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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH

MORAVSKOSLEZSKÝ

SVAZ VODÁKŮ

SVAZŮ

KYNOLOGICKÝ

ČESKÉ REPUBLIKY

ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tř. Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

tel., fax: 266 722 223

tel: 266 722 111

tel., fax: 539 030 453

http://www.kanoe.cz

tel: 266 722 210

http://www.msks.cz

e-mail: svocr@volny.cz

fax: 266 722 209

e-mail: tajemnik@msks.cz
SVAZ VODÁKŮ MORAVY

http://www.sporty-cz.cz
e-mail: sekretariat@sporty-cz.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH,

A SLEZSKA

MORAVY A SLEZSKA

Dolní 30, 700 30 Ostrava – Zábřeh

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

Římská 2135/45, 121 07 Praha 2

náčelník: 603 416 115

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 222 119 501

http://www.svms.biz

tel: 266 722 277

fax: 222 119 507

e-mail: svms@svms.biz

tel: 266 722 203

http://www.dh.cz

tel: 724 072 467

e-mail: kancelar@dh.cz

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

REPUBLIKY

http://www.aecr.cz
e-mail: aecr@aecr.cz

SPORTŮ ČESKÉ

tel: 266 722 230

ČESKÁ ASOCIACE AKADEMICKÝCH

REPUBLIKY

tajemník: 604 904 115

TECNICKÝCH SPORTŮ

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

http://www.svz-cr.cz

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 221

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

tel: 266 722 206

tel: 220 809 588

fax: 266 722 209

http://www.sbts.cz

http://www.caats.cz

e-mail: sekr@sbts.cz

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD
KYNOLOGŮ
Stroupečská 1575, 438 01 Žatec

e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
SVAZ ČESKÝCH

tel., fax: 415 727 951

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ

POTÁPĚČŮ

prezident: 603 504 078

SVAZ

Na Strži 9, 140 00 Praha 4

tajemnice: 605 980 513

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel:241 445 803

http://www.zachranari.cz
e-mail: sabatova@zachranari.cz

tel: 266 722 235

mobil: 603 419 283

fax: 266 722 252

http://www.svazpotapecu.cz

http://www.kynlogie.cz

e-mail: diver@svazpotapecu.cz

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB
ČESKÉ REPUBLIKY

e-mail: info@kynologie.cz
SVAZ POTÁPĚČŮ MORAVY

Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4

ČESKÝ RADIOKLUB

A SLEZSKA

tel: 261 104 281

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

Horská 12, 616 00 Brno

tel: 261 104 302

tel: 266 722 240

sekretariát: Máchova 2, 612 00 Brno

tel: 261 104 316

QSL služba: 266 722 253

tel., fax: 541 211 052

fax: 261 104 278

http://www.crk.cz

http://www.svazpotapecu.cz

http://www.uamk-cr.cz

e-mail: crk@crk.cz

e-mail: sekretariat.spms@svazpotapecu.cz

e-mail: uamk@uamk-cr.cz
ZÁLESÁK – SVAZ PRO POBYT

ČESKÝ SVAZ BIATLONU

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

V PŘÍRODĚ

tel: 266 722 208

tel: 266 722 222

Lidická 4, 602 00 Brno

tel: 220 875 889

tajemník: 724 156 748

tel., fax: 545 575 504

http://www.biatlon.cz

http://www.svazmodelaru.cz

http://www.zalesaksvaz.cz

e-mail: biatlon@biatlon.cz

e-mail: navratil@svazmodelaru.cz

e-mail: zalesak@zalesaksvaz.cz

Publikaci 2015 vydalo Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.; U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice,
jako metodickou pomůcku pro funkcionářský aktiv členských svazů Sdružení.
Graická úprava: Jana Martinásková, tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany
Texty a fotograie poskytly jednotlivé svazy Sdružení sportovních svazů České republiky.
Výtisky jsou neprodejné.
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Vážení sportovní přátelé,

připravili jsme pro Vás souhrnnou informaci

úrovně činnosti a výrazně zkracuje putování

o činnosti Sdružení sportovních svazů ČR, jeho

dotačních prostředků k těm, kteří je nejvíce po-

svazů a členů v roce 2015. Vzhledem k tomu, že

třebují – k mládeži do 18 let. Vzhledem k tomu,

jsme v letošním roce dovršili 25 let svého novo-

že organizační naplnění tohoto programu

dobého působení, ohlížíme se zpátky a bilancuje-

bude představovat zvýšené nároky na činnost

me naše úspěchy, elán lidí a energii, kterou jsme

klubů a jejich vedení, jeden z hlavních cílů

se snažili do všech našich aktivit vložit. Vracíme

Sdružení pro příští rok bude směřován právě

se i do historie a k tomu, z čeho bychom si mohli

do této oblasti.

vzít příklad, co už tu jednou bylo vymyšleno, ale
v průběhu let často i zapomenuto. Přemýšlíme

Závěrem mi dovolte poděkovat vedení

nad tím, co chceme zlepšit a co by se dalo udělat

sportovních svazů a jejich profesionálnímu, ale

lépe a radostněji!

i dobrovolnému aktivu, který činnost zajišťuje
v jednotlivých sportovních klubech.

Ve všem našem konání se snažíme mít na

Můj dík

je směřován právě do těchto řad a sfér činnosti,

zřeteli zájmy svých členů a zejména těch, kteří po

kde nejde o peníze, světové medaile ani zvučná

nás přijdou a budou pokračovat v naší činnosti, tj.

jména sportovců, ale o naši nejmladší generaci

naše DĚTI a MLÁDEŽ. K nim směřujeme všechny

organizovanou v klubech. Nikdo z nás si neumí

kroky, naši snahu a doufáme, že tento budoucí

představit, jak alespoň takto fungující systém bez

Zdeněk Ertl

vklad našich sportovních klubů, trenérů a vedou-

těchto lidí zachovat. Takže ještě jednou, DĚKUJI,

předseda Sdružení sportovních svazů

cích mládeže v podobě zajištění jejich sportovní

zůstaňte s námi v dalším rozvíjení úrovně histo-

České republiky

činnosti, bude jednou zúročen. Minimálně tím,

rických tradic technických disciplín u nás.

že přispějeme ke zvýšení úrovně technických dovedností našich dětí a mládeže.

V neposlední řadě bych rád poděkoval i celému týmu Sdružení sportovních svazů ČR za jejich

Přivítali jsme proto speciální dotační program MŠMT ČR, který směřuje právě do této

práci ve prospěch členských svazů, ale také za
přípravu této Ročenky.

SDRUŽENÍ
S P O R TO V N Í C H
S VA Z Ů Č E S K É
REPUBLIKY
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ROZDĚLENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY (data k 1. 1. 2015)

(dále jen Sdružení) je v současnosti druhou

Z CELKOVÉHO POČTU
ČLENŮ JE

největší zastřešující sportovní organizací v České
republice. V současné době je tvořeno 17 členskými svazy, v jejichž klubech je registrováno více než

SVAZ

620 000 členů.
HISTORIE A SOUČASNOST
Sdružení letos završilo čtvrtstoletí svého působení na českém sportovním poli a v průběhu
těchto let se stalo etablovanou institucí. Historie
členských sportovních odvětví však začala v dobách dávno minulých, datujících se do počátků
sportovního hnutí u nás.
Mezníkem novodobějšího vývoje padesátých
let byl rok 1951, kdy v tehdejším Československu
vznikla branná organizace nesoucí název Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou). Přestože
Svazarm byl politicky orientovaný subjekt, kde

POČET
KLUBŮ

CELKOVÝ
POČET
ČLENŮ

DĚTÍ DO
18 LET

OSTATNÍCH

Aeroklub České republiky

108

6 217

102

6 115

Česká asociace akademických technických sportů

20

1 677

88

1 589

Český kynologický svaz

537

18 390

988

17 402

Český radioklub

203

2 177

82

2 095

Český svaz biatlonu

58

1 543

675

868

Moravskoslezský kynologyïcký svaz

185

4 169

249

3 920
298 233

7 783

348 481

50 248

Svaz branně-technických sportů České republiky

113

4 098

353

3 745

Svaz českých potápěčů

124

6 374

983

5 391

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Svaz potápěčů Moravy a Slezska

48

1 613

361

1 252

Svaz modelářů České republiky

401

6 660

1 170

5 490

Svaz vodáků České republiky

45

951

229

722

Svaz vodáků Moravy a Slezska

5

385

87

298

100

2 949

18

2 931

Svaz vojáků v záloze České republiky
Svaz záchranných brigád kynologů České republiky

14

454

12

442

Ústřední automotoklub České republiky

418

209 684

671

209 013

včetně malých obcí. Zde se společně s hasiči a tě-

ZÁLESÁK - Svaz pro pobyt v přírodě

33

7 280

5 687

1 593

lovýchovnými organizacemi podílely na společen-

CELKEM V ČR

10195

623102

62003

561099

sportovní činnost byla až na druhém místě, jeho
organizace působily na všech územních úrovních

ském a sportovním životě. Ve svých řadách sdružovaly zájemce o odbornosti, jejichž charakter byl

tovní střelci či piloti, ale každému z nás starších se

Po listopadu 1989 se změny nevyhnuly ani or-

branně technický. V rámci této organizace byly

vybaví i činnost svépomocných dílen, kde bylo

ganizaci Svazarm a těžiště činnosti se přeneslo vý-

provozovány i technické a zájmové sportovní čin-

možné si pod odborným vedením opravit vlastní

hradně na sportovní pole. Dne 18. března 1990 se

nosti. Působili zde kynologové, radioamatéři, spor-

auto či motorku.

19 svazů, které reprezentovaly sportovní odvětví

Dvojnásobný mistr světa v biketrialu Václav Kolář – foto: F. Ilado (ÚAMK)

xxx
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nuto k vytváření podmínek pro rozvoj sportovních
odvětví členských svazů a v této souvislosti pak má

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

Aeroklub České republiky

SVAZ

19

7

5

Česká asociace akademických technických
sportů

3

2

1

Český kynologický svaz

1

2

5

Sdružení za cíl působit jako jejich servisní organizace.
Významným mezníkem v historii našeho Sdružení byl listopad 2011. Vstupem nového členského svazu - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - došlo k rozšíření sportovních aktivit Sdružení

Český svaz biatlonu

7

10

10

Moravskoslezský kynologický svaz

0

0

1

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

11

6

8

Svaz branně-technických sportů České
republiky

5

3

2

Svaz modelářů České republiky

17

9

11

v rámci České republiky, ale jsou i členy přísluš-

Svaz potápěčů České republiky

10

3

9

ných mezinárodních sportovních organizací, re-

Svaz vodáků České republiky

10

8

2

prezentují i olympijské sporty (biatlon, bikros

Ústřední automotoklub České republiky

10

8

6

v rámci některých klubů ÚAMK).

CELKEM

93

58

60

CELKOVÝ POČET MEDAILÍ

a dále se stabilizovala členská základna i počet
svazů na současných 17.
Jednotlivé členské svazy Sdružení jsou v rámci
Sdružení rovnoprávné, rozvíjí svoji činnost nejen

211

Nejvyšším orgánem Sdružení je Rada, která
je složená ze zástupců všech členských svazů
a předsedy Sdružení a která se na jednání schází

a činnosti z oblasti letectví a parašutismu, motoris-

V průběhu let se měnil počet členských svazů.

mu, střelectví, biatlonu, branně-technických spor-

Z původních 19 jich zůstalo 16 a některé svazy

tů, sportovní kynologie, radioamatérství, sportov-

mají i své národní organizace.

čtyřikrát do roka.
ČLENSKÁ ZÁKLADNA

ního modelářství, sportovního potápění, vodáctví,
pobytu v přírodě a vysokoškolského technického

Dalším vývojovým krokem byl rok 2003, kdy po

Otázky členské a klubové základny jsou plně

sportu, rozhodlo vytvořit Sdružení technických

třináctileté existenci STSČ došlo k systematickým

v kompetenci jednotlivých členských svazů. V po-

sportů a činností (STSČ).

změnám organizace včetně jejího názvu na „Sdruže-

čátcích fungování naší organizace v devadesátých

ní sportovních svazů České republiky“ (od 1. května

letech čítala členská základna kolem 260 000 členů,

Se založením STSČ byly postupně vytvořeny

2003). Cíle Sdružení však zůstaly stejné, tj. nadále

kteří byli sdruženi v přibližně 2 500 sportovních klu-

podmínky pro činnost nově vzniklých samostat-

pokračovat v budování silného jednotného usku-

bech. Postupně členská základna narůstala a s při-

ných sportovních subjektů. Začalo tak období

pení, které bude schopné reagovat na nově vzniklé

pojením Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

konsolidace, které se dotýkalo i činnosti STSČ.

situace v oblasti inancování, uspořádání či legislati-

které je dnes již nedílnou součástí našeho Sdružení,

vy v českém sportu. Dále hájit zájmy členských svazů

je v 17 členských svazech s celostátní působností

MČR dorostu a hry Plamen, Praha 2015 (SH ČMS)

vůči státním orgánům i dalším institucím a sportov-

evidováno celkem 623 102 členů v 10 195 klubech.

ním uskupením. Těžiště práce bylo ještě více posu-

Aktuální stav členské základny a počet klubů dle

2015 / SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY

7

Z činnosti Zálesáka
lové sbírky připsal neuvěřitelných 17 mistrovských
titulů a navrch přidali jeho reprezentanti 9 stříbrných a 11 bronzových medailí!
Dařilo se i akademikům na Zimní světové
univerziádě na Slovensku, odkud si čeští studenti
přivezli 3 medaile, a dále na Letní světové univerziádě v korejském Gwangju, kde univerzitní tým
střelců vybojoval taktéž 3 medaile. Členové ÚAMK
vybojovali 24 cenných kovů, potápěči 22 a reprezentanti Aeroklubu dokonce 31 cenných kovů,
z nichž hned 19 bylo zlatých.
Raftaři ze Svazu vodáků ČR vozí každoročně
z mistrovství světa spoustu medailí. V roce 2015
jednotlivých členských svazů relektuje tabulka č. 1.

ale také u široké veřejnosti. Technické disciplíny

však mistrovství světa připadlo na termín po uzá-

Vývoj členské základny od roku 1995 je pak patrný

jsou divácky velmi atraktivní a svou roli v tomto

věrce naší Ročenky, a tak vodácká medailová sbír-

z grafu č. 1.

ohledu hraje i fakt, že naši reprezentanti sbírají na

ka, která již před mistrovstvím světa čítá 20 cen-

mezinárodní úrovni jednu medaili za druhou.

ných kovů, ještě určitě není konečná.

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ
ÚSPĚCHY SPORTOVNÍCH SVAZŮ

Počty medailí v roce 2015 si můžete prohlédnout v tabulce č. 2. Celkový počet medailí opět

Práce s dětmi a mládeží je nedílnou součástí činStejně jako v předešlých letech byli naši re-

svědčí o vysoké úrovni, na které se naši sportovci

dých dává přednost výdobytkům moderních tech-

prezentanti na mezinárodních akcích velmi vidět

pohybují, a dokazuje, že úspěchy má naše republi-

nologií, se najde více než 60 000 dětí do 18 let, které

a na svá konta si opět připsali desítky světových

ka nejen ve sportech, které „hýbou světem“.

se ve svém volném čase věnují technickým sportům.

i evropských vavřínů.

nosti našich svazů. I v dnešní době, kdy většina mla-

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI V ROCE 2016
Oproti loňskému roku jsme i v této věkové

Mezi velmi úspěšné sporty se v posledních

kategorii zaznamenali mírný nárůst v počtu členů,

letech řadí také biatlon. Po úspěšné olympijské

Jedním z našich hlavních cílů pro nadcháze-

což nás samozřejmě velmi těší.

sezóně 2014, která svými výsledky všem vyrazila

jící rok 2016 je udržení rozsahu činnosti Sdruže-

dech, pokračovali biatlonisté ve skvělých výko-

ní na dosavadní úrovni, ekonomické nakládání

Jedním z důvodů, proč počet členů Sdružení

nech i v roce 2015. Důkazem je celkem 27 medailí

s majetkem, který do správy Sdružení svěřily

do 18 let není ještě vyšší, je jednak charakter tech-

z mezinárodních soutěží. K tomu všemu se svaz

členské svazy, spolupráce s MŠMT i ostatními or-

nických sportů, jejich technická náročnost a s tím

může pochlubit i skvěle zvládnutou organizací

gány státní správy či jinými sportovními organi-

související věk, ve kterém je možné je provozovat,

únorových závodů 7. kola Světového poháru, kam

zacemi.

a dále fakt inanční náročnosti. Většina technic-

zavítal rekordní počet fanoušků.
A stejně jako v předešlých letech se budeme

kých sportů vyžaduje speciální techniku a často
si ji naši členové musí hradit z vlastní kapsy. Toto

Jedním z našich nejúspěšnějších svazů je

platí i v případě reprezentačních výjezdů na me-

dlouhodobě Svaz modelářů. Letos si do své medai-

snažit o zapojení co největšího počtu dětí a mládeže do sportovního dění u nás.

zinárodní soutěže typu mistrovství světa či Evropy,
kdy si naši reprezentanti sami hradí náklady.

