sochi 2014

 

Tomáš Krupčík – SP Antholz 2014
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se konalo v americkém Presque Isle, kde startovalo 

devět našich sportovců. Zámořské prostředí malé 

české výpravě tolik nepřálo. Kromě Tomáše Vojí-

ka, který zde vybojoval velmi cenné avšak smolné 

4.  místo ve vytrvalostním závodě a Adama Václa-

víka, který obsadil 17. místo ve stejném závodě, se 

zde nepodařilo dosáhnout výraznějších umístění.

I zde se však ukázala soudržnost, houževnatost 

a bojovnost, což jsou vlastnosti celého biatlonové-

ho týmu, díky kterým dosahují hvězd. Ovšem žádná 

hvězda nezáří věčně a také jedna biatlonová tento 

rok uhasla. Po všech nezapomenutelných sportov-

ních zážitcích, zasáhla vyšší moc.  Dne 29. 3. 2014 

zemřel náhle pan Václav Fiřtík, prezident ČSB a vi-

ceprezident IBU, ale především přítel, který byl duší 

i srdcem Českého svazu biatlonu. Český biatlon 

se tak ocitl v  nelehké situaci a místo očekávaných 

V. Vítková při startu štafet na SP Antholz 2014
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oslav úspěšné sezony se musel zaměřit na to, jak 

zvládnout a řešit velkou ztrátu.  

Dne 17. května 2014 se uskutečnila valná hro-

mada ČSB v  Novém Městě na Moravě, kde bylo 

zvoleno nové vedení ČSB pro olympijský cyklus 

2014–2018. Zástupci biatlonových klubů na valné 

hromadě udělili důvěru panu Jiřímu Hamzovi, pre-

zidentovi organizačního výboru MS 2013 a mana-

žerovi ČSB. Jiří Hamza tak přijal nelehkou pozici pre-

zidenta ČSB v období, kdy se naše odvětví dostalo 

do popředí zvýšené pozornosti médií a partnerů. 

Navíc každé důležité rozhodnutí nového preziden-

ta bylo konfrontováno s odkazem Václava Fiřtíka.

Dobrou vizitkou pro nově sestavený výbor 

ČSB, který nyní pracuje ve složení Jiří Hamza, Libor 

Vlček, Vlastimil Jakeš, Martin Novotný, Vlastimil 

Vávra, Vojtěch Zicháček, je to, že se podařilo získat 

nutné fi nanční prostředky jak z MŠMT, zejména na 

investice, tak od partnerů ČSB. Hlavními partnery 

Českého svazu biatlonu pro nadcházející čtyřleté 

období jsou společnosti: Viessmann, Hamé, BMW, 

PSG, EGAP, Meopta, BLESK Energie, Alpine Pro a 

ATEX. Díky všem získaným fi nančním zdrojům se 

ČSB rozhodl investovat velkou část prostředků do 

podpory narůstající členské základny.

Významným sportovním úspěchem z  letního 

období tohoto roku, byla účast na MS v letním biat-

lonu na kolečkových lyžích, které se konalo v ruské 

Ťuměni. Zde se podařilo získat celkem sedm medailí 

a z toho hned pět titulů mistra světa. Největší počet 

medailí si odvezl věkem ještě junior Tomáš Vojík, kte-

rý získal dvě individuální zlaté medaile a jednu zlatou 

medaili ze smíšené štafety, kde startoval společně 

Jessicou Jislovou, Kristýnou Černou a Adamem Vác-

lavíkem. V kategorii juniorek se podařilo získat stříbr-

nou medaili Lucii Charvátové ve sprintu a bronzovou 

medaili Jessice Jislové ve stíhacím závodě. Mezi seni-

ory se blýsknul ziskem titulu mistra světa ve sprintu 

Ondřej Moravec. Početný zisk medailí z letní soutěže, 

ještě zvýraznila smíšená štafeta ve složení Veronika 

Vítková, Gabriela Soukalová, Ondřej Moravec a Mi-

chal Šlesingr.  Češi vybojovali mistrovský titul v závo-

dě, který se jel jako memoriál Václava Fiřtíka!

Mistrovství světa na kolečkových lyžích se usku-

tečnilo dva týdny před volebním kongresem IBU, který 

hostil rakouský St. Wolfgang. Cílem delegace ČSB bylo 

obsadit některou z pozic viceprezidenta nebo pozici 

člena technické komise. Z  českých zástupců uspěl 

Vlastimil Jakeš, který se stal členem technické komise. 

Prezidentem jednoho z  nejatraktivnějších zimních 

sportů současnosti zůstal pro další volební období 

Anders Besseberg. Pořadatelé z Nového Města na Mo-

ravě na kongresu prezentovali koncept rozvoje areálu 

s výhledem uspořádání některého z dalších MS.

ZAJÍMAVOSTI ČSB V ROCE 2014:

Kluby biatlonu za podpory ČSB i přes špat-
né klimatické podmínky uplynulé zimy 
uspořádaly celkem 16 závodů Českých po-
hárů a Mistrovství České republiky.

Jako jeden z mála členů IBU podporuje ČSB 
nadále letní biatlon a to hned ve třech jeho 
podobách – v krosovém  běhu, na kolečko-
vých lyžích a na horských kolech, kde se po-
dařilo uspořádat celkem 21 závodů Českého 
poháru a Mistrovství České republiky.

V poháru národů IBU SP v biatlonu obsadila 
mužská i ženská reprezentace 7. místo.

Gabriela Soukalová získala malý globus za 
vítězství v poháru vytrvalostních závodů SP.

Česká mix štafeta získala malý glóbus za 
tuto disciplínu společně s Nory.

Gabriela Soukalová obsadila celkově ve 
Světovém poháru 2014 v  ženské kategorii 
4. místo, Veronika Vítková 9. místo a Ondřej 
Moravec v mužské kategorii 15. místo.

Ve spolupráci s ČSB byla vydána kniha Biat-
lon, jejímž autorem je Jos ef Trojan. 

G. Soukalová před střeleckou položkou 

na OH Sochi 2014

 

O. Moravec při závodě na OH Sochi 2014
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Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS) je 

spolkem zájemců o  chov a  sportovní vý-

cvik psů a příznivců této činnosti. Prostřednictvím 

téměř 180 základních kynologických organizací 

a chovatelských klubů sdružuje více než 4 000 čle-

nů. Cílem MSKS je zajištění všestranného sportovní-

ho vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad dospě-

lých i  mládeže v  souladu s  posláním Mezinárodní 

kynologické organizace FCI, jejímž je členem. Svaz 

aktivně spolupracuje s vrcholným orgánem kynolo-

gie v  České republice  Českomoravskou kynologic-

kou unií a vytváří nezbytné podmínky pro výchovu 

odborníků v oblasti výcviku a chovu psů (zejména 

rozhodčích, fi gurantů a dalších funkcionářů).

MSKS vydává dvakrát ročně Kalendář kynolo-

gických akcí. Aktuální informace o  všech připra-

vovaných soutěžích, chovatelských a výcvikových 

akcích jsou k dispozici na internetových stránkách 

svazu www.msks.cz, kde jsou i  další potřebné 

formuláře, dokumenty, zkušební řády, informace 

o  rozhodčích, fi gurantech či zprávy z  předsed-

nictva. Jsou zde i  informace z  výcvikové komise, 

zprávy z  výběrových závodů a  mistrovství MSKS 

a  spousta jiných dokumentů o  dění ve svazu. Na 

webu jsou i  informace o  kynologickém areálu 

MSKS, který se nachází necelých 30 km od Brna 

v obci Zbraslav, o akcích konajících se v něm a na-

bízených službách.

Začátkem roku se kromě zkoušek a závodů, po-

řádají výběrové závody dospělých, ze kterých se no-

minují závodníci na mezinárodní Mistrovství MSKS. 

Závodí se dle kritérií mezinárodního zkušebního 

řádu IPO 3 v tradičních disciplínách – stopa, posluš-

nost a obrana. Maximální možné ohodnocení v kaž-

dé disciplíně je 100 bodů. Psovodi, kterým se poda-

 

Z činnosti MSKS

 

Mezinárodní mistrovství MSKS IPO1

Evropská výstava psů 2014 Brno
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řilo dosáhnout celkového součtu 240 a více bodů, se 

tak kvalifi kovali na mezinárodní Mistrovství MSKS. 

Letošní Mezinárodní mistrovství MSKS ve vý-

konu psů pracovních plemen dle IPO 3 a IPO 1 se 

konalo ve dnech 20. – 21. září ve sportovně kyno-

logickém areálu ve Zbraslavi u  Brna. Přihlásilo se 

celkem 52 závodníků. V  kategorii IPO 3 se umís-

tila na prvním místě paní Dana Pecinová (MSKS) 

se psem belgického ovčáka malinois NESTOR DE 

Hanácká NVP 2014 
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ALPHAVILLE BOHEMIA, a to s bodovým ohodnoce-

ním 88-83-93, celkem 264 bodů.

V kategorii IPO 1 zvítězil závodník Zdeněk  No-

vák (MSKS) s  belgickým ovčákem malinois AURA 

Z ÚDOLÍ JIZERY s celkovým počtem 284 bodů.

Samostatnou kapitolou v  činnosti svazu je 

mládež. MSKS pořádá jednodenní i vícedenní sou-

středění mládežníků v různých koutech republiky. 

Ve dnech 19. - 26. 7. 2014 se konal v areálu MSKS 

Letní výcvikový tábor mládeže, který byl v hojném 

počtu obsazen - ostatně jako každý rok. Kromě 

přednášek a  seminářů od zkušených lektorů si 

mohly děti procvičit stopy, poslušnost, obranu 

a dozvědět se něco i o cvicích z agility.

V  termínu 10. - 11. října 2014 se ve Zbraslavi 

konalo Mistrovství mládeže a juniorů MSKS v kate-

goriích ZZO, ZVV 1 a IPO 2. Celkem se přihlásilo 20 

psovodů se svými psy. V kategorii ZZO vyhrála Lu-

cie Točíková z Aginou Granátová zahrada, v ZVV1 

Karolína Kočová s Carmen Kelly Box a v IPO2 Adam 

Šeděnka se psem Brucem Abides. 

18. - 19. října 2014 se konalo Mistrovství sto-

pařů mládeže a juniorů MSKS ve Zbraslavi u Brna. 

Titul Nejlepší mládežník a zároveň Nejlepší stopa 

mistrovství získala Martina Nemravová a titul Nej-

lepší junior Veronika Višvaderová.

I v letošním roce se konaly oblíbené tzv. obra-

nářské víkendy - setkání kynologů se svazovými 

fi guranty nebo fi guranty 1. třídy s nácvikem obran. 

Víkendy jsou organizovány v základních organiza-

cích po celé republice.

Mimo to se uskutečnilo několik školení fi guran-

tů, školení klubových instruktorů výcviku, výcviko-

vých víkendů a mnoho dalších setkání kynologů.

Kromě sportovního výcviku se naši kynologo-

vé zabývají také dalšími kynologickými disciplína-

mi, především agility, líbivým tanecem se psem 

a  mondioringem. V  těchto disciplínách pořádají 

základní organizace ukázky a závody jak na domá-

cím poli, tak i v zahraničí.

MNOHO NAŠICH ČLENŮ REPREZENTOVALO 

NÁŠ SVAZ I NA NÁRODNÍCH 

A MEZINÁRODNÍCH ZÁVODECH. 

Sezónu letošního roku opět otevírala výstava 

psů všech plemen známá pod názvem Hanácká ná-

rodní výstava psů. Konala se ve dnech 4. – 5. ledna 

2014 v  areálu a.s. Veletrhy Brno. Jejího IX. ročníku 

se zúčastnilo 1 301 psů a 1 610 fen z 8 zemí (Česká 

republika, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Slo-

vensko, Maďarsko a Nizozemsko). Na závěr každého 

dne probíhaly soutěže, kde se vybírali nejkrásnější 

psi dne. Ti se na závěr výstavy utkali o čestný titul 

„Nejkrásnější pes IX. Hanácké národní výstavy“.

V  roce 2015 se bude X. ročník Hanácké ná-

rodní výstavy psů všech plemen konat ve dnech 

3. – 4. ledna v Brně v areálu výstaviště. Naplánovány 

jsou pro příští rok také různé závody, zkoušky, kraj-

ské výstavy a speciální výstavy, – bude se již tradičně 

konat Mezinárodní mistrovství MSKS dle IPO 3. 

Hanácká NVP 2014 – Entlebušský salašnický pes

 

Hanácká NVP 2014 

 

Mezinárodní mistrovství MSKS IPO3
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je spolek 

s dlouholetou tradicí. Cílem činnosti SH ČMS je 

mimo jiné podporovat všeobecnou sportovní čin-

nost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich 

osobnosti, intelektuálních a  tělesných schopností 

a zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu 

pro všechny a  zdravého životního stylu, podporo-

vat sportovní reprezentaci a přípravu na ni, vytvářet 

podmínky pro tuto činnost. 

Mezi hlavní okruhy činnosti SH ČMS patří orga-

nizování sportovně – organizační, informační, propa-

gační a  osvětové činnosti v  rámci zapojení do spor-

tovních a všeobecně tělovýchovných aktivit jako jsou 

soutěže, školení, zkoušky, soustředění a další. Vytvářet 

pro tyto činnosti materiální a  personální podmínky 

a zajišťovat v této oblasti širokou informovanost.

SH ČMS má evidováno 363 143 členů z nichž 

je 58 815 dětí a mládeže ve věku 3 - 18 let. Členo-

vé se sdružují v 7 780 sborech dobrovolných hasi-

čů (SDH), 77 okresních sdruženích hasičů (OSH), 

14 krajských sdružení hasičů (KSH). 

Přibližně 180 000 našich členů se věnuje požár-

nímu sportu. V této oblasti dosahují naši sportovci 

tradičně dobrých výsledků, a  to jak děti a  mládež, 

tak i  dospělí. Počátek těchto úspěchů sahá do še-

desátých let minulého století a  poprvé vyvrcholil 

dosažením nejvyšších met na mezinárodní soutěži 

v hasičském sportu v Brně v roce 1973. 

V  současné době patří naši sportovci na mezi-

národních kolbištích mezi nejlepší. Po úspěších ve 

fi nském Kuopiu v  roce 2001 a  chorvatském Varaž-

dinu v roce 2005 následovala mezinárodní hasičská 

soutěž v Ostravě v roce 2009, kde startovaly tři tisíce 

reprezentantů z  27 zemí světa. Ostrava ukázala, že 

jsme v požárním sportu světovou velmocí. Své kvality 

jsme opětovně potvrdili také na mezinárodní soutěži 

ve francouzském Mulhouse v roce 2012 a na mistrov-

ství světa dorostu a mistrovství světa juniorů do 23 let 

v požárním sportu, kterých se národní reprezentace 

účastní od roku 2011. V roce 2014 se světové mistrov-

ství uskutečnilo v ČR ve Svitavách pod záštitou pre-

zidenta ČR pana Miloše Zemana a  za osobní účasti 

premiéra vlády ČR pana Bohuslava Sobotky.

Letošní Mistrovství republiky profesionál-

ních a  dobrovolných hasičů  v  požárním sportu

odstartovalo 29. června 2014 na výstavišti Země ži-

vitelka v Českých Budějovicích. Začalo výstupem do 

IV. podlaží cvičné věže, která je obvykle doménou 

profesionálů. Skvěle si ale vedli i  dobrovolní hasiči. 

Mezi nimi byl nejlepší Tomáš Vlček z  SDH Lhenice. 

Novinkou českobudějovického klání byla exhibice 

žen. Nejlepší výkon z  jejich řad zaznamenala Anež-

ka Masná z SDH Těpeře. Druhým dnem už probíhaly 

soutěže za příjemně letního počasí na atletickém sta-

dionu TJ Sokol České Budějovice. První na programu 

byl běh na 100 m s  překážkami. Nejlepším dobro-

volným hasičem se v něm stal Jan Gášek z SDH Ju-

řinka s časem 15,67 s. Mezi ženami excelovala Šárka 

Jiroušová z SDH Poniklá časem 16,50 s. Odpoledne 

patřilo štafetám 4x100 m s překážkami. SH ČMS má 

v této kategorii nový český rekord. V čase 55,28 s ho 

dosáhla štafeta SDH Zbožnov v sestavě Josef Mládek, 

Jan Flídr, Martin Lidmila a  Václav Divoš. Třetí den 

mistrovské soutěže byl ve znamení požárních útoků. 

Nejlepšího času v nich dosáhli muži z Dehtína: 25,44 

s. Mezi ženami byly nejrychlejší sportovkyně z Chvá-

lenic s časem 25,67 s. V celkovém hodnocení se muži 

umístili v tomto pořadí: Dehtín, Zbožnov a Tuř. Ženy: 

Chválenice, Slatiny, Michálkovice. 

Požární sport v podání dětí a dorostu byl hlav-

ní náplní programu atletického stadionu Vysoké-

ho učení technického v Brně ve dnech 2. - 6. čer-

vence 2014. První dva dny patřily republikovému 

kolu hry Plamen a  další dva Mistrovství České re-

publiky dorostu SH ČMS. 