Členská základna

Stále platí, že většina inančních prostředků ze

700 000

státního rozpočtu jde na sporty, které jsou zařaze-

600 000

ny do programu olympijských her, často i bez ohledu na to, zda se jedná o sporty úspěšné nebo ne.
A dále na sporty, o které je velký mediální zájem.
Tzv. „malé“ sporty, mezi které patří většina našich

Rok 1995 - 2015

500 000
400 000
300 000

sportovní ch odvětví, zůstávají i z hlediska inanční
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eroklub České republiky (dále jen AeČR) je

kální, národní i mezinárodní, naši reprezentanti

neziskovou celostátní organizací s úkolem

dosahují největších úspěchů a hrdě reprezentují

spoluvytvářet s dalšími leteckými sportovními

9

Českou republiku.

organizacemi podmínky k rozvoji jejich činnosti
a koordinovat všechny aktivity svých samostat-

VRTULNÍKOVÉ LÉTÁNÍ

ných organizačních článků. Zastupuje své členy
ve vztahu vůči státním organizacím a institu-

Ve dnech 12. - 17. srpna 2015 na polském

cím. AeČR je jediným zástupcem České republi-

sportovním letišti Przylep u Zelené Hory proběhlo

ky v Mezinárodní letecké federaci (dále jen FAI)

15. Mistrovství světa ve vrtulníkovém létání. Mis-

jako její řádný člen v souladu se Statutem FAI se

trovství se zúčastnilo 46 posádek z 12 zemí. Sou-

všemi právy a povinnostmi z tohoto zastoupení

těžilo se v kategorii senior, junior a ženy. Létalo

vzniklými. Je nástupnickou organizací Aeroklubu

se s celkem šesti různými typy vrtulníků. Naše

ČSFR, Oddělení letecké a parašutistické přípravy

česká posádka přiletěla s Robinsonem R-44 Raven

a sportu ÚV a ČÚV Svazarmu, Aeroklubu repub-

I s imatrikulační značkou OK-STE a posádkou Edu-

liky Československé, Masarykovy letecké ligy

ard Malina - Jakub Horáček a Miloš Vomela - Oldřich

a všech leteckých sportovních organizací a spol-

Zumr a s Robinsonem R-44 Raven II s imatrikulač-

ků, působících a zaniklých od roku 1909 na území

ní značkou OK-RAN s posádkou Jaroslav Holub

Čech, Moravy a Slezska.

- Vladimír Chejnovský a Marek Vašťák - Jan Hájek.
Jaroslav Holub a Vladimír Chejnovský získali

AeČR je dobrovolným sdružením klubů, mající
formu spolků, a jejich členů, jejichž zájmem je le-

v kategorii junior 3. místo a tím vybojovali i ti-

ME 2015 18metrová třída v Maďarsku

tul 2. vicemistrů světa.

2. místo Roman Mraček

tecká sportovní a zájmová klubová činnost.
Také se poprvé letos konalo Mistroství České re-

PLACHTĚNÍ

V současné době AeČR sdružuje 5 sportů:

publiky ve vrtulníkovém létání. Mistrovství se usku-

plachtění, letecká akrobacie, parašutismus,

tečnilo 27. června 2015 v Podhořanech za účasti

Na začátku srpna 2015 se konaly dvě soutě-

všeobecné letectví a vrtulníkové létání. Ve

9 posádek včetně dvou polských. Prvními mistry ČR

že plachtařů – 8. Mistrovství světa žen v Dánsku

všech odvětvích, ve kterých se konají soutěže, lo-

jsou Eduard Malina a Martin Vencl.

a 18. Mistrovství Evropy 2015 v Itálii. Reprezen-

Kluzáky na MS připraveny ke startu

XXXX
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tanti České republiky z těchto dvou sportovních

ve standardní třídě obsadily druhé resp. třetí mís-

událostí přivezli šest cenných kovů. Dámy v Dán-

to. Třetí v celkovém součtu národních týmů byla

sku vylétaly jednu stříbrnou a dvě bronzové me-

i česká výprava.

V letošním roce proběhlo hned několik ve-

daile, pánové získali také tři medaile, a to jednu

lice důležitých soutěží. První závod světového
18. MISTROVSTVÍ EVROPY 2015 – 3. – 14. 8.

zlatou a dvě stříbrné.

PARAŠUTISMUS

2015 RIETI, FINSKO
8. MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽEN V PLACHTĚNÍ

poháru se konal v chorvatské Rijece. V jednotlivcích se na druhém místě umístil Oldřich Šorf.

Mistrovství Evropy 2015 se zúčastnilo sedm

V kategorii junior zvítězil Ondřej Žák. V týmech

2015 – 1. – 14. 8. 2015 ARNBORG –

českých plachtařů. V klubové třídě se mistrem Ev-

se Česká republika umístila na druhém místě.

SVÆVEFLYVECENTER, DÁNSKO

ropy stal Ondřej Dvořák z Rané a stříbro získal Jan

Závodu se zúčastnilo 18 týmu a 80 závodníků.

Z osmičky českých reprezentantek byly nejúspěšnější Dana Nováková a Jana Vepřeková, které

Louda z Hodkovic nad Mohelkou. Stříbrnou me-

Druhý závod světového poháru se konal v Bledu ve

daili získalo i české reprezentační družstvo.

Slovinsku a zúčastnilo se ho 40 týmů a 173 závodníků. Zde jsme obhájili hned zlatou i stříbrnou medaili
v jednotlivcích, a to díky Jiřímu Gečnukovi a Petrovi

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2015 AEČR

Směšnému. V týmech jsme obsadili 1. i 3. místo.
SVAZ
Aeroklub České republiky
Celkem

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

19

7

5

31

Česká republika hostila historicky první Mistrovství světa Mezinárodní letecké federace FAI
v létání ve větrném tunelu (1st FAI World Indoor
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Kluzák při přistání vypouští vodní přítěž
2015 kutnohorské nebe brázdilo 28 akrobatických
speciálů ze 14 zemí světa. Nejdelší cestu na kilometry měli závodníci z Japonska a ze Spojených
států amerických. Česká výprava čítala celkem
12 pilotů, z toho byla jedna žena. Kategorie Advanced byla zastoupena 6 reprezentanty, z nichž nejúspěšnější byl Miroslav Černý, který získal titul mistra světa pro letošní rok. V týmech jsme obsadili
stříbrnou příčku.

Český ženský reprezentační tým na MS 2015
v Dánsku

V nejvyšší kategorii Unlimited se naši závodníci zúčastnili v neuvěřitelném počtu šesti pilotů

účastnil tradičního závodu Red Bul Air Race, vybo-

a obhájili již potřetí v řadě zlatou příčku v tý-

joval titul vicemistra světa ve Freestylu. Petr Kop-

mech, a tudíž i titul mistrů světa (v týmech) v za-

fstein vybojoval krásné 12. místo v mužích na své

stoupení Přemysl Vávra (zároveň nejlepší český

Extře 330 SC OK-KOP, Martin Šonka se umístil na 14.

výkon v Combined - 6. místo), Miroslav Červenka

místě také s Extrou 330 SC OK-SON a Marek Hyka,

a Lucie Pešková.

který prezentoval nový stroj SU-31-M OK-HXB obsadil 32. místo. V týmech jsme obsadili „bramborovou“

Celé mistroství probíhalo bez nejmenších
problémů a většina zúčastněných jej prohlásila za

příčku, české letce předehnali jen Francouzi, Rusové a Američané.

jedno z nejlepších. Obecně pro Českou republiku
je to obrovský úspěch, jak z hlediska výsledků, tak
i z organizačních možností. 18th FAI WGAC & 6th

RED BULL AIR RACE
Český pilot Martin Šonka má za sebou zatím

FAI WAGAC Zbraslavice 2015 obdržel ocenění CIVA

nejlepší sezónu ve Světové sérii Red Bull Air Race.

Organiser Trophy.

Až do posledního závodu bojoval o třetí příčku
v celkovém hodnocení šampionátu. Nakonec ale

MOTOROVÁ AKROBACIE

Rakušana Archa, na kterého ztrácel před světovým

Ve dnech 20. - 29. srpna 2015 se naši reprezen-

inále v Las Vegas dva body, nepřekonal. Za osmé

tanti Martin Šonka, Petr Kopfstein a Marek Hyka zú-

místo získal jediný bod a celkově tak skončil čvrtý.

častnili mistrovství světa v kategorii Unlimited mo-

Přesto Šonka patří mezi 12 nejlepších pilotů světa.

torové akrobacie, konaného již podruhé ve Francii,

Skydiving Championships). Mistrovství proběhlo
v termínu 21. - 24. října 2015 v Praze, za účasti reprezentantů z mnoha zemí, včetně České republiky,
a to ve 4 disciplínách: skupinová formace, vertikální
skupinová formace, dynamika a solo Freestyle.
LETECKÁ AKROBACIE
Letecká akrobacie se dělí na dvě části, na motorovou a bezmotorovou.
BEZMOTOROVÁ AKROBACIE
Mistrovství světa v bezmotorové akrobacii
v roce 2015 hostil největší aeroklub v České republice - Aeroklub Zbraslavice. Ve dnech 5. - 15. srpna

Kluzák při přistání vypouští vodní přítěž

tentokrát na letišti Châteauroux-Déols v centrální

Petr Kopfstein měl ještě o něco lepší sezónu

Francii. Martin Šonka i přes nepřízeň počasí, kte-

a povedlo se mu obhájit celkové první místo kla-

ré ho zaskočilo na cestě z Anglie z Ascotu, kde se

sického závodu Red Bull Air Race Challenger Class.

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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okem 2015 dovršila Česká asociace akademických technických sportů /ČAATS/ čtvrt-

století svého novodobého působení. Tento časový úsek je jen častí z více než 100leté historie
českého vysokoškolského sportu, založeného
v českých zemích na Universitě Karlově v Praze
Františkem Smotlachou v dubnu 1910. Tento jubilejní rok nás vedl i k zamyšlení a k bilancování
naší dosavadní práce.
V oblasti zájmové sportovně technické činnosti jsme tradičně nabízeli svým členům, ale
i ostatním studentům vysokých a středních škol,
možnost zkusit si technicky náročné a netradiční
sportovní disciplíny. Vysoké nároky na psychickou
odolnost a fyzickou připravenost, které jsou pro
naše sporty nezbytné, jsou pro studenty stejnou
devizou jako vědomosti získané studiem.
PROVOZOVANÉ SPORTY: 12 DISCIPLÍN
• sportovní střelba

• plavání s ploutvemi

• zimní biatlon

• letní biatlon

• radiový orientační
běh

• paragliding

• letecké modelářství

• kynologie

xxx

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE ČAATS

• potápění
• požární sport

• letecké sporty

xxx

xxx

SVAZ
Česká asociace akademických technických sportů
Celkem

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

3

2

1

6

xxx
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
1997 Zisk rekordních 4 medailí biatlonistů (1-0-3) na Zimní světové univerziádě v Koreji.
2003 Uspořádání historicky 1. akademického mistrovství světa ve sportovní
střelbě v Plzni.
2013 Vyrovnání rekordu v počtu získaných medailí biatlonistů na Zimní
světové univerziádě v Trentinu
(opět 4 medaile, 1-0-3)
2007–2015
Z pěti akademických mistrovství
světa a třech Letních světových univerziád přivezli čeští sportovní střelci
celkem 34 medailí (11-9-13)
Adéla Sýkorová, Kateřina Emmons
(roz. Kůrková) (sportovní střelba)
a Jaroslav Soukup (biatlon) jsou
držiteli medailí nejen ze světových
univerziád, ale cenné kovy získali
i na olympijských hrách (A. Sýkorová bronz na LOH v Londýně 2012,
K. Emmons zlato a stříbro na LOH
2008 v Pekingu, bronz na LOH
2004 v Athénách, J. Soukup stříbro a bronz
na ZOH v Soči
2014)

xxx

V současné době je v 18 klubech organizováno více než 1 600 členů, ČAATS působí v 10 regi-

onech a většina klubů má multisportovní charak-

Ve všech jmenovaných sportech ČAATS

ter. Nejpočetnější vysokoškolský klub technických

/mimo kynologie/ jsme pořádali ve spoluprá-

sportů působí při FTVS UK v Praze, funguje sou-

ci s příslušnými sportovními svazy Sportovní

časně i jako univerzitní, pro pražské vysokoškoláky

přebory vysokých škol /SPVŠ/, které jsou vyvr-

a má v 7 sportovních oddílech přes 600 členů.

cholením domácí celoroční soutěžní činnosti
sportovních klubů a završením akcí regionálního
charakteru.
Systém univerzitních soutěží v průběhu let zaznamenal některé změny. Od samostatných SPVŠ
- Akademických mistrovství v jednotlivých sportech jsou od roku 2002 opět pořádány naší partnerskou univerzitní sportovní organizací – Českou
asociací univerzitního sportu /ČAUS/ - České
akademické hry /ČAH/, které jsou nástupci dříve
pořádaných Univerziád. Z technických disciplín je
do programu zařazeno pouze plavání s ploutvemi.
Pro ostatní technické disciplíny je velmi složité zajistit odpovídající technické vybavení a podmínky,
které VŠ nemají.

xxx
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xxx

Začlenění našich sportů do struktury univerzitního sportu ČR je řešeno usnesením Valné hromady vysokoškolského sportu z listopadu 1991,
které je stále v platnosti a prostřednictvím ČAUS
jsme i členy Mezinárodní studentské sportovní organizace – FISU/ International University Sports
Federation/.
Další oblastí činnosti naší asociace byla příprava univerzitních týmů na Letní a zimní světovou
univerziádu.
Od 80. let se biatlonisté zúčastňovali Zimních
světových univerziád. Vysoká laťka z roku 1997, kdy
jsme v Koreji získali 4 medaile /1 zlatá a 3 bronzové/ nám někdy tak trochu ztrpčovala život, neboť
tento vynikající výsledek se nám zdál vzhledem
ke stoupající úrovni biatlonových soutěží v rámci
Zimních světových univerziád těžko překonatelný.
Až s nástupem současné, velice úspěšné, generace
českých biatlonistů, z nichž mnozí začínali sbírat
první velké medaile právě na Zimních světových
univerziádách, se nám v roce 2013 podařilo tento
rekord vyrovnat /4 medaile - 1 zlatá a 3 bronzové/.
Na úspěšné vlně jsme zůstali i na ZSU 2015, která
se konala v lednu na Slovensku v Osrblie, kde český univerzitní tým získal celkem tři medaile. Dvě
díky Jitce Landové /1. místo - závod s hromadným
startem na 12,5 km a 3. místo - sprint na 7,5 km /
a Evě Puskarčíkové /2. místo - závod s hromadným
startem/. Na posledních pěti ZSU získali biatlonisté celkem 11 medailí.
Sportovní střelba je naším dlouhodobě nejúspěšnějším sportem s dlouholetou tradicí. Již
v roce 1914 byly organizovány v rámci Československého univerzitního sportu první střelecké
univerzitní soutěže. Do úspěšného trendu rozvoje
univerzitního sportu výrazně zasáhly obě světové
války, zavření VŠ a další historické momenty. Te-

poprvé v historii dostala do programu Letní svě-

ních medailí, kteří zde získali celkem 174 olym-

prve založení kateder tělesné výchovy na VŠ, v 50.

tové univerziády 2007, která se konala v srpnu

pijských medailí.

letech, bylo výrazným mezníkem pro rozvoj uni-

v thajském Bangkoku, jako výběrový sport.
CO SI PŘÁTI ZÁVĚREM?

verzitních soutěží. Od roku 1956 jsou každoročně
pořádána Akademická mistrovství, jejichž součástí

Za období od roku 2007 střelci přivezli

je i sportovní střelba. Akademických mistrovství se

z pěti AMS a třech Letních světových univerziád:

Asi abychom si nemuseli říkat, že „dobré časy

ročně zúčastní okolo 60 studentů VŠ.

11 zlatých, 9 stříbrných a 14 bronzových medai-

už máme za sebou“! ČAATS si za dvacet pět let

lí ze soutěží s opravdu vysokou konkurencí.

svého působení našla mezi studentskou mládeží

V roce 1999 byla z iniciativy naší asociace

řadu příznivců. Těší nás, že ve spektru společenO významu zkušeností studentů - účastníků

ských institucí a organizací působících na naši

dání 1. akademického mistrovství světa /Plzeň/,

mezinárodních univerzitních soutěží ve všech

mládež jsme si našli své místo „na slunci“ a podí-

které v roce 2003 úspěšně odstartovalo uvedení

disciplínách, nejen ve sportovní střelbě a biatlonu,

líme se na její výchově, vzdělávání, vytváření ži-

tohoto sportu na mezinárodní univerzitní sportov-

svědčí i fakt, že například na OH 2012 v Londýně

votního stylu a v neposlední řadě i k naplňování

ní pole. Sportovní střelba se po úspěchu 1. AMS

startovalo 154 dřívějších držitelů univerziád-

jejího volného času.

předložena a schválena kandidatura ČR na pořá-

Č E S K Ý K Y N O LO G I C K Ý S VA Z
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sme sportovním spolkem, zároveň součás-

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE ČKS

tí Sdružení sportovních svazů ČR (Sdružení)

a členským subjektem Českomoravské kynologické unie (ČMKU), která nás zastřešuje vůči Mezinárodní kynologické federaci FCI.

SVAZ
Český kynologický svaz
Celkem

ZLATO
1

STŘÍBRO

BRONZ

2

5

8

Jsme největší kynologickou organizací v rámci
České republiky, sdružující více než 20 tisíc členů

ani to není zanedbatelné. Zejména po linii práce

mládeže, výcvikové víkendy a jedenkrát ročně

v ZO a Klubech.

s mládeží je to s výhledem do budoucna podle

pořádáme republikový tábor mládeže s účastí 55

nás velmi přínosné. Vždyť právě práce se psem

dětí (letos již 36. v pořadí). Většina těchto táborů

předpokládá jednak pobyt na čerstvém vzduchu,

proběhla ve Starém Plzenci.

ČKS je garantem státní reprezentace ve spor-

určitou fyzickou zdatnost a v neposlední řadě

tovní kynologii.

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

Nutno dodat i to, že v našich základních orga-

Díky vzniku zcela nových odvětví kynologic-

napomáhá vytvářet pocit zodpovědnosti ke

nizacích vyrůstají budoucí psovodi ozbrojených

kého sportu (mimochodem divácky velmi atraktiv-

svěřenému zvířeti. Všechny tyto aspekty jsou ve

složek (Policie, AČR).

ních), se stal náš svaz sportovním spolkem s velmi

výchově naší mladé generace obecně často opo-

širokým spektrem nabídky k uplatnění svých zá-

míjeny. Kromě soutěžní činnosti mládeže s vyvr-

jmů pro veškerou kynologickou veřejnost.

cholením v MČR mládeže (všestranní a stopaři)

tovního výcviku a chovu psů, je nemalá pozornost

podporuje svaz finančně i krajská soustředění

věnována právě práci s mládeží v oblasti propaga-

Naše výsledky, docílené v evropském i světovém měřítku za posledních 25 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, kompetentními
orgány opomíjena a v konečném důsledku je silně
podinancována.
Naší snahou je samozřejmě nalezení nějakého
generálního sponzora, nejsme však natolik atraktivním sportem, o který by měla zájem veřejnoprávní média a tím je zájem sponzorů limitován.
Finanční prostředky na podporu tuzemských
sportovních akcí shání svaz doslova jak se dá. Podařilo se uzavřít smlouvu s krmivářskou irmou
BRIT, která ve svém důsledku alespoň částečně
sníží svazové výlohy na zajištění kvaliikačních
soutěží, mistrovství a zčásti také svazové reprezentace. Nemalou pomocí je již několik let trvající spolupráce s irmou HST, vyrábějící pomůcky pro výcvik psů. Její pomoc při zajištění technické stránky
výše uvedených soutěží je zásadní a nemalá.
Větší zájem ze strany kompetentních orgánů
o sportovní kynologii bychom uvítali hned z několika důvodů. Nejde jen o sportovní vyžití, i když

Reprezentant Petr Foltyn při poslušnosti
na MS FCI ve Švýcarsku
Nejúspěšnější česká reprezentantka
na MS Jitka Dufková

Kromě základního poslání, organizace spor-
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
2007 ČR Mistři světa družstev
MS FCI IPO
2007 Zemanová Irena
„Mistr světa stopařů“
2007 Pejša Martin
„Vícemistr světa“ - MS FCI IPO
2007 Vácha Jaromír
„Vícemist světa“ - MS WUSV - NO
2010

organizačně zabezpečován systém výkonnostních
Aport skokem
ce ochrany zvířat a přírody. Samozřejmostí je od-

Hartl Jaroslav
„Vícemist světa
stopařů“

ní kynologické federace FCI. V posledních letech

zkoušek psů, organizování řady dalších kynologic-

jsme byli touto organizací několikrát pověřeni

kých soutěží krajského významu, chovatelských

uspořádáním vrcholných světových Mistrovství

akcí a táborů mládeže.

v různých odvětvích kynologické činnosti. Všechny tyto akce byly jak po odborné, tak i společen-

borná příprava funkcionářského kádru (rozhodčí,
iguranti, kladeči, trenéři) a vydávání potřebných

Pro členy svých chovatelských klubů vydává ČKS

ské úrovni vysoce hodnoceny. Domníváme se, že

normativů k zajištění sportovní a chovatelské čin-

průkazy původu psů, vede plemennou knihu a za-

i toto by mělo být zohledněno při rozhodování

nosti. Každoročně jsou organizovány a zabezpe-

bezpečuje kompletní servis jednotlivým chovatelům.

o přidělení inančních prostředků, vždyť jde o nemalou propagaci nejen kynologie, sportu, ale

čovány výběrové postupové soutěže, mistrovství
dospělých i mládeže a výjezdy reprezentačních

Prostřednictvím zastřešující Českomoravské

družstev na světová mistrovství. Kromě toho je

kynologické unie je náš svaz členem mezinárod-

i naší republiky jako takové.
ČKS je každoročně pořadatelem dvou, dnes již
tradičních, mezinárodních výstav psů v Praze, s účastí kolem 6 000 předvedených jedinců na každé z nich.
I na poli „kynologické diplomacie“ odvádíme nemalý
kus práce nejen pro českou kynologii, ale i ČR samotnou. Náš svaz má zastoupení v několika komisích
mezinárodní kynologické federace FCI a orgánech
světových organizací jednotlivých plemen.
Výcvik psů se odvíjí v zařízeních jednotlivých
základních organizacích (pobočných spolcích), je
prováděn pod dohledem zkušených instruktorů.
Vyvrcholením určitého období přípravy je vždy
ověření schopností psů účastí na zkouškách z výkonu podle jednotlivých stupňů obtížnosti. Mimo

České reprezentační družsvo při losování na MS
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Novotná Taťána na stopě
to jsou na regionální úrovni pořádány veřejné kynologické závody pro široký okruh našich členů,
které slouží nejen k porovnání výkonnosti psů, ale
bývají i významnou společenskou událostí v místě působnosti pořádající organizace a přispívají
k jejímu zviditelnění a propagaci kynologického
sportu samotného.
Výkonnostní sport, vrcholící v domácích mistrovstvích a účastí na mnoha mistrovstvích světa
je podřízen požadavkům Mezinárodní kynologické federace FCI.
Činnost našich kolektivních členů, chovatel-

V MS WUSV plemene Německý ovčák se náš

Na Ms rotwajlerů IFR v Itálii obsadili Zuzana

ských klubů je po linii chovu konkrétního plemene

Marek Černý umístil na krásném 3. místě a další

Marthalerová 5. místo, Václav Ouška 12. místo

sice podřízena interním normativům a předpisům,

závodníci Ing. Aleš Kičmer, Petra Pohlová a Jitka

a Radek Amler 23. místo. České družstvo obsadilo

ale po linii výcviku se provádí taktéž na cvičištích

Dufková docílili velmi krásné umístění v podobě

celkově 4. příčku. V Německu na MS kníračů ISPU

základních kynologických organizací, které jsou

11., 12., a 19. místa z početného 109 členného

obsadila Jaroslava Sobotková 13. místo.

naší stěžejní materiální základnou.

startovního pole. Jako družstvo se ČR umístila na
3. místě.

Centrum pro speciální výcvik psích pomocníků

V MS Atibox plemene boxer získali naši závod-

pro tělesně a zdravotně handicapované – HELP-

níci taktéž pěkná umístění v první polovině star-

PES. Jeho výcvikáři mají již vycvičeny a úspěšně

tovního pole - 9. Iva Fojtíková , 10. Robert Fagoš,

předány stovky vodících psů pro nevidomé a psů

12. Jan Šťastný a 15. Miroslav Auterský.
Na ME v dogfrisbee byli naši reprezentanti

ních. Tato mistrovství se v posledních letech stala

opět vidět. Mistryní Evropy v Quadrupedu žen

součástí Mezinárodní výstavy psů v Praze, zejmé-

2015 se stala Markéta Urbášková, vicemistryní

na z důvodu prezentace veřejnosti.
Rok 2015 byl pro naše sportovní kynology

tradičně úspěšní.
Závěrem bychom rádi vyslovili přesvědčení,
že už konečně skončí doba neustálého zpochybňování zda je sportovní kynologie sportem či niko-

asistenčních. Ke každoročnímu Mistrovství ČR vodících psů je pořádáno i Mistrovství psů asistenč-

Výčet úspěchů je již nyní úctyhodný a to nás
ještě v závěru roku čekají některá MS, kde býváme

Zvláštní pozornost v naší struktuře zaslouží

liv, vždyť 25 let činnosti našeho svazu a docilované
výsledky jsou toho snad dostatečným důkazem.

Evropy se stala Lucka Schönová. Její výčet úspěš-

A zároveň chceme doufat, že konečně budou

ných umístění již po několik let za sebou je až

nastavena spravedlivá a hlavně průhledná pravi-

neuvěřitelný.

dla v dotační politice.

i přes nepřízeň v dotační politice úrodný na počet
medailových umístění na jednotlivých MS.

MS Agility v Itálii - 2 první místa družstev
small a medium.

Vysoko je ceněno medailové umístění na MS
FCI IPO všech plemen, kterého docílil Martin Plecháček a zároveň se naše družstvo dělilo o krásné
4. místo s domácím Švýcarskem.
V MS plemene belgický ovčák u nás v Písku jsme
získali hned 2 medailová umístění. Na 2. místě se
umístil Martin Plecháček a 3. byl Petr Foltyn. Družstvo se umístilo celkově na krásném druhém místě.
V MS plemene dobrman ve Švédsku byli naši
závodníci hodnoceni na 6. místě Luděk Šilhavý
a 10. místě Roman Tkačuk. Pouze zaváhání na stopě psa Josefa Okáníka nás zřejmě připravilo i titul
Mistra světa plemene dobrman.

Výběrová soutěž na MR stopařů Volenice 2015

Veškeré informace ohledně svazu možno získat na webu : www.kynologie.cz
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zí neušli kázeňskému tretu. Většina radioamatérů

dání nářadí a jednoduchých měřících přístrojů.

byla v hledáčku STB, pro možnost komunikovat

Těm, kteří se ještě navíc chtějí více pohybovat

s lidmi i na v té době nesprávné světové straně.

v terénu, je určena oblast činnosti ROB (radiový

Dodnes jsou všichni připraveni pomoci s komuni-

orientační běh). Někteří mladí zájemci se zase

kací v kteroukoliv dobu.

více soustřeďují na vlastní komunikaci po radiových vlnách. Těm jsou určeny kurzy radiových

R

adioamatér je poměrně obtížně deinova-

CO DNES RADIOAMATÉŘI DĚLAJÍ?

otechnikou, který z vlastního osobního zájmu

operátorů. Soutěživost a snahu o porovnání sil si
radioamatéři obecně uspokojují v radioamatér-

telný člověk. Je to nadšenec zaujatý radiJako většina zájmových spolků a sportovních

experimentuje s komunikačními technologiemi

klubů se i radioamatéři snaží přilákat mládež. Ve

a jehož hlavním cílem je komunikace s podob-

vlastních klubovnách nebo ve školních třídách

nými nadšenci na celém světě. Radioamatérské

ukazují instruktoři, jak si postavit vlastní rádio,

vysílání je velmi hodnotnou náplní volného času.

které opravdu hraje, nebo jak sestavit malého

ských závodech, které jsou jak lokální, tak i kontinentální či celosvětové.
POKRAČOVÁNÍ V TRADICÍCH

Tato činnost je podmíněna celoživotním vzdě-

robota, který se pohybuje tak, jak mu přikážeme.

Historicky první radiovou komunikací bylo

láváním jak v oblasti technické, tak i jazykové.

Zájem mladých je orientován jednak na již zmíně-

předávání zpráv pomocí telegrafní Morseovy abe-

Snad nikde jinde se nenalezne taková rovnost

né technické profese a manuální zručnost v ovlá-

cedy. Přestože tento typ komunikace byl již z pro-

jako při radiovém spojení. Je naprosto lhostejné
(a též nezjistitelné), zda ten, kdo mluví do mikrofonu nebo ťuká do telegrafního 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 tomto odvětví naprosto
není na závadu. Neexistuje snad jiná záliba lidí,
která by byla tak úzce spjata se snahou postavit
technický pokrok do služeb lidstva. Od samého
počátku objevů, které stvořily radiotechniku jako
vědní obor a radiového vysílání jako média, které
nejvíce ovlivňuje myšlení lidí na celém světě, se
setkáváme s dobrovolnými nadšenci, kteří nelitují
času prostředků ani námahy dokázat, že „můj“ signál doletí kamkoliv na světě. Pro některé se stalo
jejich prvotní zájmové nadšení pro radiotechniku nejen celoživotním koníčkem. Pro někoho to
znamenalo start jeho profesionální kariéry, ať již
jako opraváře, konstruktéra či pracovníka 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 velením v zahraničí. V současnosti jsou radioamatéři zálohou
pro krizové situace, kdy i profesionální spojovací
prostředky vypovídají službu, jak se ukazuje např.
při rozsáhlých povodních a podobných živelných
pohromách. Mnozí z radioamatérů byli v minulosti za svou činnost perzekuováni. Radioamatéři
prokázali neocenitelné služby jak za protektorátu,
tak i v srpnu roku 1968. V době po roce 1948 bylo
mnohým zakázáno provozovat svou zálibu, mno-

Antény stanice OK1KEO při závodě „Polní den
2015“ (Neštětická hora)
Antény representační stanice OL5HQ
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téři stále tuto tradici dodržují. Jednak je to z tech-

reprezentanti nejsou rozhodně těmi posledními.