Mistrovství České republiky dorostu SH ČMS 

a republikové kolo sportovně – branné hry Pla-

men, které se konaly 2. - 6. července v Brně, měly 

velice vysokou úroveň hlavně díky organizátorům 

z KSH Jihomoravského kraje a OSH Brno-venkov. 

 

Mistrovství republiky profesionálních a dobrovol-

ných hasičů  v požárním sportu - Jedním z  úkolů 

štafety je uhašení ohně

Předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka

MS Svitavy 2014

KATEGORIE HASIČSKÉHO SPORTU: 

Požární sport:
běh na 100 m s překážkami
výstup do 4. podlaží cvičné věže
štafeta 4 x 100 m s překážkami
požární útok

Tradiční disciplíny CTIF:
štafetový běh
požární útok

Disciplíny TFA

Soutěže dorostu: 
závod požárnické všestrannosti
běh na 100 m s překážkami
štafeta 4 x 100 m s překážkami
požární útok

Sportovně branná Hra Plamen pro 
mladé hasiče: 
závod požárnické všestrannosti
běh na 60 m s překážkami
štafeta 4 x 60 m s překážkami
štafeta požárních dvojic
štafeta CTIF
požární útok plamen
požární útok s překážkami CTIF

Hasičské sportovní soutěže 
vrcholí na republikových 
úrovních. 
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Série šesti soutěžních disciplín začala závo-

dem požární všestrannosti. Úkoly nejlépe zvládlo 

družstvo Letohradu-Orlice, další byli mladí hasiči 

z  Drnovic. Třetí nejlepší čas mělo družstvo z  Blu-

dova.  V  mezinárodních disciplínách CTIF, které 

zahájil požární útok, zcela suverénně vyhrálo 

družstvo z Bludova. Ve štafetě CTIF vybojoval zlato 

Letohrad-Orlice (čas 65,92 s) s více než dvouvteři-

novým náskokem před druhou Poniklou. Půl vte-

řiny za Poniklou doběhli Bludovští. Družstvo Leto-

hradu-Orlice také suverénně vyhrálo štafetu 4x60 

metrů. Ve štafetě dvojic si nejlépe vedli sportovci 

z  Bludova, Letohradu-Orlice a  Dolního Bukovska. 

Vrcholem byl požární útok. Vítězem se stal Bludov, 

za kterým následovala družstva z Brady-Rybníčku 

a  Poniklé. Výsledné pořadí na MČR hry Plamen 

v Brně bylo následující: 1. Bludov, 2. Letohrad-Or-

lice a 3. Poniklá. MČR dorostu v požárním sportu 

v bězích na 100 metrů s překážkami vyhrálo druž-

stvo „nováčků“ z Oznice. Dalším překvapením bylo 

družstvo ze Žebnice, které doběhlo druhé. Na třetí 

příčce stanuli sportovci z  Michálkovic. Michálko-

vice získaly zlato i  ve štafetě. V  požárním útoku 

pak opět zvítězila Žebnice. Stříbro získaly Těpeře 

a bronz Bludov.  Mistry republiky se stali závodníci 

ze Žebnice na Plzeňsku. Dorostenci ze Zbožnova 

se ctí obhájili loňský titul vicemistrů. Bronz si vy-

bojoval Bludov.

Také soutěž dorostenek měla dobrou úroveň. 

Běh na sto metrů s  překážkami vyhrály atletky 

z  Těžkovic. Za nimi o  čtyři setiny vteřiny doběhl 

Horní Lánov a třetí byl Bludov.

Ve štafetě si pak nejlépe vedla děvčata z Hor-

ního Lánova, Pískové Lhoty a Jarcové. Všechna tři 

družstva podala na dráze vynikající výkony. V po-

žárním útoku s časem 26,96 s získala zlatou medai-

li Písková Lhota a při rovnosti bodů s Těškovicemi 

se stala mistrem republiky. Druhá v  útoku byla 

děvčata z  Těškovic a  třetí z  Úněšova. Republiko-

vé stříbro si z Brna odvezly dorostenky z Těškovic 

a Horní Lánov si odvezl kov z bronzu.

Nejdůležitější sportovní akcí letošního roku 

bylo V. mistrovství světa dorostu a  III. mis-

trovství světa juniorů do 23 let v  požárním 

sportu ve Svitavách, které se konalo ve dnech 

16. - 19. července 2014. Organizátoři si rozhod-

ně zaslouží poděkování a  naši mladí sportovci 

velkou poctu. Získali totiž celkem 24 medailí. 

Osm zlatých, osm stříbrných a  osm bronzových. 

Slavnostní zahájení celostátního kola hry Plamen

MS Svitavy - Vyrovnaný boj na překážkách

MČR dorostu a hry plamen - Voda v nádrži zápal 

boje nezchladila
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Přičemž hodnoty světových rekordů se tu přepi-

sovaly hned několikrát.

Sportovní boje byly podle věku hodnoceny 

v  kategoriích dorostenky a  dorostenci (mladší 

13 - 14 let, střední 15 - 16 let, starší 17 - 18 let), a ju-

niorky a  junioři (18 - 23 let). Z  jednotlivců k  nej-

lepším patřila Anežka Masná, která v běhu na 100 

metrů získala zlatou medaili a stala se tak mistryní 

světa a  v  disciplíně výstup na věž se umístila na 

druhém místě. Stříbrnou medaili na stometrové 

trati získala v  dorostenecké kategorii i  Zdena No-

votná a  bronz vybojovala Kamila Krejčí, která již 

před tím získala bronz i ve výstupu na věž.

Dorostenky České republiky se jako kolektiv zce-

la zaslouženě staly také mistryněmi světa v  požár-

ním útoku a součtem bodů z  jednotlivých disciplín 

i  celkovými mistryněmi světa dorostenek pro rok 

2014. Juniorky Monika Marešová, Barbora Šubrtová, 

Markéta Marková a Veronika Machalová se staly mis-

tryněmi světa ve štafetě 4x100 metrů s překážkami. 

V běhu na 100 m s překážkami dorostenců Danilel Kl-

vaňa časem 16,02 s vytvořil světový rekord. Ten pak 

překonal Rus Rodin, který zaběhl neuvěřitelný čas 

15,69 s. Ve štafetě už prvním pokusem naši nasadili 

laťku, kterou nikdo nepřekonal, a druhým pokusem 

ji ještě zvedli. Čas 55,44 s se zapsal jako nový světo-

vý rekord. Naši junioři ohromili, když se stali mistry 

světa ve štafetě i v požárním útoku, a to navíc výkony, 

které znamenaly nové světové rekordy. Čeští junioři 

se stali i celkovými mistry světa!

Dne 27. září 2014 se ve Dvoře Králové nad 

Labem konalo V. mistrovství České republiky 

v  tradičních disciplínách CTIF. Na startu se za vy-

dařeného počasí sešlo celkem šestnáct družstev, 

šest z  nich tvořili hosté ze zahraničí - Rakouska, 

Maďarska a Polska. Ženy ze Skalice u Frýdku-Míst-

ku si odvezly putovní pohár. O vteřinu za nimi se 

umístily ženy z SDH Velké Meziříčí, které tak vyhrá-

ly svoji kategorii. Stříbro v kategorii ženy A pak pa-

třilo SDH Písková Lhota a třetí byly ženy z Vlčnova. 

A byl to právě Vlčnov, který ovládl mužskou kate-

gorii dobrovolných hasičů. Preciznost provedení 

obou disciplín byla téměř dokonalá a  tři mužská 

družstva, která Vlčnov postavil na start, získala ve 

svých kategoriích nejcennější medaile.

Dne 4. října 2014 se ve Štramberku konalo prv-

ní ofi ciální mistrovství České republiky dobrovol-

ných hasičů v disciplínách TFA (v překladu „Nejtvrd-

ší hasič přežije“). V kategorii do 40 let jednoznačně 

zvítězil Zbyněk Kadlčík ze Zlínského kraje.  Jediný 

Kadlčíkův čas nepřekročil hranici 7  minut.  Z  druž-

stev pak si nejlépe vedli sportovci Pardubického 

kraje. Ve věkové kategorii nad 40 let si mistrovský 

titul odvezl do Olomouckého kraje Zdeněk Hubá-

ček. Bohatou účast má seriál soutěží v běhu na 100 

m s překážkami „Rebelův Český pohár 2014“. Probí-

há již jedenáctým rokem a získal velikou podporu 

nejen hasičské veřejnosti. Má celkem šest závodů 

v  různých termínech. Vítězem v  kategorii mužů je 

za rok 2014 Jan Zhříval a žen Šárka Jiroušová. Český 

pohár probíhá také v kategoriích dorostu.

Novinkou roku 2014 je Český halový pohár 

v běhu na 60 m s překážkami pro mladé hasiče. Jde 

o sérii tří halových závodů, do kterých se postupně 

zapojilo téměř 1 500 dětí. Finále halového poháru 

mládeže se konalo 8. listopadu 2014 v Praze.

Adepti na titul mistra světa nastupují

MS Svitavy - Za vidinou, co nejlepšího času

V. mistrovství světa dorostu a III. mistrovství světa 

juniorů do 23 let v požárním sportu ve Svitavách 

- Tanec s hadicemi



S VA Z 
B R A N N Ě - T E C H N I C K ÝC H 

S P O R T Ů  Č E S K É  R E P U B L I K Y 
I v roce 2014, přes velmi napjatou finanční situaci stabilizující se až ve IV. čtvrtletí roku, jsme se ve 

Svazu branně–technických sportů České republiky snažili plnit jeho základní poslání - zabezpečování tělovýchovy a sportu v oblasti 

branně výchovných, sportovních, technických a jiných společenských aktivit. Jako každoročně základní organizace 

svazu pořádaly klubové i otevřené sportovní akce se zapojením veřejnosti vrcholící organizováním mistrovských soutěží. Maximální 

důraz byl opět kladen na pravidelnou sportovní činnost mládeže, což se nám snad, i dle samotného 

provedení mládežnických soutěží, účasti závodníků a jejich výsledků, dařilo.
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Obdobně, jako v letech minulých, byly veškeré 

aktivity svazu plněny v  úzké spolupráci s  ko-

lektivními členy svazu - Technickými sporty Lučan 

Louny, Svazem technických sportů Prácheňsko 

Písek, Asociací praktické střelby České republiky, 

Občanským sdružením LEX a  Asociací střelců na 

asfaltové terče (ASAT).

V roce 2014 proběhla v jednotlivých soutěžích 

SBTS ČR na různých místech republiky řada míst-

ních kol a  kvalifi kačních přeborů ve střeleckých 

štafetách trojic (Beroun - organizátor ZO Praha 7, 

Svitavy, Louny, Vojkovice) a  oblastní přebory ve 

střeleckém víceboji (Svitavy, Louny). 

VŠECHNY TYTO SOUTĚŽE VYVRCHOLILY 

MISTROVSTVÍM ČESKÉ REPUBLIKY. BYLY TO:

• střelecký víceboj s využitím optické střelnice 

29. 3. ve Svitavách 

• střelecké štafety družstev dospělých 24. 5. 

v Hostinném 

• střelecký víceboj mládeže ze vzduchových 

zbraní 7.- 8. 6 v Moravské Třebové 

• střelecký víceboj SBTS ČR 27. 9. v Žalanech

• branný víceboj mládeže za účasti družstev 

ze Slovenské republiky 3.- 4.10. v Prudké

• střelecké souboje dvojic a jednotlivců 

4. 10. - Louny-Chlum

Již tradičně se na pozvání Zväzu branných a tech-

nických činností Slovenskej republiky zúčastnila tři 

družstva SBTS ČR Mistrovství Slovenské republiky 

s mezinárodní účastí v branném víceboji žáků základ-

ních škol, konaném ve dnech 13. -14. 6 v Gabčíkově 

- v roce 2014 ze základních organizací Moravská Třebo-

vá, Moravská Třebová-Křenov a Kunovice.

Konalo se rovněž 7 kol Mezinárodní extraligy 

REPIKO (kolektivní střelba revolver a pistole), a to 

Luleč, Březová, Mokrá, Čepirohy, Žalany, opět 

Luleč a fi nále v Lounech-Chlumu. 

MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2014 

V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH

V SOUTĚŽI DOSPĚLÝCH:

• Střelecké štafety trojic 

SČS Louny (Lukeš Marek, Kolařík Svatopluk ml., 

Kolařík Svatopluk st.) 

• Střelecký víceboj - družstva

ZO Teplice – střelnice Žalany (Prepletaný Jan, 

Horký Pavel, Šorer Jiří) 

• Střelecký víceboj - jednotlivci

Šorer Jiří – ZO Teplice – střelnice Žalany

V SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE:

• Střelecký víceboj s využitím optické 

střelnice 

„A“ ZO Kunovice (Tomešek David, Pelikán Petr, 

Štancl Samuel)

„B“ ZO Moravská Třebová (Přidal František, Neu-

mann Patrik, Havelková Andrea)

„C“ ZO Alfa Svitavy (Malý Michal, Malý Martin, 

Mařáková Barbora)

STŘELECKÝ VÍCEBOJ ZE VZDUCHOVÝCH 

ZBRANÍ (KATEGORIE)

• Puška – jednotlivci

„A“ Přidalová Michaela - ZO Moravská Třebová

„B“ Havelková Andrea - ZO Moravská Třebová

„C“ Daňhel Petr - ZO Kunovice

„D“ Švec Patrik - ZO Alfa Svitavy

 

MČR branný víceboj mládeže - Prudká

 

MČR střelecký víceboj
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• Pistole – jednotlivci

„A“ Klíč Miroslav - ZO Moravská Třebová 

„B“ Výšková Kristýna - ZO Chlumec nad Cidlinou

„C“ Rádlová Alena - ZO Moravská Třebová

„D“ Piňos Matěj - ZO Moravská Třebová

• Puška – družstva

„A“ ZO Moravská Třebov (Přidalová Michaela, 

Škrabalová Kristýna, Knápková Veronika))

„B“ ZO Moravská Třebová (Přidal František, Neu-

mann Patrik, Havelková Andrea)

„C“ ZO Kunovice (Kvasnicová Lenka, Daňhel Petr, 

Lorenc Tomáš)

• Pistole – družstva

„A“ ZO Moravská Třebová (Přidalová Michaela, 

Škrabalová Kristýna, Knápková Veronika)

„B“ ZO Chlumec nad Cidlinou (Výšková Kristýna, 

Turková Tereza, Jelínek Adam)

„C“ ZO Moravská Třebová (Rádlová Alena, Lipav-

ský Martin, Kalábová Romana)

Branný víceboj mládeže ( kategorie )

„A“ ZO Moravská Třebová (Přidalová Michaela, 

Škrabalová Kristýna, Knápková Veronika)

„B“ ZO Svatoslav (Suchomel Vojta, Nechvílová 

Petra, Tretter Martin)

„C“ ZO Alfa Svitavy (Malý Michal, Baráková Tereza, 

Berger Marek) 

I  v  roce 2014 pokračovali ve výborných vý-

sledcích v soutěžích mládeže soutěžící z Moravské 

Třebové, dále z  Kunovic, Svitav a  Chlumce nad 

Cidlinou. Touto cestou patří poděkování všem 

předsedům základních organizací, trenérům, ve-

doucím i rodičům, kteří se na přípravě a organizaci 

mládežnických soutěží podílejí. 

Také v roce 2015 bychom chtěli dále rozvíjet 

branně-technickou a  sportovní činnost dospě-

lých a  mládeže, s  využitím dostupných finanč-

ních možností i obětavé práce jednotlivých členů 

zajišťovat a organizovat svazové aktivity tak, aby 

byla zachována vysoká sportovní úroveň pořáda-

ných soutěží.

KALENDÁŘ HLAVNÍCH AKCÍ SBTS ČR 

V ROCE 2015:

• Mistrovství ve střelbě na optické střelnici 

14. 3. Svitavy

50 Vostatek Ondřej  53 Svoboda Petr MGP50

 

Laserová puška – Svitavy
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• Mistrovství ve střeleckých štafetách trojic 

23. 5. Moravská Třebová

• Mistrovství ve střeleckém víceboji mládeže 

6.-7. 6. Moravská Třebová

• Mistrovství ve střeleckém víceboji 26. 9. Písek

• Mistrovství v branném víceboji mládeže 

2.-3. 10. Prudká

ASOCIACE PRAKTICKÉ STŘELBY ČESKÉ 

REPUBLIKY

ASOCIACE PRAKTICKÉ STŘELBY 

ČESKÉ REPUBLIKY 

V ROCE 2014

Celý rok 2014 byl veden přípravou na Mistrov-

ství světa 2014 ve střelbě IPSC pistole, které se ko-

nalo na Floridě v USA. Ke střelecké přípravě sloužilo 

sedm závodů úrovně Level III. Byla to tři kola Su-

perligy APS ČR, která se konala na střelnicích v Ho-

donicích u Znojma a v Žalanech u Teplic. Dále byly 

zorganizovány závody VI. CZ EXTREME EURO OPEN, 

STI EURO CHALLENGE, IV. GP EURO CHALLENGE 2014, 

Grand Prix Sellier&Bellot. Vždy se jednalo o vynikají-

cí střelecké závody s mezinárodní účastí. Také kluby 

APS ČR zorganizovaly šest závodů úrovně Level II 

pod názvem ALSA PRO Moravský pohár.