Pracoviště radiostanice OL5HQ při spojení

nických důvodů, neboť telegrafní signál dosáhne

Pro radioamatéry není používání tradičních typů

v digitálním módu

nejdále i při malém výkonu vysílače, ale hlavním

komunikace a radiových prostředků dogmatem.

důvodem je profesní hrdost na tento typ komu-

V současnosti je v provozu mnoho bodů radiové

fesionálních služeb vyřazen a technika se z dob

nikace. Dodnes jsou pořádány nejen republikové,

digitální sítě a mnoho radioamatérů pracuje těmi-

„Přednosty stanice“ poněkud změnila, radioama-

ale i celosvětové soutěže v rychlotelegraii. Čeští

to moderními druhy provozu.
Na území bývalého Československa má amatérské radiové vysílání také dlouhou tradici. Jedním z průkopníků byl Pravoslav Motyčka s volacím znakem OK1AB. K uctění tohoto historického
radioamatérského mezníku je na závěr roku 2015
připravena radioamatérská aktivita pod volacím
znakem OL90OK.
POMOC OSTATNÍM SPORTOVNÍM ODVĚTVÍM

Radioamatéři nejsou uzavřeni do své komunity. Je-li potřeba, rádi pomáhají ostatním sportovcům, zvláště při zajištění organizace jejich závodů
a sportovních podniků. Ne vše a ne vždy se dá zajistit mobilními telefony a zde přicházejí ke slovu
právě radioamatéři. Jenom pro ilustraci uveďme

Reprezentant stanice OL5HQ při mezinárodním
závodě klasickou telegraií
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Příprava na závod mládeže
situaci, kdy radioamatérská stanice v Čechách
předává jachtařům, ztraceným kdesi v oceánu, při
jejich závodu 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,
vznikaly 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 uskuteč-

nou radost z „vydřeného“ spojení a získání všech

uskutečnil během 24 hodinového závodu celkem

ňuje každý rok, vždy první celý víkend v měsíci

potřebných informací mu můžeme jen závidět.

15 669 spojení s 206 zónami světa.

červenci. Vlastní závod trvá 24 hodin. Předchází

Z těch dlouhodobých aktivit je to např. diplom

mu mládežnická varianta – Polní den mládeže.

DXCC, tedy potvrzení, že jeho vlastník pracoval

Jedná se o závod, ve kterém mladí uchazeči, či

s určitým počtem radiostanic na celém světě.

jen zájemci o radioamatérský sport, mohou pra-

Nutno však podotknout, že samostatnou radi-

Mnohá místa na světě nejsou „radioamatér-

covat (s jistým omezením) na zařízení používa-

oamatérskou zemí se často počítá např. ostrov

sky“ obsazena. To je buď z důvodu politické situace

ném v standardním závodním provozu a vyzkou-

(Jersey), nebo část státu (Skotsko). Mnohé země

v daném státě (Severní Korea) nebo tím, že se jed-

šet si tak radioamatérský provoz. Pro „ty starší“,

s ohledem na měnící se politickou situaci zanikají,

ná o malý ostrov, kde mimo ptáků nikdo nežije. Na

je radost vidět, jak mladý radioamatér prožívá

jiné vznikají. V současné době existuje okolo 340

takováto místa se čas od času vypravují radioama-

vzrušení ze spojení s jinou radiostanicí, na kte-

platných zemí. Nejlepší z českých radioamatérů

térské expedice. Parta nadšenců nelituje inančních

ré hovoří operátor jeho věkové skupiny. S jistou

mají potvrzeno spojení s cca 380 zeměmi. Repre-

prostředků a na několik dní se usídlí v takovémto

RADIOAMATÉRSKÉ EXPEDICE

vnitřní škodolibostí se pak usmíváme nad stre-

zentační tým s volacím znakem OL4HQ se v roce

místě. Výsledkem pak bývá několik tisíc navázaných

sem mladého operátora z nemožnosti přesně se

2015 zúčastnil také závodu „IARU Championship

radiových spojení se stanicemi po celém světě.

naladit, natočit anténu, či prostě z toho, že jej vo-

2015“. Tým, který pracoval z 11 míst rozesetých

laná stanice neakceptuje a neodpovídá. Násled-

po celém území republiky a který tvořilo 38 členů,

ČRK

Aktivity radioamatérů koordinuje Český radioklub. Pro provozování radioamatérské aktivity není
nutné, aby příslušný člověk byl členem ČRK, ale je to
výhodné z mnoha důvodů. ČRK nyní sdružuje okolo 2 300 členů a více než 200 členských radioklubů.
Součástí práce ČRK je podpora a inancování radioamatérských majáků a převaděčů. Dále podpora
v legislativních záležitostech spojených se získáním
radioamatérské koncese. Nedílnou a nemalou část
práce tvoří podpora zájmový kroužků pro mládež,
podpora soutěží mládeže a podpora reprezentantů.
Pokud se chcete o Českém radioklubu 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.

Juniorky stanice OK1KEO při mezinárodním
závodě

Č E S K Ý S VA Z B I AT L O N U

2015 / ČESKÝ SVAZ BIATLONU

25

REKORDNÍ POHÁDKA BIATLONISTŮ

P

ohádka. Sen. Obrovský boom. Asi tak by se dala
shrnout sezóna 2014/2015, která nám přinesla

spoustu radosti, poutavých příběhů a pódiových
umístění. Kdo by si před dvěma, třemi lety pomyslel, že se z biatlonu stane jeden z nejoblíbenějších
českých sportů? Předminulou sezónu upoutali naši
sportovci pozornost veřejnosti ziskem 5 olympijských medailí. Výsledky zimy 2014/2015 jsou však
stále stěží uvěřitelné. Připomeňme si je.
Každý asi ví, že pro sportovce je nejdůležitějším rokem ten olympijský. Po něm většinou přichází odpočinek a útlum. O tom hovořil i šéftrenér
české reprezentace Ondřej Rybář. Naštěstí pro nás
se v tomto mýlil. V listopadu ve švédském Östersundu odstartovala sezóna snů. Již během první-

Sezóna pokračovala dále a my jsme v závo-

ho kola Světového poháru jsme získali 3 medaile!

dech Světového poháru sbírali jednu medaili za

Jaroslav Soukup při nevydařené střelbě

Veronika Vítková a Ondřej Moravec si odvezli stří-

druhou. Zářila zejména Veronika Vítková a štafe-

na SP v Hochilzenu

bro a Michal Šlesingr bronz. To na útlum nevypa-

ta žen. Rychle se ovšem přiblížilo očekávané VII.
kolo Světového poháru v Novém Městě na Mo-

nevěřil, že se z biatlonu stává fenomén, tak zde

ravě. Před dvěma lety se na Vysočině sice konalo

měl důkaz. Kdo se nedostal do Nového Města na

mistrovství světa, ale to, co zažila Vysočina aréna

Moravě, pustil si živé televizní vysílání. Během ví-

Jedinečná večerní atmosféra na SP

letos, snad nelze ani popsat: vyprodané tribuny,

kendu shlédlo biatlon v televizi přes 2,5 milionu

v Novém Městě na Moravě

nezapomenutelná elektrizující atmosféra, davy

diváků, což je letošní nejvyšší sledovanost na ČT

fanoušků a historický divácký rekord! Během

sport. A hovoříme-li o sledovanosti, biatlon byl

Gabriela Soukalová a Eva Puskarčíková

tří dnů navštívilo Vysočina arénu přes 100 tisíc

na ČT sport nejsledovanějším odvětvím v lednu,

na SP v Ruhpoldingu

fanoušků! To nikdo z nás nečekal. Kdo doposud

v únoru i v březnu!

dalo… A další závody to jen potvrdily.
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Hned první den nám udělala radost smíše-

ravec vybojovala druhé místo. Následující den

Vrcholem sezóny 2014/2015 bylo mistrov-

ná štafeta. Ve známém složení Veronika Vítková,

patřil Veronice Vítkové, jež se umístila na bronzo-

ství světa ve finském Kontiolahti. Největší naděje

Gabriela Soukalová, Michal Šlesingr a Ondřej Mo-

vé pozici ve sprintu.

jsme nejen my, ale i zahraniční experti, vkládali
do smíšené štafety. Ta nezklamala – první závod
šampionátu nám přinesl první medaili a rovnou

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE ČSB
SVAZ
ČESKÝ SVAZ BIATLONU

zlatou! Ondřej Moravec si díky tomu odvážel

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

7

10

10

Celkem

27

kompletní sadu medailí, neboť ke štafetovému
úspěchu přidal stříbro na 15 km a bronz na 20 km.
Ve vytrvalostním závodě žen vybojovala stříbro
Gabriela Soukalová.
Po náročném čtrnáctidenním programu mis-

Mistrovství světa

1

2

1

trovství světa nás ještě čekalo inálové kolo Světového poháru v ruském Chanty-Mansijsku. Tam se

Světová zimní univerziáda

1

1

1

Světové poháry

5

6

6

Mistrovství světa - letní biatlon

0

1

2

Celkem

7

10

10

rozhodovalo o celkovém pořadí SP jak v individuálních disciplínách, tak v Poháru národů. Ženy si
z Ruska odvezly 2. místo a muži je následovali 5.
příčkou. V obou případech se jednalo o nejlepší
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stantním složení Eva Puskarčíková, Gabriela Souka-

Nezapomínáme ani na nedílnou součást na-

ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI

lová, Jitka Landová a Veronika Vítková. Ženy celkem

šeho hnutí, kterou je letní biatlon. Koná se Český

1993 Zisk zlaté medaile na MS v bulharském Borovci ve štafetě žen. Složení: Kulhavá, Adamičková, Knížková,
Háková. Byl to první cenný kov pro
samostatný český biatlon.

třikrát triumfovaly, jednou byly druhé a jednou

pohár v krosu a domácí šampionáty jak v krosu,

2003 První zlatou individuální medaili v kategorii žen vybojovala Kateřina Holubcová v ruskémk Chanty-Mansijsku.

třetí. Štafeta se tak dostala na „bednu“ při každém

tak i v závodech horských kol nebo na kolečko-

závodě Světového poháru, výjimkou bylo jen mis-

vých lyžích. Uspořádali jsme celkem 10 republi-

trovství světa v Kontiolahti. Tato jinak neuvěřitelná

kových soutěží a řadu regionálních akcí, na kte-

bilance vynesla české ženské štafetě cenný křišťálo-

rých se snažíme získat další členy. Mezi největší

vý glóbus! Pokud jsme na předchozích řádcích zmí-

úspěchy letního biatlonu patří stříbrná medaile

nili sledovanost biatlonu na kanálu ČT sport, tak je

juniorské smíšené štafety z mistrovství světa na

potřeba doplnit ještě následující. V březnu biatlon

kolečkových lyžích v Rumunsku. Bronz navíc vy-

2005 Na první zlatou individuální medaili
v kategorii mužů dosáhl Roman Dostál v rakouském Hochilzenu.

obsadil všechny pozice v Top Ten nejsledovanějších

bojoval Ondřej Šantora ve stíhacím závodě a Jan

pořadů, a to před halovým ME v atletice, zápasy

Burian ve sprintu. Seniorská reprezentace se

fotbalové kvaliikace o EURO 2016, Ligou mistrů,

z letních soutěží zúčastnila jak MČR horských kol

2013 Premiéra Mistrovství světa v biatlonu v České republice. Nové Město
na Moravě hostilo rekordní šampionát. Přišlo přes 200 tisíc fanoušků.
Kládné hodnocení organizace ze
strany IBU. Start biatlonového boomu v České republice.

hokejovou Extraligou apod. Jen v březnu sledovalo

v Jablonci nad Nisou, tak domácího šampionátu

2014 Historicky první olympijskou medaili českého biatlonu - bronz - vybojoval v Soči Jaroslav Soukup, přidal
se Ondřej Moravec - stříbro a bronz,
Gabriela Soukalová- stříbro a smíšená štafeta - stříbro!

biatlon na ČT Sport přes 13 miliónů diváků!
Co se juniorů týče, tak mezi největší úspěchy

hradě vyhráli Michal Šlesingr a Veronika Vítková

patří dvě sedmá místa Adama Václavíka (v závodě

sprinty a Ondřej Moravec s Gabrielou Soukalovou

na 15 km a 10 km) na mistrovství světa juniorů, kte-

stíhací závody.

ré se konalo v běloruském Raubiči. Dařilo se také juniorské štafetě ve složení Hošek, Žemlička, Šantora

Přání pro nadcházející sezonu 2015/2016

a Václavík, která doběhla na šesté pozici. Nejlepším

jsou taková, aby se podařilo udržet zdravého

výsledkem juniorek byla čtvrtá příčka Jessicy Jis-

týmového ducha, odhodlání a především zdra-

lové na Otevřeném mistrovství Evropy juniorů ve

ví sportovců, se kterým se pak nese ruku v ruce

Finsku, kde obsadila 4. místo v závodě na 12,5 km.
2015 Smíšená štafeta Vítková, Soukalová,
Šlesingra, Moravec vybojovala ve
inském Kontiolahti titul mistrů
světa. Ondřej Moravec doplnil sbírku stříbrem
a bronzem. Gabriela Soukalová
dosáhla na
stříbro.

Azurové počasí při stíhacím závodě na SP
v Novém Městě na Moravě
Biatlonové zákulisí při přípravě lyží
výsledky v Poháru národů. Poprvé v historii jsme
měli čtyři sportovce v elitní desítce individuálního
pořadí SP, Veronika Vítková skončila čtvrtá, Gabriela Soukalová šestá, stejně jako mezi muži Ondřej
Moravec, Michal Šlesingr obsadil osmou pozici.
Sečteno a podtrženo. Češi byli na stupních vítězů v každém z devíti kol Světového poháru sezóny
2014/2015, včetně mistrovství světa! Sesbírali celkem 21 pódiových umístění. Z toho bylo šest prvních, osm druhých a sedm třetích míst. Největším
překvapením byla ženská štafeta startující v kon-

na kolečkových lyžích v Letohradě. V Jablonci
zvítězili Jaroslav Soukup a Jitka Landová. V Leto-

další možný úspěch. Co nás v sezóně 2015/2016
čeká? Vedle devíti kol Světového poháru to bude

V průběhu sezóny Světového poháru si Jit-

mistrovství světa v norském Oslu, evropský šam-

ka Landová „odskočila“ pro 1. a 3. místo (7,5 km

pionát v ruské Tjumeni, MSJ v rumunském Cheile

a 12,5 km) na Světové zimní univerziádě. Na

Gradistei a také olympijské hry mládeže v nor-

Slovensku ji ziskem druhého místa v závodě na

ském Lillehammeru.

12,5 km následovala Eva Puskarčíková.
Našimi partnery i pro nejbližší období zůČlenská základna díky všem těmto úspěchům

stávají společnosti Viessmann, Hamé, BMW, PSG,

narůstá, a tak vznikají nové kluby. Během roku

EGAP, Meopta, BLESK Energie, Alpine Pro a ATEX.

2015 jsme zaregistrovali devět nových klubů na-

Rádi využíváme této příležitosti a děkujeme jim za

příč celou Českou republikou.

jejich inanční nebo materiální pomoc.

M O R AV S KO S L E Z S K Ý
K YN O LO G I C K Ý S VA Z
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oravskoslezský kynologický svaz (MSKS) je
spolek zájemců o chov a sportovní výcvik

psů a příznivců této činnosti. Prostřednictvím 184
základních kynologických organizací a chovatelských klubů sdružuje více než 4 000 členů. Cílem
MSKS je zajištění všestranného sportovního vyžití
zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním Mezinárodní kynologické organizace FCI, jejímž je členem. Svaz aktivně
spolupracuje s vrcholným orgánem kynologie
v České republice, Českomoravskou kynologickou
unií, a vytváří nezbytné podmínky pro výchovu
odborníků v oblasti výcviku a chovu psů (zejména
rozhodčích, igurantů a dalších funkcionářů).
MSKS vydává dvakrát ročně Kalendář kynologických akcí. Aktuální informace o všech
připravovaných soutěžích, chovatelských a výcvikových akcích jsou k dispozici na internetových
stránkách svazu www.msks.cz, kde jsou i další

MSKS a spousta jiných informací z dění ve svazu.

potřebné formuláře, dokumenty, zkušební řády,

Na webu jsou i informace o kynologickém areálu

informace o rozhodčích, igurantech či zprávy

MSKS, který se nachází necelých 30 km od Brna

z předsednictva. Jsou zde i informace z výcvikové

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

komise, zprávy z výběrových závodů a mistrovství

bízených službách.