Závodů úrovně Level I, které jsou klubové 

a náborové, bylo v roce 2014 celkem 26. Na těch-

to závodech mohou startovat i  začínající střelci, 

nečlenové APS ČR. Škodou je, že z velkého počtu 

střelců, kteří se zúčastní náborových závodů, větši-

na také u těchto závodů skončí, protože nemají zá-

jem pokračovat na větších závodech. Proto dlou-

hodobě přetrvává stav stagnace členské základny 

APS ČR, ale jako klad lze hodnotit, že v  letošním 

roce došlo mírnému nárůstu počtu členů. 

APS ČR je součástí mezinárodní organizace 

IPSC, ve které je sdruženo 85 zemí. Každý rok vede-

ní organizace IPSC vyhlašuje pořadí nejúspěšněj-

ších zemí. Hodnotí se několik kritérií, např. počet 

členů, počet závodů, počet získaných medailí pre-

zidenta IPSC. Za celý rok 2013 obsadila APS ČR 10. 

místo v  počtu získaných prezidentských medailí 

a za rok 2014 nám patří 8. místo.

V neděli 19. 10. 2014 bylo ukončeno Mistrovství 

světa 2014 ve střelbě z pistole. Dosažené výsledky 

jsou vynikající. Na Floridu odjelo střílet 18  našich 

nejlepších střelců. Obsadili však pouze 4  divize. 

Zlatou medaili v  jednotlivcích získal Miroslav Ka-

meníček v  divizi Production, kategorie SuperSe-

nior. Stříbrné medaile získali Martina Šerá - Open 

Lady, Zdeněk Němeček - Revolver Senior a  Lumír 

Šafránek - Revolver SuperSenior. V soutěži družstev 

získal 2. místo Team Open - Martin Kameníček, Mi-

roslav Havlíček, Zdeněk Heneš, 2. místo Team Open 

Lady - Martina Šerá, Lenka Hořejší, Kateřina Šustro-

vá a rovněž 2. místo Team Production - Robin Šebo, 

Zdeněk Liehne, Miroslav Zapletal, Michal Štěpán.

Všem našim reprezentantům děkujeme za 

vynikající reprezentaci APS ČR a českého střelec-

kého sportu.

ASOCIACE STŘELCŮ NA ASFALTOVÉ TERČE 

ASOCIACE STŘELCŮ NA 

ASFALTOVÉ TERČE 

V ROCE 2014

V roce 2014 ASAT zorganizovala tradičně české 

poháry v  disciplínách lovecký parcour, univerzální 

trap, mistrovství ČR v compak sportingu, loveckém 

parcouru a univerzálním trapu. Účast na závodech 

byla průměrná, na MČR mezi 45 - 110 střelci.

Vrcholem letošní sezony bylo Grand prix FITASC 

v  disciplíně lovecká kombinace v  Písku. Jedná se 

o  nejnáročnější střílení asfaltových terčů a  střelbu 

z kulovnice na stojící siluety zvěře a běžícího kňoura. 

V  roce 2015 plánujeme Grand prix v  univer-

zálním trapu a compak sportingu. Vrcholem bude 

mistrovství Evropy v lovecké kombinaci v Písku ve 

dnech 3. - 5. července 2015.

Karel Pučálka, prezident ASAT

Střelby IPSC

MS univerzální trap, Lonato, Itálie
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Na území České republiky je v současné době 

organizováno téměř 8500 potápěčů ve více 

než 220 klubech. První kluby byly založeny již v le-

tech 1956 - 1957. Kluby a členové jsou registrováni 

v rámci Svazu českých potápěčů a Svazu potápěčů 

Moravy a Slezska. 

Svaz potápěčů České republiky zastřešuje 

státní reprezentaci, výcvikovou a sportovní komisi. 

Výcviková komise garantuje pořádání celostátních 

výcvikových akcí, jejichž nabídka každoročně zahr-

nuje školení z potápěčské teorie, školení z metodi-

ky vedení potápěčského výcviku, školení a seminá-

ře instruktorů.

Závodní potápění řídí sportovní komise Svazu 

potápěčů České republiky a vlastně i organizu-

je celou přípravu státní reprezentace a přípravu 

talentů. Pravidelně jsou organizována mistrov-

ství a přebory České republiky a reprezentanti se 

účastní mistrovství Evropy a světa juniorů i senio-

rů v těchto disciplínách:

• orientační potápění

• plavání s ploutvemi a distanční plavání 

s ploutvemi

• podvodní ragby

• podvodní hokej

• spearfi shing (lov na nádech) 

• fotografování a fi lmování pod vodou 

• freediving (nádechové potápění)

Základním cílem Svazu je organizování, pod-

pora a propagace potápěčského sportu v  České 

republice. Svaz zabezpečuje styk a koordinaci s ce-

losvětovou potápěčskou organizací CMAS (Con-

fédération Mondiale des Activités Subaquatiques). 

Svaz českých potápěčů garantuje oblast státní 

sportovní reprezentace a podporu talentované 

sportovní mládeže. Potápěčské aktivity Svazu jsou 

rozděleny na potápěčský výcvik, závodní potápění 

a fotografování a fi lmování pod vodou. Společným 

jmenovatelem je metodická, organizační a výkon-

ná podpora Svazu českých potápěčů potápěčským 

klubům a jejich členům, vytváření podmínek pro 

kvalitní a bezpečné potápění zdravotně způsobi-

lých potápěčů v souladu s mezinárodními standar-

dy a doporučeními CMAS.

MALÍ POTÁPĚČI

Většina dětí miluje vodu a dokáže si v ní hrát 

celé hodiny. Mnoho rodičů si přeje, aby jejich děti 

měly koníčky či se věnovaly nějakému sportu. Proč 

to všechno nepropojit? V Čechách je mnoho klubů, 

které nabízejí kurzy potápění i pro děti.

O tom, že je potápěčský sport nebezpečný, 

slýchají potápěči často. Na to však existuje pouze 

jediná odpověď: každý sport je nebezpečný, po-

kud se nedělá správně a sportovec nemá odborné 

vedení. Není důvod si myslet, že by potápění mělo 

být nebezpečnější než jiné sporty. 

Před přihlášením dítěte do kurzu potápění je 

nejprve třeba zjistit základní fakta: od kolika let 

v daném klubu přijímají, zda přijímají pouze děti, 

které již umí plavat, jaká potvrzení dítě před ná-

stupem do kurzu potřebuje (např. lékařské potvr-

zení o zdravotním stavu, písemný souhlas rodičů 

apod.). Zpravidla bývá nutné mít vlastní základní 

výstroj, ale některé kluby umožňují její zapůjčení.

Například v  1. TPŠ LITOMĚŘICE pracují s  dět-

mi už od 4 let věku. „Pracujeme s dětmi od 4 do 15 

let, kterým se věnují školení trenéři a cvičitelé pla-

vání. Ti nejmenší (4 – 6 let) prochází předplaveckou 

přípravou v mělkém bazénu, podle dovednosti pak 

pokračují ve zlepšování plavecké zdatnosti na 25 m 

bazénu. Zde projdou výukou základních plaveckých 

stylů, seznámí se s technikou dopomoci unavenému 

plavci a záchrany tonoucího. Od 12 let se mohou 

zájemci věnovat i potápění s přístrojem nebo freedi-

vingu pod vedením vyškolených instruktorů,“ sdělují 

stránky klubu.

 

Trénink dětí a mládeže

 

Malí potápěči
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Počty účastníků v kurzech jsou omezeny – nej-

častěji na 8-10 dětí -  aby instruktor mohl věnovat 

maximální pozornost všem. Začíná se se základ-

ním šnorchlováním a pokračuje přes náročnější 

šnorchlovací aktivity až po samotné potápění. Cí-

lem kurzů je naučit děti bezpečně se pohybovat 

pod vodou i na hladině, řídit svůj vztlak ve vodě 

a vyrovnávat během potápění tlak v  dutinách. 

Děti se samozřejmě zároveň musí naučit zkomple-

tovat a ošetřovat svou výstroj. Získávají jak teore-

tické, tak i praktické znalosti odpovídající požado-

vané kvalifi kaci. Vše další pak závisí na jejich věku 

a získané kvalifi kaci, kterou si třeba budou chtít 

postupem času zvyšovat. 

Zaujmout děti je mnohdy těžké. Proto by ne-

mělo smysl pořádat kurzy, které by byly jen „nalej-

várnou“ - již Jan Ámos Komenský zdůrazňoval, že 

škola má být hrou. „Ve všech kurzech a výukových 

programech pro děti klademe důraz na individuální 

přístup a snažíme se jednotlivé dovednosti dětem co 

nejvíce přiblížit. Hry a prožitkově zaměřené učení se 

tak stává velmi efektivní a zároveň zábavnou for-

mou výuky. I když je cílem našich kurzů výuka a ne 

trénink závodníků, tvoří soutěže nedílnou součást 

výuky. Připravujeme dětem takové podmínky, aby 

se kromě výuky sportovních dovedností a zdravého 

rozvoje organismu rozvíjela i jejich psychika, sebe-

vědomí, komunikace a přátelství s  ostatními,“ říká 

Bohumil Cink, který se problematice potápění dětí 

dlouhodobě věnuje.

Nenechte se tedy znejistit hlasy v okolí a nebojte 

se vyzkoušet, jestli si tento sport nezíská i vaše dítě.

ČINNOST KLUBŮ SVAZU ČESKÝCH POTÁPĚČŮ 

Jednou z velkých výhod členství ve Svazu čes-

kých potápěčů je i to, že zprostředkovává státní dota-

ce klubům. Například potápěčský klub Pneumotho-

rax Trutnov využil dotaci od Svazu k částečné úhradě 

semináře o potápění a záchraně lidských životů, kte-

rý už pojedenácté uspořádal trutnovský klub. Konal 

se v plaveckém bazénu v hotelu Patria a byl dopl-

něn i o praktické ukázky od profesionálních lékařů 

a sester i zkušených potápěčů. Akce se mohli účast-

nit i laici, kteří si tak mohli rozšířit své obzory.

Pořadatelem celého kurzu byl instruktor, lékař 

a potápěč Vladimír Hadač, který se přiznal, že chce 

celou akcí zvýšit povědomí o záchraně života to-

noucího, protože podle něj v této oblasti není do-

statečná osvěta. 

Proto také na začátku museli účastníci kurzu 

absolvovat teoretickou část, která byla zaměřená 

na základní náležitosti při poskytování první pomo-

ci, na oživování pacienta umělým dýcháním i s dý-

chacím přístrojem, to vše i pro laiky. Teprve poté 

došlo k praktickým ukázkám v bazénu, kde podle 

Hadače dbali instruktoři hlavně na to, aby své kur-

zisty naučili správné uchopení tonoucího a jak jej 

dostat do bezpečí.

Dovednosti oživování člověka do příjezdu 

záchranné služby či lékaře, které si účastníci vy-

zkoušeli, mohou samozřejmě využít nejen u vody. 

Proto všichni účastníci hodnotili kurz velmi kladně 

a jako velice prospěšný. 

V litoměřickém klubu Kraken Litoměřice dota-

ce využili v průběhu roku 2014 při různých akcích, 

kterých se účastnili, nebo které pořádali. V květnu 

klub připravil pro děti soustředění, kde se malí 

adepti potápění věnovali jak suché, tak mokré pří-

pravě. Samozřejmou součástí byly i hry a soutěže.

Nabité bylo léto, například rodiče s dětmi měli 

možnost vyzkoušet si potápění ve čtyřmetrové 

 

Činnost klubů Svazu českých potápěčů

Činnost klubů Svazu českých potápěčů
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hloubce s plnou výstrojí pod dohledem zkušených 

potápěčů. Dále se uskutečnil každoročně pořádaný 

letní tábor pro děti. Šlo opět o mokrou i suchou pří-

pravu dětí formou her a soutěží, ale také o utužení 

kolektivu. Celý týden totiž stráví děti na ostrově 

v Píšťanech - kromě jednoho dne, kdy se s dětmi vy-

dáváme na výlet, a to nejčastěji za turistikou spoje-

nou se sportem, kterým může být například návště-

va lanového centra nebo plaveckého bazénu.

V září se Kraken Litoměřice zhostil v Libocho-

vicích pořádání akce plné vodních her, soutěží pro 

děti a možností vyzkoušet si potápění nejen pro 

členy klubu, ale i pro veřejnost. Těchto akcí se v Li-

bochovicích účastní nejen děti všeho věku a jejich 

rodiče, ale dokonce i prarodiče.

V klubu medúza Moravská Třebová se rozhod-

li peníze využít pro své členy k nákupu plaveckých 

a výcvikových hodin v místním bazénu v Poličce. 

Klub z peněz od Svazu uhradil také naplnění lahví, 

které bylo pro výcvik v bazénu potřeba.

FREEDIVING NEBOLI NÁDECHOVÉ POTÁPĚNÍ 

Freediving je forma potápění, kdy člověk 

nepoužívá láhve se stlačeným vzduchem a další 

pomůcky pro přístrojové potápění, ale potápí se 

tradiční formou, kterou už neolitičtí sběrači a lovci 

lovili a sbírali potravu na hladině i pod ní. Potápěč 

se nadechne a potápí se se vzduchem, který má 

v  plicích a v  krvi. Je to takové vylepšené šnorch-

lování. Freediving má obecně bazénové a hloub-

kové disciplíny. Na bazénech jde o to uplavat co 

nejdál pomocí ploutví, a nebo bez nich. V další dis-

ciplíně se pak měří, jak dlouho člověk vydrží pod 

vodou se zadrženým dechem. Nově jsou i nějaké 

disciplíny na rychlost, např. za jak dlouho přeplave 

100 metrů bez ploutví na nádech. 

NA MISTROVSTVÍ EVROPY V ORIENTAČNÍM 

POTÁPĚNÍ ČEŠI USPĚLI 

Koncem srpna se konalo ve Španělsku ME ori-

entačních potápěčů a to jak v kategorii dospělých, 

tak i juniorů. Česká reprezentace se na šampionátu 

dokázala prosadit a vybojovat medaile. Hned první 

den získali naši závodníci dvě medaile v disciplíně 

„MONK“ – ženy zlatou medaili (Z. Dvořáková, N. Tylo-

vá) a muži bronzovou (J. Němeček, O. Černý). Druhý 

den, kdy se plavala disciplína „Hvězda“, se dařilo 

ženám – Z. Dvořáková obsadila 1. místo, N. Tylová 

3. místo a naše nejmladší závodnice, juniorka E. 

Šimůnková, 2.  místo.  Třetí den byl velice úspěšný 

pro juniory. V disciplíně „Tyče“ v juniorkách zvítězila 

opět E. Šimůnková a v juniorech M. Šmejkal. Bron-

zovou medaili v této disciplíně získal v kategorii 

mužů O. Černý. Ve třetí disciplíně „M-kurz“ opět ex-

celovaly ženy: Z. Dvořáková získala již třetí 1. místo 

v  ženách, v juniorkách vybojovala 1. místo E. Vilí-

mová. V soutěži mužů obsadil J. Němeček 3. místo. 

V disciplíně „Paralel“ získala N. Tylová stříbrnou me-

daili. V závěrečné disciplíně „Sjíždění“ obsadila obě 

družstva – muži i ženy – shodně 3. místo za účasti 

juniorů v obou družstvech. 

A když se na závěr sčítaly získané medai-

le, vyšlo z toho naše družstvo dospělých jako 

nejúspěšnější, juniorské družstvo bylo druhé za 

Ruskem. Nejúspěšnější juniorkou byla vyhlášena 

E. Šimůnková.

 

Freediving neboli nádechové potápění

 

Na ME v OP Češi uspěli



SVAZ POTÁPĚČŮ 
MOR AVY A SLEZSK A, 
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Je členem Svazu potápěčů České republiky a kaž-

doročně se na základě zemskou konferencí 

schváleného plánu činnosti a  rozpočtu podílí na 

jeho činnosti.

ČINNOST SVAZU JE ŘÍZENA STANOVAMI

Prezidium svazu, které je jedenáctičlenné, a  jeho 

tříčlenná revizní komise, řídí, organizuje a dohlíží na celko-

vou činnost svazu a na dodržování výše uvedených stanov. 

Poradními orgány pro rozhodování a řízení svazu jsou od-

borné komise, konkrétně komise sportovní, výcviková, lé-

kařská, propagační a ekologická, které ve své působnosti 

organizují akce pro kluby – organizační články svazů.

SPORT LIVE 

Svaz potápěčů Moravy a  Slezska se účastnil 

4denní sportovní akce ,,SPORT LIVE“ na Brněnském 

výstavišti. Program se skládal z  řady sportovních 

vystoupení našich špičkových sportovců, různých 

soutěží pro veřejnost a rovněž prodejních nabídek 

sportovního vybavení. Naše účast byla formou in-

formačního stánku a bazénu, ve kterém po celou 

dobu akce probíhal doprovodný program, který 

spočíval v ukázkách výcviku ploutvového plavání 

mládeže, potápěčském výcviku Univerzity obrany, 

ukázek zásahu potápěčů policie ČR a  vystoupení 

reprezentačního družstva aquabel ČR.

EKOLOGIE

Potápěči SPMS se věnují nejen rekreačnímu 

potápění, ale také ekologii. Každoročně provádí 

čistění oblíbeného lomu ve Svobodných Heřma-

nicích, ve Velké laguně ATC Merkur Pasohlávky 

a  na jiných lokalitách. Při těchto akcích se sbírají 

odpadky pod vodou i v okolí.