X. Hanácká národní výstava psů

X. Hanácká národní výstava psů
Začátkem roku se kromě zkoušek a závodů
pořádají výběrové závody dospělých, ze kterých

X. Hanácká národní výstava psů
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
2015 Marek Černý - 3. místo WUSV 2015,
mistr ČKNO 2014, 2015.
2013 Radovan Liška-mnoholeté úspěchy
agility, bývalý svazový igurant.
2003 Petra Pohlová-mistryně MSKS,5.místo MR ČKNO 2015, účast WUSP 2015.
2015 Hana Mouková-mistryně MSKS
2015, účastník MR ČKNO 2015, účast
VS IPO ČKS.
2015 Jiří Bravenec-dlouholetý svazový
igurant,několikrát po sobě vyhlášen jako nejlepší igurant
v Rakousku, igurant
rakouské reprezentace na MS kníračů v Německu.

se nominují závodníci na mezinárodní Mistrovství

ní v každé disciplíně je 100 bodů. Psovodi, kterým

ci, kteří při splnění zkoušky IPO 3 dosáhnou součtu

MSKS. Závodí se dle kritérií mezinárodního zkušeb-

se podařilo dosáhnout celkového součtu 250 a více

270 bodů a v kategorii IPO 1 260 bodů.

ního řádu IPO 3 v tradičních disciplínách – stopa,

bodů, se tak kvaliikovali na mezinárodní Mistrov-

poslušnost a obrana. Maximální možné ohodnoce-

ství MSKS. Dále pak se mohou kvaliikovat závodní-

Letošní Mezinárodní mistrovství MSKS ve
výkonu psů pracovních plemen dle IPO 3 a IPO 1
se zadáváním titulů CACIT A CACT se konalo ve

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE MSKS 2015

dnech 2. – 4. října ve sportovně kynologickém
SVAZ
Moravskoslezský kynologický svaz
Celkem

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

0

0

1

1

areálu ve Zbraslavi u Brna. Přihlásilo se celkem 34
závodníků. V kategorii IPO 3 se umístila na prvním
místě paní Hana Mouková (MSKS) s fenou německého ovčáka jménem BONNY-LEE SAVONA DERO,
a to s bodovým ohodnocením 99-90-93, celkem
282 bodů. Na místě druhém se umístil pan David
Polzer (MSKS)s fenou německého ovčáka NAPI
APANTA REI s bodovým hodnocením 94-89-90,
celkem 273 bodů a na třetím místě skončil pan
Zdeněk Novák (MSKS) s belgickým ovčákem malinois AURA Z ÚDOLÍ JIZERY s bodovým hodnocením 95-91-86, celkem 272 bodů.
V kategorii IPO 1 si prvenství vybojoval psovod
František Radkovič se psem německého ovčáka
BRAYEN WATEMBO a s celkovým počtem 272 bodů.
Neméně důležité bylo i Mistrovství stopařů
MSKS - dle IPO FH, které se v letošním roce konalo
12. - 13. září v Jihlavě. Tohoto závodu se zúčastnilo

IPO3 mistrovství MSKS
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Martina Nemravova M mladeže stopařů
Vítěz M mládeže stopařů
celkem 13 psovodů. První místo si vybojovala paní
Denisa Zimová (MSKS) s celkovým počtem 175
bodů, druhé místo obsadil pan Jiří Basista (ČKS) se
170 body a na třetím místě se umístila paní Martina
Štulpová (RKČR) s celkovým hodnocením 145 bodů.
Samostatnou kapitolou v činnosti svazu je
mládež. MSKS pořádá jednodenní i vícedenní soustředění mládežníků v různých koutech republiky.
Ve dnech 15. - 22. srpna 2015 se konal v kynologickém 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. Většina dětí se svými psími kamarády zakončila
tábor úspěšným složením zkoušek.
V termínu 9. - 10. října 2015 se ve Zbraslavi
konalo Mistrovství mládeže a juniorů MSKS v ka-

a mondioringem. V těchto disciplínách pořádají

jího jubilejního X. ročníku se zúčastnilo 1 259 psů

základní organizace ukázky a závody, jak na do-

a 1 608 fen ze 7 zemí (Česká republika, Německo,

mácím poli, tak i v zahraničí.

Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko a Maďarsko).
Na závěr každého dne probíhaly soutěže, kde se

tegoriích ZZO, ZZO 1 a IPO 2. Celkem se přihlásilo 26 psovodů se svými psy. V kategorii ZZO se

Mnoho našich členů reprezentovalo náš svaz

vybírali nejkrásnější psi dne. Ti se na závěr výstavy

na prvním místě umístila Michaela Lepařová se

i na národních a mezinárodních závodech. Ob-

utkali o čestný titul „Nejkrásnější pes X. Hanácké

psem ATTACK BARATHEA, v ZZO 1 Eliška Filipiová

rovským úspěchem je 3. místo Marka Černého

národní výstavy“.

s BARONEM a v kategorii IPO 2 získala prvenství

se psem Orexem (EXTREME OREX AYKMAR)na MS

Kristýna Nováková s CHIROU Z KUŘIMSKÉHO HÁJE.

WUSV německých ovčáků, které se konalo ve finském Lahti.

V roce 2016 se bude XI. ročník Hanácké národní výstavy psů všech plemen konat ve dnech
9. – 10. ledna v Brně v areálu výstaviště. Napláno-

17. - 18. října 2015 se konalo Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS ve Zbraslavi u Brna, kde

Sezónu letošního roku opět otevírala výsta-

vány jsou pro příští rok také různé závody, zkouš-

získala prvenství Lucie Zárubová se psem DARSY

va psů všech plemen známá pod názvem Ha-

ky, krajské výstavy a speciální výstavy – bude se

ZDEKRA s celkovým bodovým hodnocením 194

nácká národní výstava psů. Konala se ve dnech

již tradičně konat Mezinárodní mistrovství MSKS

bodů a zároveň si tím vysloužila i titul Nejlepší stopa

3. – 4. ledna 2015 v areálu a.s. Veletrhy Brno. Je-

dle IPO 3.

mistrovství. Titul Nejlepší mládežník získala Martina
Nemravová a titul Nejlepší junior Adam Šeděnka.
I v letošním roce se konaly oblíbené tzv. obranářské víkendy - setkání kynologů se svazovými
iguranty nebo iguranty 1. třídy s nácvikem obran.
Víkendy jsou organizovány v základních organizacích po celé republice.
Mimo to se uskutečnilo několik školení igurantů, školení rozhodčích, výcvikových víkendů
a mnoho dalších setkání kynologů.
Kromě sportovního výcviku se naši kynologové zabývají také dalšími kynologickými disciplínami, především agility, líbivým tancem se psem

IPO1 mistrovství MSKS

SDRU ŽE N Í H A S I Č Ů
Č E C H, M O R AVY
A SLEZSKA

2015 / SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

S

družení hasičů Čech, Moravy a Slezska

dorostu a juniorů konalo v ČR ve Svitavách a česká

(SH ČMS) je spolek s dlouholetou tradicí.

výprava získala celkem 24 medailí.

Mistrovství České republiky dorostu SH ČMS
v požárním sportu a republikové kolo sportovních disciplín hry Plamen se konaly 8. – 12. čer-

Cílem činnosti SH ČMS je mimo jiné podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů
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vence v Praze.

s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti,
intelektuálních a tělesných schopností a zvyšo-

Soutěže v požárním sportu jsou postupové od

Úvodní den mistrovství absolvovaly pětičlenné

vání fyzické kondice v duchu zásad sportu pro

základních kol přes okresní a krajská a vrcholí na

hlídky mladých hasičů v Kunratickém lese první

všechny a zdravého životního stylu, podporovat

republikových úrovních.

disciplínu - závod požárnické všestrannosti. Na dva
a půl kilometru dlouhé trati čekalo na soutěžící pět

sportovní reprezentaci a přípravu na ni, vytvářet
podmínky pro tuto činnost.

Profesionální a dobrovolní hasiči se na společ-

stanovišť. Výsledky závodu požární všestrannosti se

ném mistrovství ČR v požárním sportu mužů a žen

započítávají do celkového pořadí družstev. Druhý

Mezi hlavní okruhy činnosti SH ČMS patří or-

potkali v roce 2015 již po páté. Pro dobrovolné

den mistrovství probíhaly disciplíny podle meziná-

ganizování sportovně – organizační, informační,

hasiče to letos bylo 62. mistrovství a profesionálo-

rodních pravidel CTIF. Štafeta CTIF a požární útok

propagační a osvětové činnosti v rámci zapojení

vé se potkali po 44.

s překážkami CTIF. Třetí den mistrovství byl určen
zbývajícím sportovním disciplínám hry Plamen,

do sportovních a všeobecně tělovýchovných aktivit jako jsou soutěže, školení, zkoušky, soustře-

Mistrem České republiky v družstvech SDH

dění a další. Vytvářet pro tyto činnosti materiální

mužů se stal tým reprezentující SDH Těškovice

a personální podmínky a zajišťovat v této oblasti

(Moravskoslezský kraj). Stříbro si odváží dobrovol-

širokou informovanost.

ní hasiči do Dehtína (Plzeňský kraj) a bronz získali
borci z SDH Zbožnov (Pardubický kraj).

kterými jsou – štafeta 4 x 60 m, štafeta dvojic, běh
na 60 m s překážkami jednotlivců a požární útok.
Požární útok je královskou disciplínou nejen
hry Plamen, ale i ostatních věkových kategorií požárního sportu. Pořadí v požárním útoku: 1. SDH

SH ČMS má evidováno 348 481 členů. Včetně
50 248 dětí a mládeže ve věku 3-18 let. Členové

Mistrovský titul v družstvech SDH žen získal

Písková Lhota 2. SDH Bludov 3. SDH Mysločovice.

se sdružují v 7 783 sborech dobrovolných hasi-

tým z Chválenic (Plzeňský kraj), stříbro patří že-

Celkové pořadí MČR hry Plamen: 1. SDH Poniklá

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

nám z Michálkovic (Moravskoslezský kraj) a bronz

2. SDH Brada-Rybníček 3. SDH Bludov

14 krajských sdruženích hasičů (KSH).

poputuje do obce Slatiny (Královéhradecký kraj).
Od 11. července 2015 soutěžili na národMezi profesionály 1. místo obsadilo družstvo

ním mistrovství dorostenci i dorostenky. První

168 000 členů, se věnuje sportovním aktivitám, ze-

HZS Moravskoslezského kraje, 2. místo vybojovalo

den byl určen silně obsazenému závodu v běhu

jména pak „požárnímu sportu“ a „klasickým disci-

družstvo HZS Plzeňského kraje a 3. místo so odvez-

na 100 metrů s překážkami a testu teoretických

plínám CTIF“. V této oblasti dosahují naši sportovci

lo družstvo HZS Kraje Vysočina.

znalostí. 12. července čekal dorostence i doros-

Velká část členské základny, v roce 2015 cca

velmi dobrých výsledků, a to jak děti a mládež, tak

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2015 SH ČMS

i dospělí. Počátek těchto úspěchů sahá do šedesátých let minulého století, kdy byla uspořádána
Mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF v Brně
(v roce 1973).
V současné době patří naši sportovci na mezinárodních kolbištích mezi nejlepší. Po úspěších ve
inském Kuopiu v roce 2001 a chorvatském Varaždinu 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 zejména v požárním sportu světovou velmocí.
Své kvality jsme potvrdili také na Mezinárodní soutěži CTIF ve francouzském Mulhouse v roce 2013 či
na mistrovství světa dorostu (13-18 let) a juniorů
(do 23 let) a mistrovství světa mužů a žen v požárním sportu, kterých se národní reprezentace účastní od roku 2002. V roce 2014 se světové mistrovství

xxx
Mezinárodní soutěž mladých hasičů
v disciplínách CTIF, Opole, Polsko
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ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

MS dorostu a juniorů Grodno 2015

8

4

6

Hasičská olympiáda mladých hasičů Opolí 2015

1

0

0

MS dospělých Petrohrad 2015

2

2

2

Celkem

25
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V letošním roce měl premiéru nový seriál soutěží s mezinárodní účastí v disciplínách požárního
sportu v kategorii dorostu pod názvem Visegradský
pohár 2015. Projekt zaměřený na vzájemnou výměnu zkušeností mladých lidí tří států, rozvoj mezinárodní spolupráce a vzájemné participace - Česká
republika, Slovensko, Polsko - byl zahájen v Polsku,
kde mladí reprezentanti změřili síly v disciplíně
výstup na věž. Pokračoval v Ostravě v disciplínách
běh na 100 m a výstup na věž. Poslední závod hostilo Slovensko. V prvním ročníku zvítězili dorostenci
z České republiky a dorostenky z Polska.
ČEŠTÍ HASIČI VE SVĚTĚ
Světový požární sport se pomalu, ale jistě stává
doménou českých reprezentantů. Hasičská mládež
ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska doslova

MS mužů a žen v požárním sportu, Petrohrad,
Rusko

Bohatou účast má seriál soutěží v běhu na

opanovala IV. Mistrovství světa juniorů a VI. Mistrov-

100 m s překážkami „Český pohár 2015“. Probíhá

ství světa dorostu v požárním sportu 2015, které od

již dvanáctým rokem a má každoročně celkem

2. do 9. srpna hostilo běloruské Grodno. Čeští do-

šest závodů. Vítězem v kategorii mužů se v roce

rostenci a dorostenky, junioři a juniorky získali osm-

tenky dvojboj, štafeta 4x100 metrů s překážkami

2015 stal Daniel Klvaňa z SDH Oznice a v kategorii

a požární útok. Celkové pořadí MČR dorostenky:

žen Markéta Marková z SDH Dolní Čermná. Český

1. SDH Střezimíř 2. SDH Kamenec 3. SDH Bozkov

pohár probíhá i v kategoriích středního a mlad-

Celkové pořadí MČR dorostenci: 1. SDH Bludov

šího dorostu. Nejlepším dorostencem ve věku

Dorostenci a junioři se v Bělorusku utkali ve

2. SDH Michálkovice 3. SDH Oznice.

15 – 16 let je pro rok 2015 Adam Bartoň z SDH Oz-

čtyřech disciplínách. Během týdenního světového

nice, mezi středními dorostenkami Lucie Tůmová

šampionátu je čekal výstup na věž, běh na 100 m,

Již po šesté se dne 26. září 2015 ve Dvoře Krá-

z SDH Malechov. V kategorii mladšího dorostu se

štafety 4x100 metrů a požární útok.

lové nad Labem konalo Mistrovství ČR klasických

vítězem stal Jakub Filipčík z SDH Starý Lískovec –

disciplín CTIF.

sport a vítězkou Lada Landová z SDH Dolní Bukovsko. Více informací na www.stovky.cz

Dorostenec Lukáš Gerža byl prvním medailistou, když hned na úvod nejrychleji ze všech pokořil cvičnou věž a získal pro českou výpravu první

Po slavnostním zahájení mohla soutěž oiciálně
začít. K soutěžním družstvům promlouvali mimo jiné

náct medailí – 8 zlatých, 4 stříbrné, 6 bronzových
– a přitom stačili ještě přepsat tři světové rekordy!

Druhým rokem běží Český halový pohár

zlato a titul mistra světa. Ten vzápětí přidaly i dívky

i přítomní hosté - poslanec parlamentu ČR Zdeněk

v běhu na 60 m s překážkami pro mladé hasiče.

v běhu na 100 metrů překážek. Na nejcennější kov

Ondráček, náměstek hejtmana Královéhradeckého

Jde o sérii tří halových závodů, do kterých se po-

dosáhla také dorostenka Kamila Krejčí a juniorka

kraje Otakar Ruml či starosta města Dvůr Králové

stupně zapojilo téměř 1 500 dětí. Finále halového

Šárka Jiroušová zvítězila v této disciplíně dokonce

nad Labem Jan Jarolím. Na soutěž se sjela družstva

poháru mládeže se koná 12. - 13. prosince 2015

v novém světovém rekordu. Stříbro pro družstvo

jak z České republiky, tak i ze zahraničí - tři z Německa,

v Ostravě.

dorostenek ještě přidala Nikola Polová.

dvě ze Slovinska a po jednom z Polska a Slovenska.
První místo v A kategorii vybojovaly ženy z Velkého Meziříčí, v mužské hlavní kategorii se nejlépe
vedlo zástupcům z Chlumce nad Cidlinou. V kategorii B se umístily na prvním místě ženy z Nové Skalice
a muži Vlčnov M3. Mezi profesionálními hasiči zvítězili muži HZS Královéhradeckého kraje, kteří si i vylepšili svůj dosavadní osobní rekord na útoku.
Mezi zahraničními účastníky, ženské i mužské
kategorie, obsadili příčky nejvyšší soutěžící ze Slovinska.