VÝCVIKOVÁ KOMISE SVAZU POTÁPĚČŮ ČR

Komplexní problematikou potápěčského 

výcviku v  rámci systému CMAS/SPČR se zabývá 

výcviková komise Svazu potápěčů ČR (dále VK). 

Zásadní pozornost věnuje přípravě instruktorů, 

kteří jsou nositeli kvality a  jednotné úrovně vý-

cviku jak v  segmentu základních potápěčských 

kvalifikací, tak ve stále se rozšiřující nabídce spe-

cializačních kurzů.

Noví zájemci o  instruktorskou kvalifi kaci absol-

vují před přijetím ke zkouškám školení z  metodiky 

vedení potápěčského výcviku, a pokud o to projeví 

zájem, mohou se zúčastnit také workshopu, na němž 

si ověří své schopnosti vyučovat potápěčskou teorii 

a vést skupinu studentů při praktickém výcviku.

Aktivní členové instruktorského sboru Svazu 

potápěčů ČR se povinně účastní pravidelných ško-

lení, při kterých vyslechnou prezentace zaměřené 

na aktuální potřeby výcviku, absolvují praktická 

zaměstnání z  poskytování neodkladné první po-

moci včetně používání kyslíku a  demonstrují své 

potápěčské dovednosti při nácviku řešení krizové 

situace ve volné vodě. Všechny výše uvedené i dal-

 

Ploutvové plavání

 

Ploutvové plavání

 

Mistr Evropy Jakub Jarolím
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ší celostátní výcvikové akce jsou zajišťovány zkuše-

nými lektory a organizátory z řad členů VK.

Vítanou příležitost k vzájemné výměně názorů 

a  zkušeností představuje pro potápěčské instruk-

tory Svazu potápěčů ČR každoroční dvoudenní 

seminář s  pestrým programem, který zahrnuje 

nové poznatky z  potápěčské medicíny, novinky 

z  oblasti výstroje, prezentace z  historie potápění, 

kvalifi kované rozbory potápěčských nehod v  po-

dání soudních znalců i další zajímavá témata.

O  svých aktivitách VK pravidelně informuje 

instruktorský sbor i  širokou potápěčskou veřej-

nost prostřednictvím webových stránek Svazu 

potápěčů ČR.

POTÁPĚČI SPMS POMÁHAJÍ

Jako každý rok i  letos znojemští potápěči 

klubu Manta pomáhali při Slavnosti sektů na 

Vranovské přehradě. Od roku 2000 se každoroč-

ně ukládá na dno Vranovské přehrady 900 lahví 

sektu Vinných sklepů Lechovice. Po roce jsou 

sekty vytaženy a vydraženy na Slavnostním veče-

ru sektů VS Lechovice. Výtěžek dražby je každo-

ročně předán zástupcům nadace PARAPLE. Cel-

kem již bylo předáno 5  046  789 Kč. Lechovické 

sekty ukládáme také pro potěchu potápěčů do 

různých světových moří. Poslední poklad našla 

paní Pařízková Vlasta z  Prahy při plavbě kolem 

ostrova Elba na plachetnici Bella. Byl nalezen 

v  hloubce cca 38 m u  ostrůvku Scogletto. Tento 

sekt byl uložen v červnu 2013.

BRNĚNSKÁ ŽABA 2013

Již 42. ročník populárního setkání potápěčů 

a  současně fotografi cké soutěže Brněnská žaba 

proběhl 23. listopadu 2013 v hotelu Kozák. Hlavní-

mi sponzory akce byli jako obvykle Svaz potápěčů 

Moravy a Slezska, WILLIAMS YACHTING & DIVING 

a především Vinné sklepy Lechovice.

Soutěže proběhly v kategoriích foto – sladká 

voda, slaná voda, bazén, makro, video a  dále sa-

mostatná kategorie Mistrovství ČR ve fotografová-

ní pod vodou. 

PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ V ROCE 2014 – NA 

MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ

Mistrovství světa juniorů 2014 se konalo v řec-

ké Chanii a ČR se dočkala historického titulu mistra 

světa. O ty nejvyšší pocty - 2 zlaté medaile a tituly 

Brněnská žaba

Brněnská žaba
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mistra světa, se zasloužila v disciplínách pod hladi-

nou na 50 a 100 metrů rychlostního potápění (RP) 

s monoploutví Klára Křepelková .

Bronzovou medaili získal Ondřej Dofek na 200 

metrů Bifi ns a dvě třetí místa vybojovala Gabriela 

Horáková, všichni ze SPMS, také na kraulových tra-

tích 50 a 200 metrů Bifi ns (BF – dvě ploutve - plave 

se kraulovým stylem).

V celkovém hodnocení národů skončil náš tým 

na výborném 4. místě se ziskem 5 medai lí - 2 zla té 

a 3 bronzové. Mladí junioři tak pokračují a navazují 

na předchozí úspěšné šampionáty.

Dvojnásobným mistrem Evropy se v  italském 

Lignanu za účasti 18 zemí Evropy stal Jakub Jarolím 

ze SPMS. Po loňském úspěchu na světovém šampi-

onátu obhájil titul na nejrychlejší kraulové trati 50 

metrů Bifi ns. Druhou zlatou medaili z ME 2014 vy-

bojoval na dvojnásobné trati 100 metrů BF a k titulu 

mistra Evropy přidal i nový světový rekord 42,50 s.

Do fi nále postoupil Jakub Jarolím v  disciplí-

nách plavaných pod hladinou s  monoploutví: na 

100 RP (rychlostní potápění) s tlakovou lahví skon-

čil čtvrtý, setinu sekundy od bronzu a na 50 RP pod 

vodou na nádech pátý. Ve stejné disciplíně 50 RP zís-

kal jeho klubový kolega Martin Mazáč bronzovou 

medaili v novém českém rekordu 14,77 s, překonal 

český rekord také na 50 PP / 15,98 s  - 4. místo, 

100 PP (8.), 100 RP (7.).

Ženskou část výpravy zastupovaly Zuzana 

Svozilová, Barbora Sládečková a  na DPP (distanční 

6  km), Petra Hostinská. Štrekařka Zuzana Svozilová 

se 2x kvalifi kovala do fi nálových bojů nejprve v bazé-

nu, kde vylovila vynikající čtvrté (400 PP) a páté místo 

(800 PP) v Evropě. Na trati 800 PP překonala vlastní 

český rekord 7:02,27 min. Poté bojovala na otevřené 

vodě s náročnou šestikilometrovou tratí na páté po-

zici. Ve fi nále se představila také Barbora Sládečková, 

pátá na 200 PP a šestá na poloviční trati 100 PP. 

3 medaile (2x zlato, 1 bronz), 1 světový a evrop-

ský rekord, 8 českých rekordů, ze 16 startů 14 fi nálo-

vých umístění - o tento úspěch se postarala výprava 

našich pěti reprezentantů na pětadvacátém roční-

ku Mistrovství Evropy v plavání s ploutvemi.

MEDAILE Z MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ 

V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI :

• ME 3 ( 2 – 0 – 1)

• MSJ 5 ( 2 – 0 – 3)

 

Ukládání sektu

Medailisté z ME
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SVAZ MODELÁŘŮ ČR JE ČLENEM SDRUŽENÍ 

SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČR. 

NA POLI SPORTOVNÍM JE DÁLE ČLENEM 

MEZINÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH 

FEDERACÍ:

• CIAM FAI – pro letecké a raketové modeláře

• NAVIGA, ISAF – pro lodní modeláře

• MOROP – pro železniční modeláře

• ISRA, ESROC – pro dráhové automodeláře

Svaz modelářů je spolkem klubů zabývající se 

sportovní, technickou a  zájmovou činností s  pů-

sobností na celém území České republiky. 

Modelářství jako takové se vyvíjí ve dvou 

směrech. Velký počet modelářů si modelaří pro 

své potěšení a  nevyhledává jakékoliv soutěžení. 

Jejich uspokojením je setkání s kamarády.

Druhým směrem je aktivní modelářství ve 

smyslu soutěžního klání. Zde nastupuje činnost 

a základní poslání Svazu modelářů a jeho klubů 

– vytvářet podmínky pro organizování, podporu 

a  propagaci modelářského sportu v  oblastech 

vrcholového, výkonnostního a  masového spor-

tu a  prací s  mládeží. Modelářství umožňuje 

občanům a  zejména mládeži účelné využívání 

volného času. 

Modeláři se sdružují v celkem 412 klubech po 

celé republice s  členskou základnou 6 870 členů. 

Z tohoto počtu je 1 250 mládeže do 18 let.

MODELÁŘSKÁ ČINNOST MÁ DVĚ STRÁNKY:

• technickou – rozvíjí technické myšlení, rozvíjí 

teoretické znalosti, dovednosti a zručnost

• sportovní – cílevědomost při soutěžích , pohyb 

ve volné přírodě, který přispívá ke zvyšování 

celkové fyzické zdatnosti a kondici, rozvoji 

koordinačních schopností 

Svaz modelářů sdružuje letecké, lodní, auto-

mobilové, raketové, železniční modeláře a stavite-

le plastikových modelů.

Jednotlivé odbornosti vzhledem ke značné 

rozdílnosti sportovních pravidel, soutěžních sys-

témů a  příslušnosti k  více mezinárodním orga-

nizacím pracují samostatně, takže v  rámci svazu 

v podstatě působí 6 samostatných svazů.

V  oblasti práce s  mládeží zabezpečujeme or-

ganizačně na 30 postupových soutěží - krajských 

soutěží žáků a  mládeže a  mistrovství České re-

publiky v každé ze 6 modelářských odborností ve 

spolupráci s Domy dětí a mládeže a Stanicemi ml. 

techniků. Hlavním úkolem Svazu modelářů a jeho 

klubů je zabezpečení soutěží po stránce sportovní, 

technické a organizační, na soutěže krajské a MČR 

žáků poskytujeme fi nanční příspěvky. 

Svaz modelářů dále pořádá a  fi nančně zabez-

pečuje přes 12 soustředění talentované mládeže 

v jednotlivých odbornostech na republikové úrovni. 

Tato soustředění navazují na juniorskou reprezen-

taci. Dále přispívá fi nančně na 7 klubových soustře-

dění talentované mládeže v modelářských klubech.

V oblasti výkonnostního sportu Svaz modelá-

řů organizačně zabezpečuje na 60 mistrovství ČR 

v jednotlivých modelářských odbornostech a sou-

časně poskytuje fi nanční příspěvky na organizační 

a technické zabezpečení soutěží. Mistrovství jsou 

zajišťována zejména v mezinárodních kategoriích, 

jako návaznost na MS a ME a dále v kategoriích ná-

rodních. Pro širokou sportovní veřejnost jsou po-

řádány veřejné soutěže. Pro zajištění těchto sou-

těží jsou vydávány organizační pokyny, sportovní 

a  stavební pravidla, je zabezpečována příprava 

dobrovolných sportovních funkcionářů.

V  oblasti vrcholového sportu jsou do systé-

mu státní reprezentace zařazeny modelářské od-

bornosti: letecké, raketové, lodní a automobilové 

modelářství. 

Svaz modelářů ve spolupráci s  vedoucími 

a  trenéry zabezpečuje organizačně účast spor-

tovců jednotlivých modelářských kategorií na MS 

a ME. V roce 2014 se naši reprezentanti zúčastnili 

12 mistrovství světa a 5 mistrovství Evropy

Naši reprezentanti patřili a stále patří ke světové 

špičce. V  roce 2014 získali na vrcholných soutěžích 

7 titulů mistrů světa, k tomu 1 titul v kategorii juniorů.

Celková bilance naší reprezentace je: 8x titul mis-

tra světa, 5x stříbrná medaile a 7x obsadili bronzovou 

příčku. Na Mistrovství Evropy vybojovali 3x  zlatou 

medaili, 2x stříbrnou medaili a 2x bronzovou.

Rok 2014 lze považovat v  zisku medailí pro 

naše reprezentanty za velmi úspěšný i díky pod-

poře MŠMT ČR.

V  leteckém modelářství byl velmi příjemný, 

a také příjemně překvapivý, úspěch našich reprezen-

tantů. Na MS ve Francii v kategorii F4H – RC poloma-

kety vybojoval David Kopal historicky první titul mis-

tra světa a  zlatou medaili a  reprezentační družstvo 

ve složení David Kopal, Petr Tax a  František Nodes, 

bronzovou medaili v týmech v konkurenci 11 států.

Na MS v  Rakousku v  kategorii F5D - RC rych-

lostní modely (závod kolem pylonů) naše družstvo 

ve složení Ondřej Hacker, Jan Sedláček a  Tomáš 

Ciniburk, obhájilo titul mistrů světa z  Rumunska 

Mistr Evropy Jan Čihák

MS F4H Mistr světa David Kopal
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z roku 2012. Ondřej Hacker získal další titul mistra 

světa, Jan Sedláček stříbrnou medaili a Tomáš Cini-

burk pěkné páté místo.

Na MS termických větroňů kategorie F3J na 

Slovensku vybojovalo reprezentační družstvo ve 

složení Jiří Ducháň, Jan Vácha a  Jaroslav Vostřel 

titul mistrů světa v konkurenci 30 států.

Jaroslav Vostřel přidal pěkné čtvrté a  Jiří Du-

cháň páté místo v jednotlivcích.

Na ME volných modelů v Rumunsku v kategorii 

F1B – volné modely větroňů s pohonem gumovým 

svazkem vybojoval titul mistra Evropy a zlatou me-

daili Jan Čihák v konkurenci 77 závodníků.

Na ME svahových kluzáků kategorie F1E na 

Slovensku vybojovalo reprezentační družstvo ve 

složení Marta Vysoká, Jiří Blažek a  Ivan Crha stří-

brnou medaili a Marta Vysoká přidala bronzovou 

medaili v jednotlivcích

Velmi dobře se vedlo i  našim juniorským re-

prezentantům. Na ME leteckých modelářů kate-

gorie F3A – akrobatické motorové modely v Lich-

tenštejnsku, náš juniorský reprezentant Jan Votava 

vybojoval zlatou medaili a titul mistra Evropy.

Tohoto výsledku se podařilo dosáhnout zhru-

ba po 40 letech existence vrcholných F3A soutěží 

Evropy juniorů.

Na MS juniorů volných modelů v  kategorii 

kluzáků F1A v Rumunsku vybojovalo reprezentač-

ní družstvo ve složení Václav Papež, František Zajíc 

a  Daniel Rössler stříbrnou medaili a  navázali tak 

na své předchozí úspěchy. Daniel Rössler připojil 

ještě pěkné čtvrté místo.

Na ME juniorů svahových kluzáků kategorie 

F1E na Slovensku vybojovalo reprezentační druž-

stvo ve složení Dominika Hornová, Jaroslav Pour 

Lodní modelářství soustředění mládeže 

Protivanov

Automobilové modelářství makety aut NASCAR
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a Magdaléna Orlová stříbrnou medaili a Dominika 

Hornová přidala také pěkné šesté místo.

Rok 2014 byl pro naše lodní modeláře opět 

úspěšným. V  tomto roce se konaly čtyři mistrov-

ství světa a  jedno mistrovství Evropy, které jsou 

ofi ciálními podniky světové organizace lodních 

modelářů Naviga. 

Na ME kategorie NS (rádiem řízené makety) 

v  Rusku získali naši senioři František Chmelka ti-

tul mistra Evropy, René Valenta stříbrnou medaili 

a Marcela Uherková bronzovou medaili. 

Na MS kategorie C (makety lodních mode-

lů) v  Bulharsku vybojoval náš reprezentant Petr 

Šimek stříbrnou medaili.

Na MS lodních modelářů kategorie FSR (RC 

vytrvalostní závody se spalovacím motorem) 

v  Německu vybojoval náš reprezentant Zdeněk 

Žaroský bronzovou medaili v kategorii FSR V 35.

Nedílnou součástí lodního modelářství je 

i práce s mládeží, a také zájem o udržení členské 

základny a vyhledání nových talentů.

V kategorii raketového modelářství si opět vel-

mi dobře vedli naši junioři i senioři na MS v Bulharsku. 

V  kategorii S7 ( bodovací makety) vybojovala 

juniorská reprezentantka Kateřina Vaníková zlatou 

medaili a  titul mistryně světa, Viktorie Tržilová v ka-

tegorii S9A (raketa virník) přidala bronzovou medaili.

V kategorii S3A (raketa padák) družstvo ve slo-

žení Kateřina Vaníková, Viktorie Tržilová a  Tomáš 

Pour vybojovalo bronzovou medaili.

V  seniorské kategorii S7 ( bodovací makety) 

vybojoval Bedřich Pavka bronzovou medaili.

Automobilové modelářství má dva hlavní 

obory – rádiem řízené modely aut (RC) a dráhové 

modely aut (SRC). Ve  Svazu modelářů dominují 

především modely SRC (Slot Racing Car), jak po-

čtem klubů, tak úspěchy na závodech. Již několik 

let (i pro svoji manuální zručnost) patří čeští a mo-

ravští modeláři k evropské i světové špičce, v jejich 

řadách jsou mistři Evropy i světa. 