Disciplína výstup na věž, příprava
nářadí před startem
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V celkovém součtu dívčích a chlapeckých
družstev skončila děvčata z Pískové Lhoty na
8. místě a chlapci z Poniklé na 10. místě.
Od 7. do 12. září se na XI. Mistrovství světa v požárním sportu 2015 v Petrohradu představila pro
změnu reprezentační družstva mužů a žen. Česká
výprava dovezla z Ruska dvě zlaté, dvě stříbrné
a dvě bronzové medaile. V běhu na 100 metrů překážek nenašel přemožitele Jakub Pěkný, jehož konečný čas 15,09 s zároveň znamenal nový národní
MS dorostu a juniorů Grodno

rekord. Další zlato vzápětí přidala i štafeta žen na
4x100 metrů překážek. Ve stejné disciplíně cinkla

Dominanci české výpravy v běhu na 100 m
s překážkami potvrdili posléze i chlapci. Mistrem

medaile i mužům. Štafeta složená z reprezentantů
juniorského věku zajistila české výpravě bronz.

světa se až na základě cílové fotograie stal dorostenec Lukáš Kroupa, bronz vybojoval Daniel Klvaňa.
Stříbrnou medaili si odvezl i junior Martin Lidmila.

V závěrečném požárním útoku si dívky hlídaly
svou dosavadní pozici. Předvedly druhý nejlepší
výkon dne, což v konečném součtu také zname-

Důkazem všestrannosti českých sportovců

nalo stříbrnou medaili. Českým mužům se požární

je 3. místo Markéty Markové ve dvojboji, který se

útok nevyvedl podle představ a skončili bez me-

dle pravidel požárního sportu vyhodnocuje jako

daile. Celkově se museli smířit se třetím místem.

samostatná disciplína. Světový rekord posunuli
čeští reprezentanti i ve štafetách na 4x100 metrů

Hasičské sporty, ať již v podobě požárního

překážek. Postarali se o něj dorostenci, kteří se za

sportu nebo klasických disciplín CTIF, jsou celo-

podpory početného českého publika vybičovali

světově velmi populárním sportovním odvětvím.

k nejlepšímu štafetovému výkonu dne. Výkonem

Jednotlivé disciplíny v sobě kloubí atletickou

55,16 s posunuli světový rekord o více než vteřinu.

rychlost, technickou zručnost, intelektuální od-

Zahanbit se nenechala ani štafeta juniorů, která

sportování v rámci našeho spolku navíc přináší

časem 54,80 s přidala do české sbírky další zlatou

možnost pravidelných pohybových aktivit i jed-

medaili. Dorostenky rozšířily řadu medailí ze štafety

norázových sportovních akcí pro veřejnost. Maso-

povědnost i psychickou vyrovnanost. Systém

o bronz, když nejlepším výkonem letošního roku

vost hasičského sportovního odvětví je zárukou

64,48 s nestačily pouze na Bělorusky a Rusky.

zdravého životního stylu velkého počtu občanů

ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
2013 Na hasičské olympiádě ve francouzských
Mulhouse
získali
čeští dobrovolní hasiči více než
20 cenných kovů a stali se tak jednou z nejúspěšnějších výprav na
olympiádě. Celkem zde starovalo
26 zemí.
2014 SHČMS uspořádalo ve Svitavách
Mistrovství světa dorostu a juniorů v požárním sportu. Čeští reprezentanti na šampionátu vybojovali celkem 24 medailí (8-8-8).
2015 Na MS v běloruském Grodně
získali ve všech disciplínách požárního sportu čeští dorostenci,
dorostenky (do 18 let), junioři
a juniorky (do 23 let) celkem osmnáct medailí.
2015 Na MS v požárním sportu mužů
a žen v ruském Sankt Petěrburgu
získal český reprezentant Jakub
Pěkný titul mistra světa v běhu
na 100 m překážek v nové českém
národním rekordu. Zlatou medaili
si z Ruska odvezla i štafeta žen na
4 x 100m překážek.
2015 Polské Opolí letos hostilo Hasičskou olympiádu mladých hasičů
v disciplínách CTIF, kde děvčata
z Pískové Lhoty zvítězila ve své
kategorii, získala tzv. Salátovou mísu, kterou mají
právo obhájit za dva
roku na olympiádě ve Villachu.

České republiky.
Závěr šampionátu patřil královské disciplíně –
požárnímu útoku. V této disciplíně junioři vybojo-

V roce 2015 dokázali čeští sportovci, že ve sfé-

vali bronz a skončili na celkovém druhém místě.

ře požárního sportu i klasických disciplínách CTIF

Třetí doběhly i juniorky a na stejném stupínku

patří ke světové špičce již od těch nejmenších.

skončily i v celkovém hodnocení. Největší radost
měli dorostenci, kteří v požárním útoku vytvořili
opět světový rekord a díky celkovému vítězství
mohli slavit titul mistrů světa.
Mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF – tzv. „Hasičská olympiáda mládeže“ - se
konala ve dnech 19. – 26. 7. v polském Opolí.
Na startu bylo 45 družstev z 22 zemí. Mimořádný úspěch zaznamenaly mladé české hasičky.
Dívky z SDH Písková Lhota z okresu Nymburk
zvítězily ve své kategorii a získaly tak na další
dva roky významnou trofej pro Českou republiku – malou Salátovou místu určenou pro dívčí
kategorii, čímž si vybojovaly právo účasti na další
olympiádě.

Požární útok

S VA Z
B R A N N Ě - T E C H N I C K ÝC H
SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Zabezpečování tělovýchovy a sportu v oblasti branně výchovných, sportovních, technických a jiných společenských aktivit - hlavní
poslání Svazu branně-technických sportů České republiky, které se jeho jednotlivé složky snažily naplňovat i v roce 2015.
Byly organizovány klubové i otevřené sportovní akce vrcholící mistrovskými soutěžemi a maximální důraz byl, stejně jako v letech
minulých, kladen na pravidelnou sportovní činnost mládeže.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE SBTS ČR 2015

ednotlivé aktivity svazu jsou plněny v úzké spolupráci s kolektivními členy SBTS ČR - Technický-

SVAZ

mi sporty Lučan Louny, Svazem technických sportů
Prácheňsko Písek, Asociací praktické střelby České
republiky, Občanským sdružením LEX, Asociací

Svaz branně-technických sportů ČR

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

5

3

2

Celkem

10

střelců na asfaltové terče (ASAT) a Českou asociací
smíšených bojových umění (MMAA).
s mezinárodní účastí v branném víceboji žáků zá-

V SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE:

Jako každoročně proběhla v jednotlivých sou-

kladních škol. V roce 2015 se soutěže konané 20. 6.

• Střelecký víceboj s využitím optické

těžích SBTS ČR na různých místech republiky řada

ve Gbelcích, malé obci v podunajské nížině na

místních kol a kvaliikačních přeborů ve střelec-

jižním Slovensku, zúčastnila sice jen dvě družstva

kých štafetách trojic (Beroun - organizátor ZO Pra-

(proti obvyklým třem) ze základních organizací

ha 7, Svitavy, Louny, Vojkovice) a oblastní přebory

Aircraft Kunovice a Chlumec nad Cidlinou. O to

ve střeleckém víceboji (Svitavy, Písek, Louny).

větší však byla naše radost z výsledku. Družstvo
z Kunovic ve složení Johana Jelénková, Josef Pe-

VŠECHNY TYTO SOUTĚŽE VYVRCHOLILY

čenka, Petr Pelikán pod vedením trenéra Dr. Jiřího

MISTROVSTVÍM ČESKÉ REPUBLIKY. BYLY TO:

Juráska obsadilo výborné 3. místo a dosáhlo tak na

• střelecký víceboj s využitím optické střelnice
7. 3. ve Svitavách

střelnice
„A“ ZO Aircraft Kunovice (Pelikán Petr, Tomešek
David, Jelének Martin)
„B“ ZO Aircraft Kunovice (Kvasnicová Hana, Pečenka Josef, Jelénková Johana)
„C“ ZO Moravská Třebová (Přidal František, Neuman Patrik, Havelková Andrea)

této soutěži pořádané partnerským slovenským

STŘELECKÝ VÍCEBOJ ZE VZDUCHOVÝCH

svazem historického úspěchu.

ZBRANÍ (KATEGORIE)

• střelecké štafety družstev dospělých 23. 5.
v Moravské Třebové
• střelecký víceboj mládeže ze vzduchových
zbraní 6. - 7. 6 v Moravské Třebové
• střelecký víceboj SBTS ČR 26. 9. v Písku

Konalo se rovněž 7 kol Mezinárodní extraligy
REPIKO (kolektivní střelba revolver a pistole), a to

„A“ Hodek Karel- ZO Chlumec nad Cidlinou

Tišnov, Březová, Mokrá, Čepirohy, Žalany, Luleč

„B“ Štefaníková Michaela - ZO Aircraft Kunovice

a inále v Lounech-Chlumu.

„C“ Přidal František - ZO Moravská Třebová

• branný víceboj mládeže za účasti družstev
ze Slovenské republiky 2. - 3. 10. v Prudké
• střelecké souboje dvojic a jednotlivců 3. 10.

„D“ Gruncl Stanislav - ZO Moravská Třebová - Křenov
MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2015
V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH

v Lounech - Chlumu
Tradičně se na pozvání Zväzu branných a tech-

• Puška – jednotlivci

• Pistole – jednotlivci
„A“ Štancl Samuel - ZO Vojkovice

V SOUTĚŽI DOSPĚLÝCH:

„B“ Kvasnicová Hana - ZO Aircraft Kunovice

• Střelecké štafety trojic

„C“ Přidal František - ZO Moravská Třebová

nických činností Slovenskej republiky účastnila

ZO Svatoslav (Balej Zdeněk, Kohoutek Jan,

družstva SBTS ČR Mistrovství Slovenské republiky

Wojda Jerzy)

„D“ Modřický Jiří - ZO Chlumec nad Cidlinou
• Puška – družstva

• Střelecký víceboj - družstva
MČR střelecké štafety trojic – Moravská Třebová

ZO Most (Hodinka Ladislav, Pech Vít, Volhejn
Ladislav)

MČR střelecký víceboj mládeže – Moravská

Střelecký víceboj - jednotlivci

Třebová

Balej Zdeněk – ZO Svatoslav

„A“ ZO Aircraft Kunovice (Pelikán Petr, Tomešek
David, Brožovič Michal)
„B“ ZO Moravská Třebová (Přidalová Michaela,
Škrabalová Kristýna, Knápková Veronika)
• Pistole – družstva
„A“ ZO Vojkovice (Štancl Samuel, Varadínek
Marek, Mintěl Patrik
„B“ ZO Aircraft Kunovice (Kvasnicová Hana, Jelénková Johana, Pečenka Josef )
• Branný víceboj mládeže (kategorie)
„A“ ZO Vojkovice (Víčarová Magdaléna, Varadínek
Marek, Velčovský Marek)
„C“ ZO Chlumec n. Cidlinou (Víšková Kristýna,
Ditrych Marek, Jelínek Adam)
V roce 2015 vynikala v dosahování výborných
výsledků družstva z Kunovic, Vojkovic, Chlumce
nad Cidlinou a tradičně z Moravské Třebové. Jako
každoročně patří touto cestou poděkování všem
předsedům základních organizací, trenérům, ve-
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
2004 Organizace Mistrovství Evropy ve
střelbě pistolí v Opařanech - účast
800 střelců (!) z celého světa ( APS
ČR + SBTS ČR)
1999 Výstavba sportovní střelnice v Hostinném (SBTS ČR)
1992–2015
Pořádání vrcholových soutěží SBTS
ČR ve střeleckém víceboji a ve střeleckých štafetách trojic.
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doucím i rodičům, kteří se na přípravě a organiza-

Více se dařilo střelcům na Mistrovství světa

ci mládežnických soutěží v jednotlivých základ-

v Itálii ve střelbě brokovnicí. Zde získali titul mistra

ních organizacích podílejí.

světa Václav Vinduška a Lumír Šafránek. Družstvo
v divizi OPEN získalo stříbrnou medaili. Všem střel-

I v roce 2016 je základním cílem ve SBTS ČR
rozvíjet branně-technickou a sportovní činnost

cům, kteří se obou závodů zúčastnili, děkujeme za
vynikající střelecké úspěchy.

dospělých a zejména mládeže a s využitím dostupných inančních možností i obětavé práce jed-

V roce 2015 se i podařilo po mnohých letech

notlivých členů zajišťovat a organizovat svazové

zvýšit členskou základnu, a to dost výrazným způso-

aktivity tak, aby byla zachována vysoká sportovní

bem. Věříme, že půjde o dlouhodobý trend a zájem

úroveň pořádaných soutěží.

o sportovní střelbu se projeví i na výsledcích v roce
2016, kdy se koná Mistrovství světa ve střelbě pistolí.

ASOCIACE PRAKTICKÉ STŘELBY ČESKÉ
REPUBLIKY

Naši střelci se zúčastňují střeleckých závodů
po celém světě. Například Martina Šerá je mistrem

2009

Organizace Mistrovství Evropy ve střelbě brokovnicí v Opařanech - účast 400
střelců z celého světa (APS ČR)
1992–2015
Úspěchy nejlepších střelců svazu - Ing. Pavel Vlk, 19x přeborník SBTS ČR, Adam
Týc - 2x mistr světa
v
juniorech
(IPSC)

ASOCIACE PRAKTICKÉ STŘELBY

Afriky pro 2015 v divizi OPEN, kategorie LADY. Ro-

ČESKÉ REPUBLIKY

bin Šebo je vicemistrem stejného závodu v divizi

V ROCE 2014

PRODUCTION, a stejně tak i Petr Znamenáček v divizi STANDARD. V hodnocení národních asociací,

Na rok 2015 připravily kluby a prezidium APS

které se provádí podle získaných medailí na závo-

ČR kalendář střeleckých závodů úrovně LEVEL I - LE-

dech úrovně LEVEL III, jsme zatím na 9. místě. Z cel-

VEL III v podobném rozsahu jako v minulých letech.

kového počtu 87 asociací sdružených do IPSC, se

Tradici už mají závody Severočeského poháru, Mo-

jedná o jednoznačný úspěch. Věříme, že rok 2016

ravského poháru a Grand Prix Sellier-Bellot. Také

bude stejně úspěšný a povede k rozvoji sportovní

pokračovala série Super ligy, i když ne v takovém

střelby podle pravidel IPSC.

počtu závodů, jako v minulosti. Snažíme se rovněž
Motokáry - Písek

organizovat závody jak ve střelbě pistolí, tak i ve
střelbě sportovní puškou a brokovnicí. Tyto zbraně
měly v roce 2015 svá mistrovství - puška Mistrovství
Evropy a brokovnice Mistrovství světa. Na oba tyto
střelecké svátky jsme poslali naše nejlepší střelce,
kteří APS ČR vzorně reprezentovali. V pušce jsme
sice na medaile nedosáhli, ale střelci se ve výsledkové listině rozhodně neztratili. Evropská konkurence
je veliká a naši střelci nemají takové možnosti k tréninku. Chybí vhodné střelnice, a proto také není
tolik domácích závodů.

Mistr světa 2015 Václav Vinduška
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ASOCIACE STŘELCŮ NA ASFALTOVÉ TERČE
ASOCIACE STŘELCŮ NA
ASFALTOVÉ TERČE
V ROCE 2014
ASAT organizovala závody českého poháru
v disciplínách lovecký parcour, compak sporting,
univerzální trap, Mistrovství republiky v loveckém
parcouru, univerzálním trapu.
Členové ASAT se účastnili mezinárodních závodů – Mistrovství Evropy a světa v loveckém parcouru, univerzálním trapu. Vrcholem sezony bylo
konání Mistrovství Evropy v lovecké kombinaci
v Písku s rekordní účastí 180 střelců z 15 evropských zemí. Družstvo ASAT bylo stříbrné.
Největší úspěch jsme zaznamenali na Mistrovství Evropy v univerzálním trapu ve Francii, kde se
střelec Jiří Gach stal mistrem Evropy.

schützen 1975 e.V (BDS), což je největší střelecká
organizace v Německu. V srpnu pak sdružení LEX

Mistrovství Evropy v lovecké kombinaci - Písek

stvrdilo své členství ve světové organizaci World
SDRUŽENÍ LEX

forum for shooting activities (WFSA).

ela Dostálová získala bronz a Zdeněk Ledvina
dokonce zlato. Důležitým počinem je též účast

INFORMACE ZE SPOLKU LEX –

ČESKÁ ASOCIACE SMÍŠENÝCH BOJOVÝCH

na mistrovství Evropy konaném koncem roku

SDRUŽENÍ NA OCHRANU PRÁV

UMĚNÍ

v Birminghamu.

MAJITELŮ ZBRANÍ
ČESKÁ ASOCIACE SMÍŠENÝCH
Rok 2015 začal dosti nešťastně tragédií

BOJOVÝCH UMĚNÍ

Významným úspěchem České asociace smíšených bojových umění je i jmenovaní Zdeňka
Ledviny předsedou komise bojových sportů

v Uherském Brodě a Vrběticích. Od února a března,
kdy se tyto události staly, se různí politici předhá-

Mezi největší úspěchy MMAA v roce 2015

ČAUS stejně tak i jmenování Martina Škváry

něli v tom, kdo navrhne přísnější novelu zákona

patří náš vstup do mezinárodní asociace MMA –

a Zdeňka Ledviny do komisí světové federace

o zbraních a střelivu. V květnu byl hotov návrh MV

IMAAF a červencová účast na mistrovství světa

IMMAF. Poslední novinkou a úspěchem je rov-

ČR, který šel do hloubky, bohužel kromě rozděle-

této organizace v Las Vegas, odkud si česká re-

něž to, že Karlos Vémola se stal novým vicepre-

ní zákona na civilní a vojenskou část (ve vztahu

prezentace MMAA přivezla dvě medaile - Micha-

zidentem MMAA.

k munici a střelivu jako odezva na „ohňostroj“ ve
Vrběticích) dosti nepříjemným směrem.
Tedy i v případě pouhého podezření by Policie
ČR získala pravomoc vstupovat do obydlí a odebírat zbraně „sprostým podezřelým“. Rovněž byla
navržena novelizace §20 výše uvedeného zákona
týkající se zdravotní způsobilosti, která popravdě
více než nás vyděsila ošetřující lékaře.
Současná situace je taková, že Legislativní
rada vlády vrátila návrh novely zpět k přepracování. Procesu novelizace zákona se sdružení
LEX hodlá zúčastnit a o výsledcích bude včas
informovat.
V květnu 2015 bylo podepsáno memorandum
o spolupráci mezi LEX z.s. a Bund Deutscher Sport-

MMAA – Mistrovství republiky – Praha

SVA Z Č E S KÝC H
P OTÁ PĚ Č Ů
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a území České republiky je v současné době

republice. Svaz zabezpečuje styk a koordinaci

organizováno téměř 8 500 potápěčů ve více

s celosvětovou potápěčskou organizací CMAS

než 220 klubech. První kluby byly založeny již

(Confédération Mondiale des Activités Subaqua-

v letech 1956 - 1957. Kluby a členové jsou regis-

tiques). Svaz českých potápěčů garantuje oblast

trováni v rámci Svazu českých potápěčů a Svazu

státní sportovní reprezentace a podporu talen-

potápěčů Moravy a Slezska.

tované sportovní mládeže. Potápěčské aktivity
Svazu jsou rozděleny na potápěčský výcvik, zá-

Svaz potápěčů České republiky zastřešuje

vodní potápění a fotografování a filmování pod

státní reprezentaci, výcvikovou a sportovní komi-

vodou. Společným jmenovatelem je metodická,

si. Výcviková komise garantuje pořádání celostát-

organizační a výkonná podpora Svazu českých

ních výcvikových akcí, jejichž nabídka každoroč-

potápěčů potápěčským klubům a jejich členům,

ně zahrnuje školení z potápěčské teorie, školení

vytváření podmínek pro kvalitní a bezpečné po-

z metodiky vedení potápěčského výcviku, školení

tápění zdravotně způsobilých potápěčů v sou-

a semináře instruktorů.
Závodní potápění řídí sportovní komise Svazu
potápěčů České republiky a organizuje vlastně i ce-

ladu s mezinárodními standardy a doporučení-

zajišťuje vzdělávací, školící, osvětovou a veřejně

mi CMAS. Potápění je sport pro radost a zdraví.

kulturní činnost v oblasti potápění.

V partě s přáteli jde vše lépe - poznávat svět pod
vodou, přírodu a také sami sebe.

VE FOTKÁCH ZACHYCENÝ VODNÍ SVĚT
ANEB PAF 2015

lou přípravu státní reprezentace a přípravu talentů.
Pravidelně jsou organizována mistrovství a přebory

Svaz českých potápěčů zajišťuje členům

České republiky a reprezentanti se účastní mistrovství

v klubech potřebné podmínky pro sport a po-

Evropy a světa juniorů i seniorů v těchto disciplínách:

skytuje výhody. Zajišťuje organizační, finanční

• orientační potápění

a informační management, legislativní podporu,

• plavání s ploutvemi a distanční plavání

úrazové pojištění, instruktory v systému CMAS

s ploutvemi

Přístrojové potápění

a trenéry. K výhodám patří zapůjčení kompreso-

• podvodní ragby

rů, potápěčské výstroje a záchranných pomůcek.

• podvodní hokej

Kluby mohou využívat výcvikové středisko Bar-

• spearishing (lov na nádech)

bora, podvodní polygony, plošiny, kesony a plnící

• fotografování a ilmování pod vodou

stanice. SČP organizuje a provozuje potápěčský

• freediving (nádechové potápění)

sport jako veřejně prospěšnou činnost a zajišťuje

• 164 – autor – Grillo Montse (cena diváka za
fotografii)
• 208 – autor – Milan Benc (sladká voda nejlepší
fotografie českého autora)
• 385 – autor – Daniel Selmeczi (1. místo černobílá)
• 390 – autor - Salvatore Ianniello (1. místo
barevná – slaná voda)
• 546 – autor - Nicholas Samaras (1. místo bazénová a kreativní fotografie)

podmínky pro sportovní reprezentaci ČR. ProváZákladním cílem Svazu je organizování, pod-

dí potápěčský výcvik svými instruktory, pracuje

Každý rok se v Tachově na konci března

pora a propagace potápěčského sportu v České

s dětmi a mládeží, provozuje výcvikové základny

sejdou milovníci potápění i umění. Letos do me-

mládeže, organizuje celostátní a mezinárodní

zinárodního filmového a fotografického potápěč-

potápěčské soutěže, pomáhá ochraně životního

ského festivalu PAF bylo zasláno 550 fotografií

prostředí při přírodních a jiných katastrofách,

z 15 zemí.

546

164

390

385

Ploutvové plavání
208
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
1963 Přijetí SPČR za člena CMAS.
2010 Uspořádání ME v orientačním potápění v Hrádku nad Nisou.
2011 Instalace podvodní pozorovatelny
Lomeček.
2014 Uspořádání závodu SP v ploutvovém plavání poprvé v Praze.
2015 Uspořádání MS dospělých a ME juniorů v ploutvovém plavání v Liberci.
Účast Jakuba Jarolíma a Martina
Mazáče na historicky prvních
Evropských hrách, kde bylo
ploutvové plavání zařazeno jako ukázkový sport.

foto: H. Skružná
po celém světě. Letos odborné poroty hodnotily
MS v orientačním potápění

Protože festival je zajímavý i pro děti, vznik-

práce stovky autorů z patnácti států světa.

la před několika lety nová soutěžní kategorie:
Malba, kresba a keramika s tématem podvodní-

Vyhlášení vítězů na MS v Liberci

Právě členům odborných porot patří můj obdiv.

ho světa. V této kategorii soutěží několik stovek

Je to těžká a zodpovědná práce. Můj přítel Jan Liška,

dětí z celé republiky. Pro dětské návštěvníky

člen poroty hodnotící fotograie, se mi svěřil, že nad

festivalu vyhlásili organizátoři ještě speciální

těmi 560 snímky strávil dva a půl dne. Naštěstí žijeme

soutěž „Namaluj vystavenou fotografii“. Někte-

v době počítačů a internetu a tak porotci mohli hod-

ří soutěžící se do malování vrhli s opravdovým

notit soutěžní práce v pohodlí domova. Obdiv a podě-

zápalem.

kování si zaslouží i všichni lidé, bez kterých by festival
nefungoval, ale pokud funguje, není jejich práce příliš

Festival byl zakončený v sobotu večer slav-

vidět. Náš dík patří všem – moderátorovi, dámám pro-

nostním vyhlášením vítězů, předáním cen a ná-

dávajícím vstupenky, těm, kteří dohlíželi na provoz ki-

sledným potápěčským plesem.

nosálu i těm, kteří zajišťovali občerstvení. A samozřejLetošní 37. ročník této akce proběhl od

mě prezidentovi festivalu, na jehož bedrech spočívala

NEJLEPŠÍ ORIENTAČNÍ POTÁPĚČI

velká tíha zodpovědnosti… Poděkování patří i Svazu

SE SJELI DO LIBERCE

27. do 28. března. První ročník se konal v roce

potápěčů, který stejně jako město Tachov a další

1979, tedy v dobách, kdy fotografování nebo

sponzoři významně podpořil tento festival.

V České republice se konala další významná
akce pod hlavičkou CMAS – Mistrovství světa v ori-

filmování pod vodou bylo těžko dostupné a fiFestival není jen o soutěžení fotografů a ilma-

entačním potápění seniorů a Mistrovství Evropy

ci vyráběli vodotěsná pouzdra na fotoaparáty

řů, je to především společenská záležitost a vítaná

v orientačním potápění juniorů. Obě akce proběh-

a kamery sami. Začínalo se jen s několika málo

možnost pro setkávání starých přátel a poznávání

ly v termínu od 15. do 23. srpna pod záštitou AQUA

filmy a později i fotografiemi. Poté se přidaly

přátel nových.

KLUBu Liberec.

nančně velmi náročné. Tehdy si někteří nadšen-

diapozitivy, videa a až nástup digitální techniky
vyráběné sériově v cenách dostupných všem

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE SPČR

dopomohl masovému rozvoji fotografování
a filmování pod vodou.
Za 37 let konání festivalu se zde objevila díla
autorů z více než třiceti států a festival je známý

SVAZ
Svaz potápěčů České republiky
Celkem

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

10

3

9

22
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Liberec a jeho místní potápěčský klub dostali

nádech. A tam se v disciplíně statická apnea stala

důvěru Svazu potápěčů České republiky a násled-

Gabriela Grézlová z týmu Apneaman mistryní světa

ně i organizace CMAS nejen proto, že jsou pravi-

- a to navíc ve světovém rekordu. Grézlová startovala

delnými pořadateli závodů Světového poháru,

ve dvou disciplínách. Při statické apnoi, které domi-

ale také proto, že byly úspěšným organizátorem

novala a na kterou se specializuje, zvládla zadržet

Mistrovství Evropy v roce 2010. „Předpokládám, že

dech na 8‘33‘‘230. Startovala ale také v dynamické

většina závodníků, trenérů a vedoucích výprav v Li-

apnoi s ploutví.

berci již byla. A ti, kteří sem přijedou poprvé, budou
jistě příjemně překvapeni,“ říkal za organizační vý-

S časovým odstupem jsme se s Gábinou se-

bor Zdeněk Urban. Vzhledem k tomu, že i v minu-

šli a probrali s ní, jak zpětně hodnotí svůj úspěch

losti vše klapalo, nebyl důvod nic měnit. „Městská

a také to, co následovalo.

údolní přehrada v sousedství klubovny i osvědčený
a odpovídající servis s ubytováním a stravováním ve
velmi blízkém kampusu Technické univerzity Liberec
zůstává pro tento světový šampionát zachován,“ dodal Zdeněk Urban.

S odstupem času, co bylo na cestě k úspěchu
a vítězství to nejtěžší?
Začít trénovat. Moje příprava je dost specifická, mé pracovní vytížení mi nedovoluje trénovat
celoročně, jelikož mám i jiné zájmy – především

Výhodou Liberce podle něj je, že kromě kva-

přístrojové potápění. Takže si vždy vyberu jeden

litního zázemí pro závodníky a jejich týmy nabídl

až dva důležité závody v sezóně a na ty se připra-

i další vyžití – od kultury přes turistiku až po vě-

vím. Intenzivní příprava trvá tři měsíce, věnuji jí cca

domostní areál. „Ve volných chvílích mohou zájemci

2 – 3 hodiny denně s tím, že mám jeden den v týdnu

navštívit městskou část Liberce i jeho hornaté okolí.

volno. A vždy začínám takříkajíc od nuly. Když totiž

Určitě doporučuji návštěvu centra s unikátní budo-

pravidelně netrénujete, schopnost zadržet dech na

vou radnice, muzea či oblastní galerie. Také se dá

dlouhou dobu se vytrácí. Ale když začnete, zase to

vystoupat či vyjet lanovkou na 1 012 metrů vysoký

jde rychle nahoru a je to motivující. Já se prostě mu-

Ještěd nebo navštívit nově otevřený vědomostní

sím dokopat k tomu začít. Pak už jedu svůj trénink

areál IQ-LANDIA,“ shrnul Zdeněk Urban.

podle plánu.

Domácí mistrovství světa v orientačním potápění proběhlo v Liberci od 15. do 24. srpna na Har-

Překvapil Vás po návratu mediální i veřejný
zájem?

covské přehradě. Češi, kteří patří ke špičce v této

Upřímně ano. Vloni jsem udělala na mistrovství

disciplíně už dlouhá léta, opět nezklamali. Získali

Evropy světový rekord CMAS s časem 7:45 vteřin

17 medailí a z toho hned 9 zlatých.

a moc to nikdo neprožíval. Letos je ten zájem výrazně vyšší: jednak lokálních novin doma na Moravě

GABRIELA GRÉZLOVÁ – MISTRYNĚ SVĚTA

a jednak i ze strany celostátních „nepotápěčských“
médií. Moc si toho vážím. Věřím, že to přitáhne více

Na konci července se ve francouzském Mülhou-

pozornosti a tím i nějaké další inance pro náš malý,

se konalo Mistrovství světa CMAS v potápění na

okrajový, ale doslova dechberoucí sport. Češi jsou

stupně vítězů – Zlatá Gabriela Grézlová
Gabriela Grézlová, dynamická apnoe
stabilně mnoho let ve světové špičce i v hloubkových
disciplínách freedivingu, náklady na reprezentaci si
ale hradí většinou sami.

Kde až vidíte limity svého výkonu, můžeme
se těšit ještě na další zlepšení?
Letos jsem se vynořila na pokyn kouče s velikou
rezervou. Vím, že jsem schopná svůj výkon ještě posunout. Od letošního MS vím, že dokážu dát přes
9 minut. Otázka je kdy. Uvidíme, jaký bude kalendář
závodů 2016.

SVA Z P OTÁ PĚ Č Ů
M OR AVY A S L E Z S K A,
zapsaný spolek
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e členem Svazu potápěčů České republiky

cviku Univerzity obrany, ukázky zásahu potápěčů

(VS) a bezpečnostních (BS) směrnic s předpokla-

a Sdružení sportovních svazů ČR.

policie ČR a atraktivní vystoupení synchronizova-

dem zajistit jejich účinnost počínaje rokem 2016.

ného plavání.
EKOLOGIE
VÝCVIKOVÁ KOMISE SVAZU POTÁPĚČŮ ČR

základních standardů aktuálním postupům uplatňovaným v rekreačním potápění.

Potápěči z KSP NAUTILUS Břeclav pořádali
v sobotu 9. 5. 2015 již 4. ročník ekologické akce

Kromě zapracování výše uvedených změn využila
VK této příležitosti k maximálnímu přiblížení obou

Výcviková komise Svazu potápěčů ČR (dále

EKOPOTÁPĚČ 2015, kdy čistili dno přírodního

VK) v počtu 12 členů nominovaných členskými

Také pro letošní rok připravila VK ve spolupráci

koupaliště Velká laguna v areálu Autocampu

svazy SPČR se komplexně zabývá problematikou

s renomovanými lektory seminář instruktorů, kte-

Merkur Pasohlávky. Zúčastnilo se několik desítek

potápěčského výcviku v systému CMAS/SPČR.

rý se svou již téměř dvacetiletou tradicí představuje pro instruktorský sbor CMAS/SPČR příležitost

účastníků - jihomoravských a západoslovenských
potápěčů, ale i záchranářů Vodní záchranné služby

Ke stěžejním úkolům VK patří příprava nových

ČČK. Tuto akci podpořil Svaz potápěčů Moravy

a školení stávajících instruktorů, na jejichž odbor-

a Slezska, který nad touto prospěšnou akcí držel

né erudici závisí úroveň výcviku jak na základní

Čestnou záštitu.

potápěčské kvaliikace, tak v nástavbové oblasti

k získání nových poznatků i k interaktivní výměně
názorů a zkušeností.
POTÁPĚČI SPMS POMÁHAJÍ

široké nabídky specializačních kurzů. Tuto činnost
SPORT LIVE

VK zajišťuje metodicky, organizačně i personálně.