Pokud vybereme jména z  našich reprezen-

tačních týmů, tak mezi nejúspěšnější závodníky 

v  porovnání s  mezinárodní konkurencí patří Vla-

dimír Horký, Petr Krčil, Antonín Vojtík a  Jaroslav 

Reček, kteří na MS vybojovali celkem 3x titul 

mistra světa 1x stříbrnou medaili a 2x bronzovou 

medaili.

Na MS dráhových automodelářů ve Finsku 

v kategorii G7 a G27 (volné konstrukce) vybojoval 

náš reprezentant Petr Krčil 2x titul Mistra světa 

a 1x stříbrnou medaili.

Na MS dráhových automodelářů v  Lotyšsku 

v  kategorii ES (prototypy vozů) získal titul Mistra 

světa Antonín Vojtík, Vladimír Horký stříbrnou 

medaili a Jaroslav Reček přidal bronzovou medaili. 

V kategorii PR (cestovní vozy) Antonín Vojtík vybo-

joval bronzovou medaili.

Aby naše SRC modelářství mělo i pokračovate-

le, je nutná výchova nových modelářů v automo-

delářských kroužcích vedených instruktory z  klu-

bů. Žáci mohou startovat v různých závodech, ale 

vyvrcholením jejich úsilí v dané věkové skupině je 

vždy mistrovství republiky žáků.

Těchto výsledků dosahují naši modeláři díky 

cílevědomé práci při vynaložení nemalých vlast-

ních fi nančních prostředků. Pro přípravu repre-

zentantů jsou vybudována a dále dobudovávána 

sportovní zařízení jako např. pro automodeláře 

v  Plzni a  Luštěnicích, ve Svitavách, Ústí n/l. nebo 

Budkovicích pro letecké modeláře.

V  oblasti organizační Svaz modelářů meto-

dicky řídí činnost svých klubů , včetně vydávání 

informačních zpravodajů, sportovních pravidel 

a  sportovních kalendářů apod. Svaz modelářů 

a  modelářské kluby jsou postupně vybavovány 

odpovídajícím technickým a  materiálním zaříze-

ním pro pořádání vrcholových soutěží – světových 

pohárů, mistrovství světa a Evropy. 

Nejvýznamnějšími akcemi roku 2015 bude Mis-

trovství světa leteckých modelářů v  kategorii F3D 

(závod kolem pylonů), pořádané na letišti v  Olo-

mouci ve dnech 7.–11. července a Mistrovství světa 

dráhových automodelářů v kategoriích F1, ES a PR 

v Mladé Boleslavi ve dnech 3.–11. října 2015.

Pozvání na soutěže a  akce, jako jsou výsta-

vy, leteckomodelářské dny a  show, naleznete na 

webových stránkách v  kalendářích jednotlivých 

odborností. 

Zájemci o  informace nebo činnost se mohou 

obrátit na modelářské kluby v  jednotlivých měs-

tech a obcích nebo přímo na sekretariát SMČR. 

PŘEHLED ZISKU MEDAILÍ

Z L AT O S T Ř Í B R O B R O N Z

Mistrovství světa

7 4 5

Mistrovství světa jun.

1 1 2

Mistrovství Evropy

3 1 2

Mistrovství Evropy jun.

--- 1 ---

Celkem

11 7 9

Plastikové modelářství  jeřáb



SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ 
REPUBLIKY 



2014 / SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 53

RAFTING OPĚT S VELKOU SBÍRKOU MEZINÁ-

RODNÍCH ÚSPĚCHŮ 

 Stejně jako v  roce předchozím, potýkal se 

i v roce 2014 rafting s nepřízní počasí, způsobující 

svým vlivem nesjízdnost většiny klasických vodác-

kých terénů na území České republiky. I přes tento 

v  posledních letech tak častý jev se Svazu vodá-

ků České republiky podařilo uspořádat dostateč-

né množství závodů v  jednotlivých disciplínách 

sprint, slalom a sjezd a tím naplnit jednu ze základ-

ních podmínek pro hodnocení žebříčku Českého 

poháru ve všech sedmi kategoriích R4. Těchto 

pohárových závodů se zúčastnilo více jak 60 po-

sádek juniorů a juniorek do 19 a 23 let, mužů, žen 

a veteránů. Celkové pořadí v Českém poháru bylo 

také podkladem pro určení složení reprezentace 

v  kategoriích R4 pro rok 2015. V  kategorii R6 se 

v  totožných věkových skupinách jako v  kategorii 

R4 utvořila reprezentace pro rok 2015 na základě 

výsledků seriálu nominačních závodů.

Vzhledem k  úspěchům Českého raftingu na 

mezinárodním poli v  předchozích letech, kdy 

máme ve svém středu dlouhou řadu mistrů světa 

i mistrů Evropy je složení reprezentace pro nadchá-

zející sezónu jedním z našich nejdůležitějších úkolů.

V  roce 2014 z  mezinárodních závodů jistě 

stojí za zmínku červencové Mistrovství Evropy 

v  kategorii R4 a  v  říjnové Mistrovství světa v  ka-

tegorii R4. 

Mistrovství Evropy pořádal Svaz vodáků SR 

na Dunaji v  bratislavském areálu vodních sportů 

na umělém slalomovém kanálu Čunovo. Česká 

národní výprava 12 reprezentačních posádek 

přivezla domů celkem 12 zlatých, 12 stříbrných 

a  7 bronzových medailí a  stala se tak jednoznač-

ně nejúspěšnější výpravou ze všech 27 států. 

Za všechny jednoznačně skvělé sportovní úspěchy 

je třeba určitě zmínit jeden naprosto fenomenální 

– v kategorii Masters nenašla prostějovská posádka 

TR Veterán přemožitele ani v jedné ze čtyř disciplín 

a stala se tak absolutními mistry Evropy!

Brazilské Mistrovství světa pořádané Brazil-

skou kanoistickou federací na překrásné řece Itai-

pu skončilo jen 4 dny před uzávěrkou příspěvků 

do této ročenky a  všech pět Českých posádek se 

v  náročné světové konkurenci rozhodně neztra-

tilo. Soutěžilo se v  kategoriích junioři do 23 let, 

juniorky do 23 let, muži, ženy a kategorii masters. 

Celkové medailové úspěchy opět navázaly na 

dlouholetou národní tradici v  tomto sportovním 

odvětví, kdy 5 zlatých, 8 stříbrných a  3 bronzová 

umístění potvrdila českou hegemonii v  jednom 

z  posledních divokých sportů, kde pouze souhra 

a  dovednost celé posádky, jdoucí ruku v  ruce 

s  osobní zodpovědností, dokáží přinášet ovoce 

mezinárodních úspěchů. 

PRAMICE - VODÁCKÝ VÍCEBOJ

Každý rok se snažíme přinést do zaběhnuté-

ho schématu pramičkové sezóny něco nového. 

Letošek jsme tedy obohatili především přidá-

ním podzimního pohárového závodu a  týden-

 

ME Čunovo juniorky do 19 let

 

Budoucí rafter Sjezd Vltava
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ního soustředění dětí a  mládeže v  srpnu. Ale 

postupně...

Rok jsme zahájili již tradičně lednovým sou-

středěním v  Bystřici nad Pernštejnem, obohace-

ným o individuální závod v plavání.

Pohárová sezóna začala, jako několik posled-

ních let, dubnovým závodem na Sandberku, po-

kračovala závody v  Rajhradě, Lovosicích a  Žam-

berku. Závody nám udělaly radost především 

narůstající účastí.

Mistrovství ČR proběhlo ve Starém Kolíně. 

V  žákovské kategorii se o  titul strhl vyrovnaný 

boj mezi posádkami Monsters ze Sandberka 

Slalom České Budějovice R6
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a Hrochy z KV Starý Kolín. Z vítězství se nakonec 

radovala domácí posádka, především díky jisté-

mu výkonu na sjezdu. Mezi muži zvítězila posád-

ka Viking Mladá Boleslav, v ženách opět domácí 

posádka PF. V  juniorech získali titul VS Náchod 

a juniorky ze Sandberka.

 V srpnu proběhlo soustředění dětí a mládeže 

ve Vlastějovicích na Sázavě. Tento týden naplnil 

naše očekávání. Věnovali jsme se zejména rozvoji 

všeobecných vodáckých dovedností a  výcvik byl 

veden především na kanoích a kajacích.

Posledním pohárovým závodem na Krásné 

louce v Mladé Boleslavi se završila Pohárová sezó-

na. V případě Mladé Boleslavi se jednalo o návrat 

„pachatele na místo činu“ po dlouhých letech. Ma-

tadoři mezi závodníky ještě pamatovali závody na 

těchto místech. Pořádající klub plně využil zázemí, 

které mu loděnice na Krásné louce i Jizera samot-

ná skýtá a připravil pěkné závody.

VÍTĚZOVÉ ČESKÉHO POHÁRU VODÁCKÉHO 

VÍCEBOJE 2014

• Žáci - Monsters, KVS Sandberk

• Junioři - Líný lemry, VS Náchod

• Juniorky - KV V.O.R. Rajhrad

• Ženy - KV Starý Kolín

• Muži - Hurfova banda, VS Náchod

Za vyvrcholení závodní sezóny se dá považo-

vat i účast na Krumlovském vodáckém maratónu, 

kde nás naši členové úspěšně reprezentovali 

v  dospělých i  žákovských kategoriích P5. Mimo 

těchto pramičkových kategorií naši žáci vyhráli 

i kategorii C2.

Mezitím pokračují přípravy na příští sezonu, 

ve které někteří zkušení pořadatelé plánují sjezdy 

na nové vodě. A jednáme i o zcela novém poháro-

vém závodu. Za rok si zas řekneme, jak jsme byli 

úspěšní a proto - Ahoj vodácké sezóně 2015.

Slalom Praha Trojský kanál R6

Medailová žeň ME Čunovo

ME Čunovo slalom junioři do 23 let
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NA VODĚ JE VŠECHNO JINÉ,

I TEN ČAS SI ZVLÁŠTNĚ PLYNE

ROB IL CEMEN

I  když čas odkapává jen po malých kapkách, 

společně jsme se prokapali na práh čtvrt století 

trvání našeho svazu. Svazu, jehož vznik jsme po-

važovali za malé velké vítězství – bylo to v  době, 

kdy i  národnost mohla být moravská, a  vůbec, 

uznávaly se krajové odlišnosti, zvláštnosti, různá 

pojetí i svérázné zvyky. Byla to doba nadějí, víry ve 

vítězství toho nejlepšího, touhy dokázat, jak nám 

samostatnost svědčí, možná i z odvěké a nezkrot-

né touhy po změně. Ne jen pouhé touhy po změ-

ně za každou cenu - všichni přece víme, že pokud 

nesedíme přímo v místě, kde se daná činnost ode-

hrává, stěží si můžeme udělat dokonalý obrázek 

o tom, jak se věci mají, co potřebují, co je zbytečné 

a v čem je třeba pomoci… Potom nezbývá než se 

spolehnout na informace jiných. Nejde o  nějaké 

lhaní, vymýšlení si, ale je to především o tom, že 

se tu a tam nevědomky něco opomene zmínit a je 

z toho rázem zcela jiná skutečnost. 

Proto vnímáme jako velký a podstatný zásah, 

je-li zde snaha některé svazy slučovat – za to té-

měř čtvrtstoletí totiž došlo k dalšímu prohloubení 

odlišností, někdy až na hranici akceptovatelnosti 

druhým partnerem. Nehledě na to, že partnerství 

„z  rozumu“ (či dokonce „z  musu“) bývají spojena 

s permanentní rivalitou, podvědomou touhou být 

lepší. A to může vést i k tomu, že se „dobrý duch 

sportovního odvětví“ tak nějak vytratí a zbude jen 

ta řevnivost. Určitě se tím může ohrozit i přirozený 

vývoj v daných sportovních odvětvích – v případě, 

že mohou dva subjekty, vycházející ze společných 

kořenů, vyrazit samostatnými a odlišnými cestami 

lze očekávat, že přirozená selekce určí, které „no-

voty“ jsou a  které zase nejsou prospěšné. Máme 

zde možnost vzájemného srovnávání. Co si počne-

me, až ta možnost zmizí? Dobře míněných snah, 

které pak vedly k tomu, že se následně znovu bu-

dovalo , co se nejprve jevilo zbytečné, často nená-

vratně odstranily i řadu pozitivních věcí. K ekono-

mické stránce takovýchto změn se ani vyjadřovat 

nebudeme – obrázek si udělá každý sám. 

Mnohého napadne, že je tu „mnoho povyku 

pro nic“, ale ruku na srdce, všichni víme, že kaž-

dý strom vyrůstá z malého semínka, každá cesta 

začíná prvním malým krokem. A co když ta cesta, 

zpočátku správná, neudrží svůj původní směr? 

A  malé, nepodstatné a  nenápadné změny pře-

rostou v zásadní a nezvratné? Vše je jen o lidech 

a v  lidech a každá věc se dá využít, ale i … Pesi-

mista namítne, že vždy křičí jen ti největší zbaběl-

ci – historie říká něco jiného. Samozřejmě, že se 

nepovažujeme, a  ani nechceme být považováni, 

za proroky a jasnovidce. Jen se obáváme, aby po-

čet výhod nebyl menší než počet nevýhod a rizik 

z toho pramenících. To ukáže čas.

Na straně druhé je nutné přiznat, že sice máme 

před sebou významný mezník, nicméně, uchýlit se 

jen ke vzpomínkám, pořádání výstav a  výstavek 

s fotografi emi z minulosti i současnosti, s nablýska-

nými poháry a trofejemi, diplomy a medailemi? Na 

to se ještě „cítíme být mladí“, ač pamatujeme onu 

slavnou éru vzniku svazu osobně. Stále se ještě ne-

hodláme pouze otáčet a hledět zpět. Považujeme 

za důležité vědět, kam hodláme směřovat. Proto 

Tradiční závody ve Cvrčovicích

 

Jak jsme dopadli

Z naší činnosti
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bude nejlepším dárkem pro „oslavence“ něco nové-

ho. Společnost se vyvíjela, má jiné potřeby, máme 

k  dispozici nové materiály, máme nové poznatky, 

lidé se změnili, děti se změnily, my jsme se změnili, 

prostředky se změnily…

Drobné „kosmetické“ úpravy toho, z  čeho 

jsme vzešli, se nám jeví nedostatečné – změnit 

název soutěže na Vodácký víceboj, zatraktivnit 

jej zařazením slalomu a sprintu, vypuštění hodu 

granátem (jakožto zbraně hromadného ničení?), 

běhu (v nevhodné obuvi a nevhodném oděvu)…. 

Lodě se nezměnily, jen ta pádla, vesty a  přilby. 

Posádky – došlo na možnost jet ve čtyřech, aby 

řidič/trenér mohl posádku dovézt jedním autem, 

neboť doba cestování autobusem s  velkým vle-

kem s loděmi, díky ekonomické nákladnosti a ne-

ustále klesajícímu objemu dotačních prostředků, 

začíná být vzácností. 

Nesdělíme určitě žádnou novinku, když napí-

šeme, že každý z nás má po celý život v sobě sou-

těživého ducha ( i když jindy s nadšením o tvrzení 

některých psychologů pochybujeme a  polemizu-

jeme, tentokrát nikoli; je to poznatek starý, jako 

lidstvo samo a najdete jej, v různé podobě, téměř 

v každé knize a materiálech, které popisují princi-

py práce, ať už s dětmi, dospělými, seniory, zdravý-

mi či nemocnými). Jistě, kolektivní/týmový duch 

má své neupiratelné místo, ale soutěž jednotlivců, 

to je jiné. Někdo namítne, že dosavadní možnosti 

jsou limitovány nezbytnou individuální úpravou 

plavidla, které jednotlivci mají k dispozici, že každý 

závodník potřebuje loď vlastní, a tak místo jedné 

větší bude potřeba spousta malých. 

To už dávno neplatí. Nebudeme zatím prozra-

zovat více než je třeba. Berte to jako překvapení 

– v  roce 2015 se uskuteční historicky první ročník 

pohárové soutěže, určené pro všechny věkové kate-

gorie (a cena pro vítěze celého poháru bude lákavá).

Každopádně můžeme ještě prozradit , že bylo 

sáhnuto „do přihrádky“ aktivit, které patří mezi 

nové, jsou atraktivní, mají široké pole využití. Ne-

zapomínáme na naše zdraví – pohyb je vědecky 

prokázaná nejlepší prevence nemocí. Nemocí, 

Začínáme od nejmenších

Zamykání vody 2014



2014 / SVAZ VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA 59

které ohrožují nejen onen pověstný pocit pohody 

a  plnohodnotného života. Víme přeci, že kdo se 

chce dožít odpovídajícího věku, musí, chtě nechtě, 

začít co nejdříve. Začít něčím, co člověka baví, co 

může využít v téměř libovolných podmínkách, na 

úrovni závodní i rekreační, jen pro radost. A bude 

mít možnost se o tuto zábavu podělit s ostatními – 

členy rodiny, kamarády, známými.

Aby celé sdělení nepůsobilo dojmem planého 

tlachání pouhých teoretiků, vrátíme se k uplynulé 

sezóně. Naše akce, pořádané pod hlavičkou SVMS, 

mají již několik let vcelku ustálenou podobu, včet-

ně termínu konání (jako například první nebo 

poslední sobota v určitém měsíci – tento způsob 

umožňuje bezproblémové plánování kalendáře 

akcí dopředu i  v  jiných spolupracujících a  spřáte-

lených organizacích). 

O  jejich úrovni svědčí stále rostoucí zájem zá-

vodníků i  ze Slovenské republiky. Tradiční závody 

Vodáckého víceboje P-5, které jsou nosnou částí 

fungování Svazu, vrcholí vždy Mezinárodním Pohá-

rem P-5. Můžeme spokojeně konstatovat, že repre-

zentanti jednotlivých klubů našeho Svazu si vedli 

dobře a  zvítězili ve všech kategoriích, které jsme 

obsadili. O  tom, že stále patříme mezi absolutní 

špičku, svědčí posádka Ichtiandru Cvrčovice (v sou-

časné době juniorská kategorie – ale psali jsme o ní 

již v  minulosti), která pravidelně poráží všechny 

závodníky nejen našeho Svazu, ale i  závodníky ze 

SVoČR. A  to není konečná, jejich um a  sláva září 

i v zahraničí, protože, stejně jako v minulých letech, 

i letos přivezli vítězství ze závodů na Slovensku. 

Těší nás, že je zájem o  vodácké akce jiného 

druhu. Nejen tradiční putovní vodácké tábory, 

pořádané jednotlivými kluby či akce klubových 

úrovní, kde se stále více otevíráme široké veřejnos-

ti. Jsou to soutěže dnes již tradiční, kde základem 

není posádka pramice P-5, o kategoriích ne vždy 

rozhoduje pouze věk a kde jsou zařazeny i méně 

tradiční disciplíny. Právě akce tohoto typu získáva-

jí stále větší popularitu a zájem nejen našich klubů. 

Ty skutečně tradiční, bez nichž si vodáckou sezónu 

ani nedovedeme představit, jsou Cvrčovický Džbá-

nek, Pístovický Metrák a 2xC2. 

Kdybychom chtěli zhodnotit sezónu 2014, 

musíme s  potěšením konstatovat, že i  přes obec-

né trendy ve společnosti my žádný zásadní pokles 

nepozorujeme. Poděkovat za to můžeme jak klu-

bům, jejichž závodníci patří k nejúspěšnějším, tak 

i klubům, které pravidelně jednotlivé akce pořáda-

jí. A o tom, že to lze skloubit, svědčí nejen již zmí-

něný klub Ichtiandr Cvrčovice, ale i Neptun Vyškov, 

Opava, či Krnov. Také je třeba podotknout, že pro 

nás je jedním z ukazatelů úspěšnosti našeho úsilí 

především spokojenost účastníků akcí – nejlepší 

odměnou není největší pohár, diplom či věcný 

dar, ale rozzářené oči dětí. Dětí, které už od mala 

nenápadně vedeme k  pohybu zábavnou formou. 

Doufáme, že to v  nich zanechá nesmazatelnou 

stopu, kterou si ponesou dál do života. Pohyb – to 

je jediná účinná prevence většiny nemocí. Ve spo-

jení s úsměvem pak přímo elixír zdraví. 

Navíc nejsme orientováni jen na období nejvyš-

ších fyzických výkonů, naopak směřujeme pozor-

nost i na opomíjené kategorie čtyřicátníků, padesát-

níků nebo i důchodců. I pro ně jsou určeny všechny 

naše akce. Snad to nezní příliš samolibě, ale asi se 

nemáme zač stydět. Protože se na dobrých zákla-

dech vždy lépe staví i my chceme dál a výš – proto 

ta avizovaná novinka. Necháme se překvapit.  

Co říci závěrem? Je to sice zvláštní, ale popře-

jeme sami sobě hodně úspěchů ve fázi završení 

čtvrtstoletí fungování a ať to plánované překvape-

ní potěší nejen nás, ale stane se z  něj novodobá 

tradice, čímž dosáhneme ještě větší komplexnosti, 

univerzálnosti a všestrannosti.

Šťastné vyplutí do nové sezóny a  koho bude 

zajímat víc, stačí sledovat naše webové stránky, 

kde bude včas uvedeno dostatečné množství in-

formací. Tak zatím, AHOJ!

 

Zvládli jsme to
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Svaz vojáků v  záloze České republiky (dále jen 

SVZ ČR) je občanské sdružení, které se zabývá 

brannou výchovou a  sportem ve sféře branných 

a technických aktivit obyvatel České republiky. 

V  současné době je nosnou činností SVZ ČR 

střelecký výcvik a  organizování střeleckých sou-

těží pro své členy i  veřejnost se zaměřením na 

praktické a  výkonnostní střelby z  velkorážových 

a malorážových palných zbraní, provozování spor-

tovní i  akční střelby, každoročně organizovaných 

dle ročního kalendáře. K tomu SVZ ČR vydal svoje 

národní pravidla pro střelecké soutěže a organizu-

je v  jejich duchu národní i mezinárodní střelecké 

závody, pořádá školení rozhodčích a  odborných 

instruktorů a  jsou udělovány výkonnostní třídy 

v rámci střeleckých úspěchů.

Členská základna čítá v  současné době cca 

2 900 členů sdružených ve 100 klubech vojáků 

v záloze (KVZ), které se aktivně podílí na činnosti 

celého SVZ ČR. Tyto kluby vojáků v záloze působí 

po celém území. Přes své členy zakládají ve ško-

lách, i při jednotlivých KVZ v okolí svého bydliště, 

střelecké kroužky, ve kterých se sdružuje mládež 

se zájmem o  střelecký sport a  branně sportovní 

aktivity. V těchto kroužcích, za pomoci zkušených 

instruktorů, se děti a  mládež věnují střeleckému 

sportu ze vzduchových a  malorážových zbraní, 

upevňují si návyky na  bezpečnou manipulaci se 

zbraněmi. Pořádají se branné a orientační soutěže, 

kde se v  rámci těchto soutěží cvičí např. v  hodu 

granátem, orientaci a  přesunech v  terénu a  mají 

možnost zhlédnout i ukázky vojenské techniky. 

V SVZ ČR mají, kromě střelců, své kluby vojáků 

v záloze ( KVZ ) absolventi vojenské konzervatoře, 

zájemci o  vojenskou historii nebo radioamatéři. 

SVZ ČR je však otevřen i dalším vojenským odbor-

nostem podle zájmu. Tímto rámcem není činnost 

SVZ ČR omezena. Některé Kluby vojáků v  záloze 

jsou založeny na principu příslušnosti k  bývalým 

vojenským útvarům a jejich hlavní činnost spočívá 

v organizování setkání bývalých příslušníků útvarů 

navzájem nebo společenských akcí s rodinami.

V  SVZ ČR pracuje Klubová radioamatérská 

stanice OK1KVZ. V ní jsou sdruženi radioamatéři 

– členové SVZ ČR - kteří složili zákonem předepsa-

né zkoušky a mají přidělenou vlastní volací znač-

ku. Klubová stanice propaguje SVZ ČR zejména 

do zahraničí. Pracuje v  době vojensky význam-

ných historických výročí, vojenských bitev nebo 

významných podniků a akcí pořádaných SVZ ČR. 

Speciálním lístkem se symbolikou SVZ ČR, který 

potvrzuje uskutečněné spojení, představuje ve-

řejnosti ve světě činnost Svazu vojáků v  záloze 

v České republice. 

SVZ ČR provádí a  organizuje osvětovou čin-

nost s brannou tematikou. Rozvíjí práci s mládeží 

k realizaci jejich branně sportovních zájmů.

Vede své členy k  udržování a  rozvoji zís-

kaných vojenských dovedností; spolupracuje, 

v  souladu s  platnou legislativou, s  vojenskými 

zařízeními na zabezpečování vojenské praktické 

činnosti. Má ambice být partnerem AČR při vý-

chově občanů k brannosti a získávání základních 

vojenských dovedností pro případ nutnosti obra-

ny republiky. 

Záhorie, SR - Na palebné čáře

 

Záhorie, SR - Střelecký arzenál

Záhorie, SR - Svezení závodníků v OT
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 SVZ ČR rozvíjí aktivity na základě dvoustran-

ných dohod o  spolupráci s  Bavorským zemským 

svazem záložníků Bundeswehru, Slovenským 

sväzom vojákov v  zálohe, Wielkopolskim stowar-

zyseniem aktywnych rezerwistow a  Svazem pod-

důstojníků Dolních Rakous.

Sportovní činnost svazu se v  roce 2014 

uskutečňovala podle schváleného „Kalendáře 

sportovních akcí na r. 2014“, klubovými přebory 

KVZ, kvalifi kacemi na celorepublikové soutěže 

a  vyvrcholením v  mistrovstvích ČR. Sportovní 

a  společenské dění se v  převážné míře rozvíjelo 

v jednotlivých oblastech, kde na úrovni rad klubů 

a oblastních rad, proběhlo více než 400 klubových 

střeleckých soutěží včetně několika mezinárod-

ních klubových i svazových akcí.

Také letos, jako každý rok, byla uspořádána po-

stupová soutěž KVZ ve střeleckém víceboji, mistrov-

ství republiky ve sportovním střeleckém souboji, 

organizovaném formou kvalifi kací, spolu s Mistrov-

stvím veteránů ve střelbě. Dále bylo uspořádáno 

Mistrovství České republiky ve střeleckém souboji 

dvojic z  velkorážové pistole a  revolveru o  Putovní 

pohár předsedy SVZ ČR. Proběhl i Českomoravský 

pohár – memoriál Ing. M. Richtera, což je sportovní 

střelecký soubojový dvojboj, a také Mistrovství Čes-

ké republiky ve střeleckém víceboji SVZ ČR, který 

je složen z mířené střelby na přesnost, rychlopalby, 

akční střelby a střelecké štafety trojic z velkorážové 

pistole nebo revolveru a také akční střelba z malo-

rážové pušky. Mířená střelba na přesnost z  velko-

rážové pistole a  revolveru je Mistrovstvím České 

republiky – Setkání mistrů. V tomto roce také opět 

proběhly střelecké souboje jednotlivců z velkorážo-

vé pistole jako Mistrovství ČR - Czech Open Popper 

single. Již druhý ročník má za sebou přebor SVZ 

z útočné pušky a rovněž proběhl i XI. ročník střelec-

kých soubojů trojic z útočné pušky.

Významnou akcí roku 2014 byla i říjnová celo-

republiková slavnostní soutěž k 70. výročí Karpat-

sko-Dukelské operace.

Mezi tradiční mezinárodními závody patří 

např. Malá cena veteránů nebo závod Bratislava - 

Brno – Praha, který se střídavě pořádá na Moravě, 

v Čechách, anebo na Slovensku, a který byl letos 

uspořádán v Čechách, na střelnici v Semilech.

Každoročně posloužila k  dobré reprezentaci 

svazu v mezinárodním měřítku i účast našich čle-

nů na zahraničních sportovních akcích branných 

organizací, kde se tito členové zcela pravidelně 

umisťují na předních místech. Reprezentační stře-

lecká družstva i  jednotlivci pravidelně zajíždí na 

závody pořádané v Německu, Polsku, Rakousku, 

Slovensku nebo Holandsku. Stejným způsobem se 

záložníci z  ostatních zemí Evropy účastní závodů 

pořádaných svazem v  České republice. Význam-

nou úlohu při  reprezentaci svazu byla i  setkání 

s  partnerskými organizacemi v  těchto zemích, 

v  rámci kontaktů, jak na úrovni klubů, kde byla 

prezentována bohatá sportovní klubová činnost, 

tak i na úrovni svazů obdobného zaměření. 

Svaz vojáků v záloze ČR se také důsledně při-

pravil na svoji sportovní a  společenskou činnost 

v  roce 2015, na kterou vydává „Kalendář sportov-

Langenlebarn, Rakousko - M. Bosák jde na pušku

Langenlebarn, Rakousko - M. Sívek na pistoli
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ních akcí na rok 2015“, kde členové svazu získají 

potřebné informace o  uvedených akcích. Na zá-

kladní úrovni jsou zde naplánovány klubové pře-

bory a oblastní kvalifi kace, okresní a oblastní ligy 

a další klubové i svazové soutěže. 

K  nejvýznamnějším akcím roku 2015 budou 

tradičně patřit svazové soutěže s  mezinárodní 

účastí, zejména pak Mistrovství Evropy ve stře-

leckých soubojích dvojic uspořádaný, společně 

s  SBTS ČR, SČS a  ČMSJ, v  měsíci srpnu na střelni-

ci v Březová u Karlových Varů. Tento závod se ob 

rok střídá s Mezinárodní soutěží vojenských záloh 

SVZ ČR ve střeleckém souboji dvojic z velkorážové 

pistole. Kromě zástupců naší republiky se závo-

du zúčastní střelci branných organizací několika 

evropských států. Dále např. Malá cena veteránů 

nebo Brno - Praha – Bratislava, které se v  tomto 

roce uskuteční na Slovensku.

Významnou akcí roku 2015 bude rovněž celo-

republiková slavnostní soutěž k 70. výročí ukonče-

ní II. světové války.

Na všechny tyto akce, a nejen na ně, ale i dal-

ší branně sportovní a  branně technické aktivity, 

zveme všechny naše příznivce i všechny zájemce. 

Podrobnější informace o termínech a místech akcí, 

jsou zveřejňovány na internetových stránkách SVZ 

ČR na adrese : http://www.svz-cr.cz

Přivítali bychom, kdyby tato informace oslo-

vila nejen Vás, ale i děti a mládež, protože máme 

v našich řadách mnoho zkušených lidí, kteří mladé 

generaci mají co předat, a to ať již se jedná o zna-

losti z  historie vojenství, ale i  o  zbraních, zbra-

ňových systémech, civilní obraně a  ochraně, ale 

i možnostech spolupráce s naší armádou.

SVZ ČR je organizace, která je otevřená pro 

každého, kdo se ztotožní s  jejími cíli a  má zájem 

o nabízenou činnost.

Na závěr srdečně děkujeme všem členům SVZ 

ČR - závodníkům, rozhodčím, organizátorům, spon-

zorům, aktivistům i sympatizantům za šíření dobré-

ho jména našeho svazu jak doma, tak i v zahraničí.

 

Semily P-B-B - Jak jsem nastřílel

Naše mládež
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Svaz záchranných brigád kynologů ČR je v naší 

zemi známým pojmem, vždy spojeným se zá-

chranou lidského života.

Prochází neustálým vývojem tak, aby se práce 

psovoda i psa zkvalitňovala, a to vždy ve prospěch 

věci - to jest záchrany lidského života.

V současné době probíhá transformace legisla-

tivních změn – jako občanské sdružení jsme fungo-

vali mnoho let bez problémů. Nyní se potýkáme 

s nejasnostmi v zákoně, které se váží na tyto změny.

To nám ovšem nebrání v tom, abychom se na-

dále své činnosti v oblasti záchranářské kynologie 

věnovali. 

V České republice, stejně tak jako v mnoha ze-

mích světa, se chovají a cvičí psi pro potřebu, ale 

i  pro potěchu člověka. Pes byl odpradávna příte-

lem člověka a není to jen fráze. Pes je takový přítel, 

že ani na okamžik nezaváhá, když jde o záchranu 

pána a  nikdy nepřemýšlí, zda z  toho bude mít 

osobní užitek. Z mnoha druhů výcviků psů, kdy je 

vždy pes platným pomocníkem pána, je ale jeden 

výcvik, kde jde o  nejvyšší stupeň humanity - zá-

chranu lidského života. 

K tomu, aby pes mohl být použit pro vyhledá-

vání osob pohřešovaných, tonoucích, utonulých, 

zavalených sněhem, sutinami předchází systema-

tický výcvik. Vrcholem je složení zkoušek různých 

stupňů dle náročnosti a  test, který, pokud pes 

a psovod jako tým absolvují pozitivně, opravňuje 

k vyhledávání osob jednak v České republice, ale 

i  v  zahraničí. Svaz záchranných brigád má stále 

v  pohotovosti psovody Pohotovostní jednotky 

Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou 

schopni zasáhnout v  případě potřeby. HZS pravi-

delně provádí prověrky těchto psovodů, protože 

pes musí být stále v  dobré kondici a  stupni pro-

cvičení. Bohužel, doba, kdy pes je na vrcholu po 

stránce výcvikové je velice krátká v  porovnáním 

s  člověkem. Proto má Svaz záchranných brigád 

kynologů v záloze mnoho dalších psovodů se psy, 

kteří budou absolvovat příslušný test. 

Naši psovodi jsou dobře vybaveni po stránce 

materiální, je nutné však tuto úroveň udržet. Vývoj 

v zahraničí je totiž rychlý a pokud chceme zůstat 

na předních místech jako uznávaný subjekt, musí-

me sledovat tento vývoj a přizpůsobit se mu. Jed-

ná se zejména o vybavení technikou, což je u nás 

z  hlediska cen hůře dostupné. Vyrovnali jsme se 

ostatním špičkám ve vybavení psovodů - ochran-

né oděvy, obuv, ochranné přílby, ale ostatní doplň-

ky jako vysílačky, telefony s možností připojení na 

internet apod. nejsou dosud běžné. Přesto však 

psovodi podávají vrcholové výkony při jednotli-

vých přezkoušeních.

V  praxi jsou pak dle potřeby nasazováni na 

akce, kde již psovod a jeho pes musí prokázat svou 

způsobilost jednoznačně. Není možné pochybení, 

pokud se jedná o to, že se hledá člověk, který by 

mohl být ještě živý. Je to velká zodpovědnost od 

psovoda, pokud prohlásí, že v objektu není žádná 

pohřešovaná osoba. Zpravidla se sporná místa 

prověřují dalším týmem psovod-pes, aby byla co 

možná nejvyšší pravdivost tvrzení.

Vítězné družstvo MS FCI 2014 Itálie

 

MS IRO záchranných psů
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V roce 2014 byli psovodi Svazu záchranných 

brigád kynologů v  České republice mnohokrát 

použiti. Velké množství zásahů je na vodě, pro-

tože se stupňuje počet utonulých osob. Pes pak 

označí místo z  člunu, kde je osoba na dně pod 

hladinou a potápěči jej mohou z vody vytáhnout. 

Každý záchranář věří, že zachrání živého člově-

ka, je to krédo každého záchranáře, ale, bohužel, 

většinou jsou nálezy mrtvých osob. I když je toto 

nutné z hlediska etiky vůči zemřelému, raději by 

psovod nacházel pouze živé. Je to totiž základní 

myšlenka celé činnosti. 

Svaz záchranných brigád kynologů se však 

zabývá současně i  sportovní činností. Vrcholem 

je účast na tzv. Českých pohárech - dle jednotli-

vých kategorií (sutiny, plošné vyhledávání, vodní 

práce a laviny), kde psovodi na předních místech 

jsou nominováni na vyšší soutěže. Vrcholová 

akce v  České republice je Mistrovství republiky 

záchranných psů ČR, kam se nominuje 16 pso-

vodů a  soutěží dle Národního zkušebního řádu. 

Vítěz je pak mistrem republiky pro daný rok. V le-

tošním 34. ročníku zvítězil pan Zdeněk Čmejrek, 

dlouholetý psovod, skromný, ale cílevědomý. 

Toto sportovní vítězství jen korunovalo úspěch, 

který měl před tím nalezením mrtvé osoby na 

dně jezera.

Na mezinárodním poli je vrcholem Mis-

trovství světa záchranných psů, které se konalo 

v  roce 2014 v  Nové Gorici ve Slovinsku. Utkalo 

se 124 závodníků v  sutinovém, plošném a  sto-

pařském vyhledání. Získali jsme 2 pozitivní vý-

sledky v  královské disciplíně – ve stopařském 

vyhledávání.

Reprezentant Miloslav Čeněk po absolvování 

poslušnosti na MS IRO

Vítězové kvalifi kačního závodu na MR ZP
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Mezinárodní organizace záchranných psů 

vypracovala nové propozice pro konání Závodu 

družstev tak, aby se přibližovaly praxi. Byli jsme 

požádáni, abychom tento závod uskutečnili 

vzhledem k tomu, že jako svaz máme bohaté or-

ganizační zkušenosti. Zúčastnilo se 16 družstev, 

kde 13 !! získalo potřebných 70 a  více procent 

k  tomu, aby výsledek byl započítán ku prospě-

chu organizace formou sponzoringu dle pravidel 

IRO. To je jedna důležitá skutečnost, ale to, že 

druhý nejlepší výsledek – 80 % úspěšnost - mělo 

družstvo SZBK ČR, svědčí o tom, že nám právem 

náleží respekt.

V  měsíci listopadu se pravidelně konají ATES-

TY IRO pro praktická nasazení. Není to akce na 

sportovní bázi, ale pouze praktická záležitost. 

Svaz záchranných brigád kynologů má v sou-

časné době 6 platných atestů a  je proto zařazen 

jako organizace „Einsatz“ – to znamená 1. ka-

tegorie organizace pro nasazení. SZBK je však 

i  uznávaným organizátorem. Poté, co úspěšně 

zorganizoval 3x Mistrovství světa IRO, Světové 

sympozium, 4x Atest IRO a  tréninkové dny, byl 

pověřen organizací FCI, kde je SZBK členskou 

organizací prostřednictvím Českomoravské ky-

nologické unie, aby uspořádal 1. a 3. Mistrovství 

světa družstev záchranných psů. Zúčastnili se 

jich psovodi z  několika zemí. Náš svaz jim totiž 

nabízí takové prostory, kde psi mohou předvést 

kvalitní výkon, zejména v sutinách. Ve světě jsou 

zpravidla umělé trenažery, u  nás jsou přirozené 

sutiny – opuštěné zemědělské usedlosti, vojen-

ské objekty apod., kde je řada přirozených pachů 

mimo pachu vyhledávaných osob. Proto i  3. MS 

FCI bylo na patřičné úrovni. 

V letošním roce uspořádala 4. MS FCI družstev 

Itálie (střídavě s námi). Odnesli jsme si 1. místo a ti-

tul mistra světa FCI družstev v plošném vyhledání 

a  2. místo a  titul vicemistra v  stopařském vyhle-

dání. Opět, respekt vůči našim psovodům po této 

sportovní stránce.

SZBK ČR má vytvořený tým, který je možno 

použít pro nasazení v  ČR i  zahraničí. V  současné 

době má svaz nejvíce atestovaných psovodů ve 

světě. Je pro nás velkým oceněním naší činnosti, 

že vždy při velkých zemětřeseních ve světě je náš 

svaz mezinárodní organizací požádán, abychom 

své psovody vyslali na záchrannou akci. 

Těchto úspěchů jednotlivých psovodů však 

nelze dosáhnout bez řady pomocníků – figu-

rantů - z  řad ochotných lidí, kteří bez ohledu na 

svůj volný čas, počasí a  náročnost leží „zavalení“ 

v sutině, na konci stopy nebo v lese, aby simulo-

vali ztracenou osobu. Členové ČČK jsou této čin-

nosti nakloněni, protože i  jim jde o  záchrannou 

činnost a  proto se mnohokrát v  roce zúčastňují 

tréninků i  vrcholových SZBK. Patří jim proto dík 

a i část toho dobrého jména, které česká kynolo-

gická záchranařina u nás i ve světě má. Stejně tak, 

jako dobrovolným hasičům, kteří svůj volný čas 

pro naši práci obětují. Bez vynikající spolupráce 

s  Hasičským záchranným sborem, který nám po-

máhá při všech velkých akcích, by bylo obtížné 

pro nás zajistit např. slaňování – zajistí nám tech-

niku i ochotné a proškolené hasiče. 

Veškerá činnost proto směřuje ke zlepšení zá-

chranářské činnosti- teorie i praxe je stále o stejném 

problému - zlepšovat záchrannou činnost tak, aby se 

zvětšila šance na záchranu lidského života. Asi každý 

psovod záchranář by si přál najít „tlukoucí“ srdce. 

 

Vicemistři světa FCI 2014



Ú S T Ř E D N Í  AU TO M OTO K LU B 
Č E S K É  R E P U B L I K Y
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ÚAMK ČR (dále jen ÚAMK) sdružuje motoris-

ty a  příznivce motorismu v  České republice 

a pokračuje v tradicích organizovaného motorismu. 

Tato tradice byla založena již v roce 1904. Posláním 

ÚAMK je vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj 

motorismu, motoristického sportu a mototuristiky 

v České republice a dále podporovat a hájit opráv-

něné zájmy motoristů a jejich práva. ÚAMK působí 

na celém území České republiky. 

K  významným aktivitám patří organizace 

a  zajišťování motoristického sportu, jak motoro-

vých, tak i  nemotorových disciplín, a  to hlavně 

s  důrazem na výchovu mládeže. Další význam-

nou aktivitou ÚAMK je široký rozsah služeb pro 

motoristickou veřejnost, jako jsou silniční asis-

tenční služby, technická a  další pomoc v  nouzi 

a  poskytování kvalitních dopravních a  turistic-

kých informací. K plnění tohoto úkolu provozuje 

ÚAMK dispečink, který pracuje 24 hodin denně 

a 365 dní v roce. 

ÚAMK se přímo účastní projektů a kampaní 

v oblasti bezpečnosti silničního provozu, výcho-

vy motoristů a především mládeže. ÚAMK je čle-

nem mezinárodních federací - FIA (AIT), FEMA, 

FICC, CECCAS a  členem mezinárodního vý-

znamného a  rozsáhlého benefitního programu 

„Show your Card!“ pod hlavičkou ARC Europe. 

ÚAMK se bezprostředně podílí na organizování 

činnosti svých místních automotoklubů, Asoci-

ace klubů historických vozidel (organizovaných 

ve FIVA. ÚAMK je součástí Sdružení sportovních 

svazů České republiky. Vzhledem k počtu členů 

a šíři aktivit je ÚAMK jedním z největších členů 

Sdružení.

SPORTOVNÍ AKTIVITY ÚAMK JSOU 

ZAMĚŘENY NA NÁSLEDUJÍCÍ ODBORNOSTI:

Automobilový sport: Rallye, Autokros, Rally-

ekros, Závody do vrchu, Karting, Off -Road, Truck 

Trial, Historická vozidla, Karavaning, Neslyšící mo-

toristé, Zdravotně postižení motoristé, Automobi-

lové orientační soutěže. 

Motocyklový sport: Silniční motocykly, Moto-

kros, Enduro, Sportovní mototuristika, Trial. 

Nemotorové sporty: Bikros, Biketrial, Minikáry-

-slalom, Minikáry-sjezd.

V jednotlivých sportovních odvětvích dosáhly 

i v sezóně 2014 kluby sdružené pod ÚAMK mnoho 

významných úspěchů, za všechny uvádíme něko-

lik následujících příkladů:

AUTOMOBILOVÝ SPORT

Každoročně pořádají kluby sdružené v ÚAMK 

mimo jiné několik velice významných sportovních 

akcí mezinárodního významu a  věhlasu. Jedná 

se o Rallye Český Krumlov, Závody do vrchu Ecce 

Homo ve Šternberku a Rallye Valaška. 

ECCE HOMO ŠTERNBERK 2014

Také v roce 2014 pořádal jeden z nejaktivněj-

ších klubů ÚAMK ČR – AMK Ecce Homo Šternberk 

v  termínu 7. - 8. června 2014 slavný závod aut 

do vrchu a  podnik mistrovství Evropy s  názvem 

„Ecce Homo“. Mimo to pořádá tento klub každo-

ročně závod seriálu „Sprintrallye“ s  názvem „Ral-

lye Jeseníky“.

Letos se jel již 42. ročník populární Rallye 

Český Krumlov a  pořadatelům z  ÚAMK Automo-

toklubu Rallye Český Krumlov se opět podařilo 

uspořádat tento závod na velmi vysoké úrovni. 

Rallye Český Krumlov byla součástí FIA European 

Rallye Trophy (koefi cient 3), Mediasport MMČR 

v  rallye a  samozřejmě i  MČR v  rallye historických 

automobilů. 

V  rámci Mistrovství ČR každoročně organizu-

je klub AMK Rallyesport Vsetín Valašskou Rallye. 

V roce 2014 se konala v termínu 4. - 5. 4. ve Vsetíně 

a  jeho okolí. Celková délka tratě činila téměř 290 

km, z  toho délka rychlostních zkoušek téměř 70 

km. Rallye byla opět velmi úspěšná, jak vyplynulo 

z hodnocení diváků, jezdců i činovníků. 

Velkým přínosem pro činnost ÚAMK je také 

pořadatelská aktivita AMK Škoda Mladá Boleslav 

 

Areál ÚAMK AMK Bicrosclub Řepy

 

Jan Balaš – dva tituly MČR a bronzová 

medaile v ME

Ecce Homo Šterneberk 2014

Prezident FIA (Jean Todt) a prezident ÚAMK 

(JUDr. Oldřich Vaníček) u předsedy senátu 

PSČR Milana Štěcha
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při soutěžích Economy Run. Tato akce má mezi 

motoristy skutečně velkou popularitu.

MOTOCYKLOVÝ SPORT

V  motocyklovém sportu je v  ÚAMK nejpočet-

nější skupinou mládežnická kategorie. Výsledkem 

je například umístění některých jezdců na před-

ních místech v  motokrosovém mistrovství junio-

rů. O  přípravu jezdců se starají v  těchto klubech 

ÚAMK - AMK ZEJAX MOTO KLUB CHRUDIM, UAMK-

-SPORT AGENCY PRAHA, AMK Unhošť.

Enduro – ÚAMK rovněž podporuje přípravu 

mladých talentů v  disciplině enduro. Hodnotných 

výsledků dosahovali pravidelně členové ÚAMK KBS 

týmu Unhošť, např. Horák, Engel, mladí Balaš, Kulhá-

nek a další. Jezdci tohoto klubu vybojovali v posled-

ních letech v  Evropských soutěžích dvě bronzové 

medaile a v mistrovství České republiky pak 8x titul 

mistra ČR. Dobrou vizitkou činnosti KBS ÚAMK týmu 

je pravidelné zařazování jezdců do reprezentačních 

týmů ČR na Šestidenní motocyklovou soutěž.

V  domácím šampionátu MMČR vybojoval 

v  roce 2014 Jan Balaš 2 tituly mistra ČR a  Jakub 

Horák titul vicemistra ČR ve třídě E3. Dále získal 

Balaš bronzovou medaili v  seriálu ME a  Horák 

obsadil 4. místo. Družstvo ÚAMK KBS vybojova-

lo navíc titul mistrů ČR v družstvech. Klub ÚAMK 

KBS se věnuje také výchově mladých jezdců, a to 

jak v enduru, tak v motokrosu. V juniorském mo-

tokrosovém mistrovství ČR obsadil Martin Kulhá-

nek (17 let) 6. místo.

SILNIČNÍ MOTOCYKLY

Také v  silničním motocyklovém sportu se 

můžeme pyšnit několika kvalitními jezdci. V  seri-

álu Světového poháru Superstock 1000 se hlavně 

v letošní sezoně 2014 dařilo Ondřeji Ježkovi z AMK 

– Královo Pole Brno. I přes pád a zranění v posledním 

závodě obsadil celkově 5.místo v tomto seriálu. 

Ve třídě Supersport se na stupně vítězů pra-

videlně prosazuje Igor Kaláb z AMK REVENA Brno. 

Od roku 2009 závodí Pavel Nechanický jr. za klub 

ÚAMK - AMK České Budějovice, který byl zároveň 

do roku 2012 pořadatelem celého seriálu mini GP 

50, Evropa 70 a  senior 80.  V  roce 2014 je Pavel 

vicemistr ČR, mini GP 80. Dalším velmi talentova-

ným jezdcem tohoto klubu je čtrnáctiletý Petr Ku-

chařík, ten v roce 2014 obsadil 5. místo v kat. MINI 

GP 80 s motocyklem MINI GP 70.

NEMOTOROVÉ SPORTY

Nemotorové disciplíny jsou dlouhodobě vý-

kladní skříní sportovních úspěchů klubů ÚAMK. Ve 

všech oblastech dosahují kluby ÚAMK výborných 

výsledků nejen v umístění v seriálech MS, ME a MČR, 

ale i  při organizování závodů na nejvyšší úrovni. 

Důležitým faktorem u  těchto sportovních odvětví 

je i to, že se jedná o discipliny s velkou účastí dětí 

a mládeže a zároveň se jedná o určitý druh „příprav-

ky“ na přestup některých úspěšných závodníků 

k motorovým sportovním disciplinám. 

Bikros je jediným olympijských sportem pod 

hlavičkou ÚAMK, proto je mu ze strany ÚAMK 

věnována značná pozornost. V  disciplíně bikros 

pracovalo v  roce 2014 v  ÚAMK sedm aktivních 

AMK, které na svých tratích pravidelně pořádaly 

mistrovské, mezinárodní i regionální závody. Tuto 

aktivní činnost vyvíjely v roce 2014 především klu-

by AMK Hranice, BMX Praha Řepy, Bílina, Jeseník, 

Studénka, Míkovice a Kbel.

MINIKÁRY

Pro rok 2014 bylo České republice Evropskou 

komisí minikár (F.I.S.D.) přiděleno pořadatelství 

Pavel Nechanický – vicemistr ČR 2014, mini GP 80

Ondřej Ježek – Superstock 1000 - 5. místo 

v roce 2014
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32. Mistrovství Evropy. Pro závod mistrovství Evro-

py byla vybrána nejkrásnější trať ČR - na Korábu 

u Kdyně v okrese Domažlice. Pořadatelem závodu 

byl klub ÚAMK Ořech-Kuchař, který závod uspořá-

dal s  podporou ÚAMK a  Města Kdyně. Závod byl 

velice úspěšný, byl pozitivně hodnocen meziná-

rodním vedením i všemi účastníky. 

Celkové výsledky sjezdových minikár za po-

sledních 5 let – získali jsme 7x titul mistra Evropy 

(z toho 3x Jan Sejkora, 2x Jan Sejkora jun. a 2x Jan 

Šimůnek). Dále jsme získali 2 tituly vicemistrů Ev-

ropy (Jan Sejkora jun. a  Jakub Sejkora) a  3 tituly 

druhých vicemistrů Evropy (2x Jan Šimůnek a jed-

nou Michaela Sejkorová). 

V  disciplíně biketrial jsou sportovní kluby 

ÚAMK také velmi úspěšné. Snad hovoří za vše 

fakt, že pro letošní rok 2014 má ÚAMK mistra svě-

ta v kategorii „Elite“ (Václav Kovář, AMK Blansko), 

2 vicemistry světa v kategoriích „senior“ a „pous-

sin“ (Martin Kakáč - Blansko a  Vojtěch Vepřek - 

Olomouc) a  jedno třetí místo v  kategorii „junior“ 

(Ondřej Šenk – Blansko). Mezi nejaktivnějšími 

kluby můžeme jistě jmenovat AMK Staré Brno, 

Blansko, Hodonín, Hamry nad Sázavou, Jemnice, 

Kutná Hora, Olomouc a Biketrial Přerov.

Některé kluby pravidelně pořádají na velmi 

dobré úrovni závody MČR (Brno, Blansko, Olo-

mouc, Znojmo).

AMK Blansko uspořádal v  roce 2013 velmi 

úspěšný závod MS s velkými ohlasy všech zúčast-

něných zemí. Totéž se podařilo v  letošním roce 

2014 i AMK Znojmo při organizaci závodu Mistrov-

ství Evropy.

Služby ÚAMK - pro své členy, ale i pro motoris-

tickou veřejnost, připravil ÚAMK asistenční klubové 

karty. Cena asistenční klubové karty zahrnuje také 

přímé členství v  ÚAMK. Držitel asistenční klubové 

karty může využívat velkou škálu služeb a  výhod 

při cestách po České republice, v Evropě i ve světě. 

Bezpečnost silničního provozu a  dopravní vý-

chova - k  velmi důležitým aktivitám počítá ÚAMK 

svou dopravně výchovnou preventivní činnost 

a  aktivní působení v  projektech a  kampaních na 

zvyšování bezpečnosti silničního provozu v  České 

republice s  napojením na obdobné mezinárodní 

aktivity. Jedná se o  spolupráci se státními orgá-

ny a  činnost v  jejich komisích, úzkou spolupráci 

s krajskými, městskými a místními úřady a dalšími 

institucemi regionů. Již v roce 2005 se ÚAMK aktiv-

ně zapojil do mezinárodního programu EuroRAP 

zaměřeného na systematické monitorování a  hod-

nocení bezpečnosti pozemních komunikací. 

ÚAMK také vyrábí a  mnoho let provozuje si-

mulátory nárazu - dva typy speciálního zařízení 

určené k praktické demonstraci důležitosti použí-

vání bezpečnostních pásů v automobilech. Jeden 

je posuvný – tzv. „bumbác“, druhý modernější 

a sofi stikovanější otočný simulátor určený k simu-

laci převrácení vozidla při nehodě. 

Závod ME v Biketrial Znojmo – pořádající AMK 

Znojmo v ÚAMK

Závod ME minikár Koráb u Kdyně 2014 - 

pořádající AMK Ořech - Kuchař v ÚAMK

Areál AMK Bikrosclub Řepy v ÚAMK
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NAŠE NOVÁ STŘEDISKA

Jedním z  hlavních cílů Zálesáka je vytrhnout 

mladé z  šedivé všednosti nudy a  nabídnout 

jim rozmanité a  všestranné aktivity, hry, netradič-

ní sporty, soutěže či výcvikové programy, které ve 

svém důsledku nevedou pouze k „zabití“ volného 

času, ale i pomocí zážitkové pedagogiky a ekologic-

ké výchovy k  všestrannému rozvoji osobnosti, lid-

ských postojů, rozšiřování dovedností a znalostí jak 

o přírodě, tak o současném světě. Vedle původních, 

osvědčených středisek, pracujících v ZÁLESÁKU již 

desítky let, vznikají i střediska nová, která rostoucí 

členskou základnou dokládají, že alarmující móda 

virtuální reality počítačových obrazovek ještě nein-

fi kovala celou mladou populaci. 

ZÁLESÁK – STŘEDISKO ČÁSLAV

Čáslavské zálesácké středisko vzniklo dne 

12. července 2012. Náčelníkem byl zvolen Jenda 

Šafránek - dlouholetý náčelník oddílů v brněnském 

středisku. Prvotním úkolem bylo zajištění klubovny 

jako domova střediska, ve kterém se rodí veškeré 

jeho aktivity. Pomohlo město Čáslav. Díky! Rekon-

strukce poskytnutého dřevěného srubu se zatrav-

něným hřištěm byla zase parketa členů střediska, 

jejich rodičů, případně dobrovolníků. Finančně 

pomohlo i ústředí ZÁLESÁKA. A tak začátkem pro-

since 2012 byla odstartována činnost i v klubovně. 

Během školního roku probíhají pravidelně každý 

týden oddílové schůzky a  jedenkrát do měsíce 

jednodenní či víkendové výpravy za dobrodruž-

stvím. Středisko se aktivně účastní společných 

zálesáckých akcí, mnohdy s  vynikajícími výsledky. 

Kupříkladu obsadilo třetí místo v  celostátní zále-

sácké soutěži HOLP – Hlídkový oheň Libora Plívy, 

či přední umístění v rovněž celostátní paintballové 

hře BOJ O KÓTU X. Snaží se zviditelnit i v nezálesác-

kých akcích. Na Čáslavské neckyádě z deseti týmů 

obsadilo druhé místo v závodě i v soutěži o nápadi-

tost plavidla. Činnost o letních prázdninách probíhá 

ve znamení čtrnáctidenních táborů. Ve spolupráci 

s několika jinými středisky pomáhají čáslavští zále-

sáci realizovat letní tábor na KOMÁŘÍ PASECE v Čes-

ké Kanadě. Středisko má nyní několik desítek členů 

tří věkových kategorií – dětí, mládeže a dospělých 

náčelníků. Nejúčinnějším náborem je jeho viditelná 

poutavá činnost. Finanční prostředky čerpá z člen-

ských příspěvků, z dotací města Čáslav a hlavně od 

ústředí ZÁLESÁKA - na základě jeho kritérií, vychá-

zejících z výsledků celoroční práce každého středis-

ka. Čáslavské středisko ZÁLESÁKA má tedy všechny 

předpoklady poutavě a  smysluplně naplňovat vol-

ný čas svých členů a úspěšně se rozvíjet i ke spoko-

jenosti jejich rodičů.

ZÁLESÁCI V POLABÍ

Zálesácké středisko Volavka Kolín ofi ciálně 

vzniklo 11. ledna roku 2013. Tomuto milníku však 

předcházelo přípravné období prvních schů-

zek a  výprav. Počátky činnosti lze vystopovat už 

o prázdninách roku 2012. Tehdy zbyla po rozpad-

nutém oddílu z  jiné organizace dvojice dlouhole-

Mladý zálesák

 

Jeden z prvků lanového centra

 

Vodácký výcvik
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KALENDÁŘ ÚSTŘEDNÍCH AKCÍ ZÁLESÁKA V ROCE 2015

ČÍSLO NÁZEV AKCE TERMÍN NÁPLŇ MÍSTO

1 SKIALPOVÝ KURZ leden
vybavení do zimních hor, plánované túry, laviny, bezpečný pohyb v zimních horách 
a jeho technika, záchrana při pádu a první pomoc, orientace v terénu, práce s lanem 
a praktická noční záchra. akce

Krkonoše

2 ÚSTŘEDNÍ RADA ZÁLESÁKA
10.1. 

(od 16:00)
hodnocení činnosti a ZÁLESÁCKÉ TROFEJE, registrace a plán činností Komáří louka

3 SPOLEČENSKÝ VEČER
28.2. 

(od 18:00)
výstavka a hodnocení zálesácké tvořivosti, společenský večer, zábava (od 15 let)  České Budějovice

4 KURZY SNOWKITINGU
celoročně

(dle dohody)

výcvik v ovládání větrem poháněného tažného draka (kitu)a s jeho pomocí jízda na 
lyžích či snowboar. (snowkiting) nebo na kolovém prkně či trojkolce(landkiting)-
vybavení, bezpečnost

Větrný Jeníkov
Veselský kopec

5 POTÁPĚČSKÉ KURZY
celoročně

(dle dohody)
příprava k získání vodácké specializace přesunových prvků na „stojaté 
vodě“bezpřístrojové i přístrojové potápění (od 10let)

ČR
Egypt

6 KURZY SKÁLOLEZECTVÍ
celoročně

(dle dohody)
plnění poznávacích a přesunových prvků-příprava k získání příslušných specializací 
(od 15 let) / 1den

Moravský
Kras

7
LAVINOVÉ KURZY
(plavání v bílém moři)

únor–březen
(dle dohody)

lavinová prevence, odhad rizika, pohyb v lavinovém terénu, pomoc při lavinovém 
neštěstí, lavinové přístroje, ukázka práce lavinového psa, praxe v zimním horském terénu

Krkonoše

8 JEZDECKÉ KURZY
březen–srpen
(dle dohody)

praktický výcvik jízdy na koni, práce spojené s chováním a ustájením koní,jezdecký 
sport, potřebné vybavení

Chřiby-
Koryčany

9 MINIKURZ ZÁLESÁKA 10.4–12.4.
základní informace o systému a činnosti ZÁLESÁKA-podmínka pro registraci vznikajících 
středisek (od 18 let)

Komáří louka

10 KURZY PARAGLIDINGU
duben–říjen
(dle dohody)

plnění výcvikového prvku z bezmotorového létání a příprava k získání pilotní 
specializace (od 15let)

Raná u Loun

11 TANDEMOVÉ SESKOKY
duben–říjen
(dle dohody)

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

letiště Kunovice
a Prostějov

12
INSTRUKTORSKÝ KURZ
RAFTINGU a VODNÍ ZÁCHRANY

květen příprava k vedení specializovaných kurzů raftingu (od 18 let)
Rakouské Alpy

Salza

13 ZÁLESÁCKÝ MEMORIÁL HOLP 8.5.–10.5.
tradiční fi nále vítězných tříčlenných hlídek střediskových předkol  a vybraných zájemců 
z řad veřejnosti v základních zálesáckých disciplinách-památka na kamárada Libora 
PLÍVU (od 10 let)

Komáří paseka

14 OZDRAVNÉ POBYTY
duben–září

(dle dohody)
očista těla i ducha od návyků přejídání a nevhodné stravy,zvýšení imunity organismu, 
snížení tělesné váhy a pěstování vůle a sebeovládání

Komáří louka

15 KURZY RAFTINGU“SALZA“ květen–září
příprava k získání vodácké specializace přesunových prvků na „divoké vodě“, 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 TŘETÍHO VĚKU
květen–září

(dle dohody)
pestrý program ve zdravém a krásném prostředí jihočeských lesů a rybníků, zaměřený 
na aktivní odpočinek seniorů a obohacený úměrnými pohybovými aktivitami (od 60 let)

Komáří louka

17 LETNÍ ZÁLESÁCKÉ TÁBORY
červenec–

srpen
letní příprava k vedení zálesáckých kolektivů v rámci náborových táborů dětí a mládeže 
(od 10 let), 

Komáří louka 
a paseka, Bílý 

potok

18 POHYBOVÉ  KURZY
červenec–

srpen
příprava k plnění tělovýchovných prvků - cyklistika, aerobic, tanec, turistika, 
plavání (od 14 let)

Komáří louka

19 ÚSTŘEDNÍ RADA ZÁLESÁKA
8.8.  

(od 16:00)
průběžné hodnocení práce a příprava činnosti na příští rok Komáří louka

20 CYKLISTICKÉ EXPEDICE srpen–září pestrý náborový program zaměřený především na horskou cyklistiku (od 10 let) Komáří louka

21 BOJ O KÓTU X 19.9.–20.9.
tradiční dvoudenní bojová paintbollová hra zálesáckých středisek a přihlášených 
zájemců (od 10 let)

prostor X

22 ZÁLESÁCKÁ CESTA a STEZKA 6.11.–8.11. praktická prověrka na závěr plnění členského kvalifi kačního stupně ZÁLESÁKA (od 10 let) prostor Y

Zajišťuje:   ZÁLESÁK-326.středisko
Lidická 4,Brno 602 00
tel./fax: 545 575 504
email: zalesak@zalesaksvaz.cz

JINÉ VÝZMNAMNÉ AKCE:
a) Český kmen:  AKCE VPŘED (25.4.–26.4 - Železné hory)

VÍKEND ZELENÁČŮ tábor NESMEŇ 
(10.10.–11.10. - Komáří paseka)

 Pořadatel:   Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě
ústřední štáb - Lidická 4 
Brno 602 00
www.zalesaksvaz.cz

MOŽNOST PRONÁJMŮ PŘÍRODNÍCH AREÁLŮ (ubytování,strava,sportoviště a vybavení):
a) KOMÁŘÍ LOUKA (louka u rybníka uprostřed lesů České Kanady - stany a sruby pro 120 osob)
b) BÍLÝ POTOK (louka v údolí obklopená lesy nedaleko Brněnské přehrady-stany a chaty pro 75 osob)
c) KOMÁŘÍ PASEKA (louka u rozlehlého rybníka obklopeného lesy České Kanady)-stany pro 66 osob
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tých vedoucích a několik podobně „osiřelých“ dětí. 

V  září začali bez klubovny, názvu a  jakéhokoliv 

zázemí schůzkou před objektem loděnice vodác-

kého klubu Fortuna Kolín. Po první schůzce násle-

dovala další, během podzimu i pár výprav, děti si 

přivedly několik kamarádů a oddíl se začal pomalu 

a  nenápadně rozrůstat. Podobným způsobem se 

rozšířil i kádr vedoucích. Po pár měsících bylo zřej-

mé, že oddíl žije, chce pracovat. A  jeho priority? 

Všestranné aktivity v přírodě, tábornictví, vodáctví, 

turistika, romantika, kamarádství – tedy zálesáctví.

Cesta do organizovaného ZÁLESÁKA – svazu 

pro pobyt v  přírodě vedla přes účast v  jeho kme-

nové akci VPŘED pořádané zálesáckými středisky 

Chrudim a  Zaječice. A  tam v  průběhu těchto pou-

tavých akcí se zrodila idea nového zálesáckého 

střediska KOLÍN, které by splňovalo představy 

o  činnosti s  dětmi a  mládeží . Kontakt na zálesác-

ké organizátory akce VPŘED byl navázán a  kama-

rádskou pomoc poskytl Jenda, dlouholetý zálesák 

z Brna, který právě zakládal nové středisko v neda-

leké Čáslavi. Z  nápadu se stala realita. Volavka do 

názvu a  znaku střediska přilétla jako vzpomínka 

na trampskou osadu rodičů. Následovala ustavují-

cí rada a minikurz na Komáří louce, s  informacemi 

o  organizační struktuře a  tradicích svazu v  zasvě-

ceném podání již legendárního náčelníka Rosti 

Zabloudila, zakladatele ZÁLESÁKA. Nepochybným 

vrcholem začleňování byl tábor na Komáří pasece 

pořádaný brněnským a  zlínským zálesáckým stře-

diskem. Opravdu báječné dva týdny plné zážitků 

a sbírání zkušeností i  inspirace k další práci. Nejen 

děti odjížděly z  tábora nadšené. A  nadšení vydr-

želo. Na první poprázdninovou schůzku přilákalo 

i  pár nových tváří. Dokonce i  získání klubovny je 

přes veškeré peripetie „na spadnutí“. A  poutavý 

plán zálesácké činnosti zajisté obohatí novými zá-

žitky i dovednostmi nejen členy střediska, ale i další 

zájemce – budoucí kamarády.  A na deset let získa-

né vlastní tábořiště v zastrčeném úžasném prostře-

dí u potoka mezi lesy s nedalekým rybníkem je jen 

třešinkou na dortu. A středisko se rozrůstá…

STŘEDISKO BUCHLOVICE

I  středisko ZÁLESÁKA v  Buchlovicích je nové, 

ale zase ne až tak úplně. Vždyť zálesáci zde půso-

bili již před sametovou revolucí, v rámci bývalého 

Svazarmu, pod taktickým názvem „branný pobyt 

v přírodě“.

Pracovali s  dětmi a  mládeží v  úzké sou čin-

nosti s  tehdejší brněnskou 326. základní orga-

nizací SVAZARMU, která ilegálně sjed no covala, 

koordinovala a  metodicky, organizačně i  ma-

teriálně zabezpečovala rozvoj zálesácké čin-

nosti v  celostátním měřítku. Ale asi v  polovině 

devadesátých let minulého století buchlovické 

zálesácké středisko nepřekonalo krizi způsobe-

nou sice přirozeným, žel neočekávaným a navíc 

souběžným, odchodem několika jeho nosných 

vůdčích osobností. 

A  tak renesance činnosti přišla až 8. dubna 

roku 2011. Obnovené středisko Buchlovice se opět 

zařadilo mezi ostatní střediska ZÁLESÁ KA – sva zu 

pro pobyt v přírodě. Jeho název GEPARDI je však 

již nový a  také bývalé tradiční tábory na Komáří 

louce se přesunuly na novou táborovou základnu 

– Komáří paseku. Všestranné poutavé aktivity v pří-

rodě, soustavná zajímavá činnost, kamarádství 

i  romantika blízká každému mládí, však přetrvaly. 

Zálesácké středisko Buchlovice opět žije a sílí…

 

Neckyáda

Opičí dráha
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