Ve znojemském klubu potápěčů Manta se
sešla parta aktivních potápěčů. V jedné oblasti
se ale liší od ostatních klubů. Ve svých řadách

6.–8. 11. 2015 jsme zajišťovali účast SPČR na

V rámci průběžné agendy VK vyřizuje žádosti

sportovní akci „Sport Live“, která se konala na výsta-

instruktorů a potápěčů, reaguje na jejich podněty

mají také vinaře z Vinných sklepů Lechovice. Při

višti BVV v Brně. Součástí naší účasti byl informač-

a poskytuje informace. O svých aktivitách pravidelně

diskuzích o potápění se zrodila myšlenka pomoci

ní stánek pro veřejnost, kde mohli zájemci získat

referuje na webových stránkách Svazu potápěčů ČR.

našim méně šťastným spoluobčanům. V této ob-

V důsledku změn, ke kterým v uplynulých le-

pomáhá ochrnutým lidem po úrazu vrátit se opět

tech došlo v legislativě pro rekreační přístrojové

do aktivního života. Tak vnikl projekt, který běží

Po celou dobu probíhaly v bazénu ukázky

potápění, přistoupila VK k přípravě nové edice

již 15 let. V roce 2000 při příležitosti 900 let za-

ploutvového plavání mládeže, potápěčského vý-

základních standardů CMAS/SPČR – výcvikových

ložení Vranova uložili potápěči na dno Vranovské

lasti vyniká již dlouhodobě nadace Paraple, která

veškeré informace o činnosti Svazů SPČR, potápěčském výcviku, možnostech zapojení mládeže.

Ploutvové plavání

Brněnská žaba
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
Ploutvoví plavci Svazu potápěčů Moravy
a Slezska získali v letech 1990 - 2015 na bazénových šampionátech plavání s ploutvemi - Mistrovství světa, Mistrovství Evropy,
Mistrovství světa juniorů a Mistrovství Evropy juniorů PP - celkem 60 medailí (9 zlatých
– 8 stříbrných – 44 bronzových).
Zlato a tituly Mistra Světa v plavání s ploutvemi získal závodník Svazu potápěčů Moravy
a Slezska Jakub Jarolím, juniorské tituly
Mistrů světa Jakub Jarolím, Petr Španihel,
Klára Křepelková. Tituly Mistra Evropy vyplavali sportovci SPMS Jakub Jarolím, Ondřej Broda a Michal Rubáček.
Sportovci SPMS získali v letech 1990-2015
na šampionátech v distančním plavání
s ploutvemi na otevřené vodě – MS, ME, MSJ,
MEJ DPP - celkem 41 medailí ( 14 zlatých –
15 stříbrných - 12 bronzových medailí).
Individuální tituly Mistryně světa v DPP
získala Hana Vykoukalová (Maršálková)
a juniorka Zuzana Svozilová, tituly Mistryně Evropy Hana Vykoukalová (Maršálková)
a Petra Hostinská.
Závodníci SPMS vyplavali ve Světovém
poháru CMAS od roku 2009 386 medailí
(159 zlatých-128 stříbrných a 99 bronzových). Celkovými vítězi Světového poháru CMAS se staly týmy Laguny Nový
Jičín junioři 2010,2012, juniorky
2012,2013,2014 a v jednotlivcích zvítězili juniorka
Klára
Křepelková
2012,2013 a Petr
Španihel
2012.

ženo 13 605 lahví sektu. Proto mohlo být předáno

Reprezentační sál přivítal potápěče a milovníky

Brněnská žaba

již 5,5 milionů korun nadaci Paraple.

podvodních ilmů a fotograií z Čech a Moravy.

přehrady 900 lahví sektu. Za rok byly vytaženy

BRNĚNSKÁ ŽABA 2014

vedením, proto odborná porota neměla jednodu-

Předvedená díla byla kvalitní a zaujala svým proché rozhodování. Vyvrcholením celé soutěžní části

a vydraženy. Každý následující rok byla přidána
navíc ještě jedna lahev sektu a lahve byly opět

V listopadu 2014 proběhl v brněnském hotelu

večera pak bylo předání hlavní ceny „BRNĚNSKÉ

uloženy na dno přehrady. Celkem bylo takto ulo-

„ U Kozáka“ již tradiční 43. ročník „Brněnské žaby“.

ŽABY“, která bývá udělována nejlepšímu dílu dle
hlasování přítomných diváků.
PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ V ROCE 2015
Mistrovství světa v plavání s ploutvemi 2015
se konalo v daleké Číně a přineslo záplavu vynikajících světových výkonů. Česká republika získala
v Yantai 1 bronzovou medaili zásluhou Jakuba Jarolíma na nejrychlejší kraulové trati 50 metrů Biins.

Ploutvové plavání
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Výlov sektu
byla ve Svobodných Heřmanicích. Komora vyřešila čtyři dekompresní případy potápěčů.
Letos byla komora přemístěna do Ostravy
s možností příjezdu záchranných složek s postiženým potápěčem.
Cílem této akce je dobudovat svazové Hyperbarické centrum pro případné řešení potápěčských příhod. Středisko umožní potápěčské veřejnosti seznámit se s činností dekompresní komory,
případně také s její obsluhou. Komora je zařazena
do kategorie komor pro hyperbarickou oxygenoterapii (přetlak do 2 bar) s možností léčení dekompresních příhod z přetlaku 5 bar.
Vlastní DK 2 má modernizovaný ovládací panel s přehlednějšími manometry s rozsahem 0-60
Vyrovnanost ploutvařské špičky je zřejmá z výsled-

plíně na 100 metrů rychlostního potápění Klára

mWS. Komunikační systém je dovybaven TV kamerou v hlavní komoře.

ků, titul se Jakubovi nepodařilo obhájit. Bronzová

Křepelková. O pěkná čtvrtá místa se zasloužila

medaile a čtvrté místo na dvojnásobné trati 100

Gabriela Horáková, na kraulových tratích 50

metrů Biins je ve světové konkurenci velkým úspě-

a 200 metrů Bifins. Bramborovou medaili získal

chem. Ženskou část výpravy zastupovaly Zuzana

také Lukáš Fojtík.

VÁNOČNÍ KILOMETR
Tradičně na Štěpána uspořádal KSP NAUTILUS

Svozilová, Gabriela Horáková, Barbora Sládečková
a Klára Křepelková, které společně postoupily do

První Evropské hry v Azerbajdžánu uvítaly ve

Břeclav již 40. ročník extrémních závodů Vánoční

inále v obou ženských štafetách a zaplavaly v nich

svém programu 20 sportů také jednu ukázkovou

kilometr na řece Dyji v Břeclavi. Program dne za-

české rekordy. Navíc Zuzana Svozilová v dlouhé

disciplínu - plavání s ploutvemi. Hned 2 čeští zá-

hájily závody zimních plavců a otužilců na tratích

štafetě překonala na prvním úseku národní rekord

stupci, Martin Mazáč a Jakub Jarolím, byli u toho. Do

100, 250, 500 a 750 metrů, ve kterých startovalo

na 200 metrů a také v individuálních disciplínách

Baku je za výkony na ME 2014 nominovala světová

celkem 28 účastníků.

dosáhla výrazného světového úspěchu. Zuzka se

potápěčská federace CMAS. Na programu plavání

v Číně 2x kvaliikovala do inálových bojů a vylovila

s ploutvemi byl nejrychlejší závod na 50 metrů rych-

Do hlavního závodu na 1000 metrů nastoupilo

vynikající páté místo na 400 PP a sedmé místo na

lostního potápění s monoploutví mužů a také 100

23 závodníků. Závod jednotlivců vyhrál v rekord-

800 PP. Poté bojovala na otevřené vodě s náročnou

metrů plavání s ploutvemi na hladině. Martin Mazáč

ním čase několikanásobný vítěz Miroslav Nezhyba

šestikilometrovou tratí na šesté pozici.

si mezi světovou elitou v závodě 50 RP vybojoval vy-

ze Skorpenu Přerov. Nejstarším závodníkem byl

nikající čtvrté místo, Jakub Jarolím skončil šestý.

69-ti letý Miroslav Person z Poseidonu Senica, ze

Evropský šampionát juniorů 2015 hostil

stejného klubu byla i nejmladší závodnice a jediná

po pěti letech srbský Bělehrad. Pro české barvy

MEDAILE Z MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ

žena Patrícia Švrčková. V soutěži družstev o Putov-

byl šampionátem „bramborovým“, po třech me-

V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI 2015

ní pohár zvítězil Freediving Team Zlín.

dailích: 1x stříbro, 2x bronz, následovala pětkrát
čtvrtá příčka.

• MEJ

3 (0-1-2)

• MS

1 (0-0-1)

MS Čína – Jarolím bronz

Svoje první medaile ze šampionátu přivezl
HYPERBARICKÉ CENTRUM

Petr Podhorný. Do finále se probojoval v hladinových disciplínách PP - 50, 100 i 200 metrů.
Stříbro cinklo ve sprintu na 50 metrů a bronz na

Svaz potápěčů Moravy a Slezska vlastní od

100 PP. Třetí cenný kov získala v podvodní disci-

roku 1992 dekompresní komoru DK 2. Umístěna

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE SPČR
SVAZ
Svaz potápěčů České republiky
Celkem

ZLATO

STŘÍBRO

BRONZ

10

3

9

22

SVA Z M OD E L Á ŘŮ Č E S K É
RE P U B L I KY
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ZISK MEDAILÍ SMČR

ních svazů ČR.
Svaz

NA POLI SPORTOVNÍM JE DÁLE ČLENEM MEZINÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH FEDERACÍ:
• CIAM FAI

– pro letecké a raketové modeláře

Svaz modelářů ČR

Zlato
17

Celkem

Stříbro

Bronz

9

11

37

• NAVIGA, ISAF – pro lodní modeláře
• MOROP

– pro železniční modeláře

• ISRA, ESROC – pro dráhové automodeláře

a práce s mládeží. Modelářství umožňuje občanům
a zejména mládeži účelné využívání volného času.

Svaz modelářů ČR je organizací zabývající se

Modeláři se sdružují v celkem 401 klubech po

sportovní, technickou a zájmovou činností s pů-

celé republice a jejich členská základna čítá 6 660 čle-

sobností na celém území České republiky.

nů. Z tohoto počtu je 1 245 dětí a mládeže do 18 let.

Modelářství jako takové se vyvíjí ve dvou smě-

MODELÁŘSKÁ ČINNOST MÁ DVĚ STRÁNKY:

rech. Velký počet modelářů si modelaří pro své

• technickou – rozvíjí technické myšlení, rozvíjí

potěšení a nevyhledává jakékoliv soutěžení. Jejich
uspokojením je setkání s kamarády.

teoretické znalosti, dovednosti a zručnost
• sportovní – cílevědomost při soutěžích, pohyb

Letecké modelářství Mistrovství světa F1E J.Orel

ve volné přírodě, který přispívá ke zvyšování
Druhým směrem je aktivní modelářství ve
smyslu soutěžního klání. Zde nastupuje činnost

celkové fyzické zdatnosti a kondici, rozvoj koordinačních schopností.

V oblasti výkonnostního sportu Svaz modelářů organizačně zabezpečuje na 60 mistrovství ČR
v jednotlivých modelářských odbornostech a sou-

a základní poslání Svazu modelářů a jeho klubů –
vytvářet podmínky pro organizování, podporu

Svaz modelářů sdružuje letecké, lodní, auto-

časně poskytuje inanční příspěvky na organizační

a propagaci modelářského sportu v oblastech

mobilové, raketové, železniční modeláře a stavite-

a technické zabezpečení soutěží. Mistrovství jsou

vrcholového, výkonnostního a masového sportu

le plastikových modelů.

zajišťována zejména v mezinárodních kategoriích,
jako návaznost na MS a ME a dále v kategoriích

V oblasti práce s mládeží zabezpečujeme orLetecké modelářství stojánka RC maket

ganizačně na 30 postupových soutěží - krajských
soutěží žáků a mládeže a mistrovství České repub-

Dráhové modely MS 20415 Štiřín, společné foto

národních.

liky v každé ze 6 modelářských odborností.

Svaz modelářů ve spolupráci s vedoucími
a trenéry zabezpečuje organizačně účast spor-
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
1996

Letecké modelářství, Francie, titul mistrů světa v kateforii F4C, rádiem řízení
makety, družstvo ve složení Vladimír
Handlík, Pavel Fencl a Karel Vodešil

2012 Letecké modelářství, Španělsko, titul
mistrů světa v kateforii F4C, rádiem
řízení makety, družstvo ve složení
Petr Tax, Pavel Fencl a Karel Vodešil
2012 Letecké modelářství, Rumunsko, titul
mistrů světa v kategorii F5D, zázody
kolem pylonů, družstvo ve složení
Ondřej Hacker, Jan Sedláček a Tomáš
Ciniburk
2014 Letecké modelářství, Rakousko, obhájení titulu mistrů světa v kategorii
F5D, zázody kolem pylonů, družstvo
ve složení Ondřej Hacker, Jan Sedláček a Tomáš Ciniburk
2015 Letecké modelářství, Olomouc, titul
mistrů světav kategorii F3D, zázody kolem pylonů, týmy ve
složení Tomáš Andrlík, Jan
Semotán, Jiří Novotný, František Hovorka a Jan
Sedláček

Naši reprezentanti patřili a stále patří ke světové

Rok 2015 lze považovat v zisku medailí pro

Letecké modelářství Mistrovství světa F3D2015

špičce. V roce 2015 získali na vrcholných soutěžích

naše reprezentanty za velmi úspěšný i díky pod-

Olomouc

15 titulů mistrů světa, z toho 3x titul v kategorii ju-

poře MŠMT ČR.

niorů. Celková bilance naší reprezentace je: 15x titul
tovců jednotlivých modelářských kategorií na MS

mistra světa, 8x stříbrná medaile a 10x obsadili bron-

Pro letecké modeláře byl rok 2015 opět

a ME. V roce 2015 se naši reprezentanti zúčastnili

zovou příčku. Na mistrovstvích Evropy vybojovali 2x

velmi úspěšný. Na MS v Olomouci leteckých

12 mistrovství světa a 5 mistrovství Evropy.

zlatou medaili, 2x stříbrnou medaili a 1x bronzovou.

modelářů kat. F3D (rádiem řízené rychlostní modely kolem pylonů) naše reprezentační
družstvo ve složení Tomáš Andrlík, Jiří Novotný, Jan Sedláček, Jan Semotán, a František
Hovorka pod vedením Jiřího Kleina, vybojovalo první místo a titul mistrů světa v týmech.
V jednotlivých týmech navíc vybojovali Tomáš
Andrlík a Jan Semotán bronzovou medaili.
Na MS volných modelů v Mongolsku v kat.
F1B – volné modely s pohonem gumovým svazkem vybojovalo reprezentační družstvo ve složení
Ondřej Parcel, Vladislav Urban a Martin Hartl,
první místo a titul mistrů světa v týmech. Na MS
svahových kluzáků kategorie F1E v Srbsku vybojoval Jaromír Orel zlatou medaili a titul mistra
světa v jednotlivcích.

Dráhové modely SRC Oldtimer
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Železniční modelářství parní stroj
Na ME termických větroňů kategorie F3J
v Bulharsku vybojovalo reprezentační družstvo
ve složení Jiří Ducháň, Martin Rajšner a Jaroslav Vostřel stříbrnou medaili. Martin Rajšner
přidal pěkné čtvrté a Jiří Ducháň páté místo
v jednotlivcích.
Velmi dobře se vedlo i našim juniorským reprezentantům. Na ME juniorů volných modelů
v kategorii kluzáků F1A v Rumunsku vybojovalo reprezentační družstvo ve složení Vítek Rössler,
František Zajíc a Daniel Rössler stříbrnou medaili a navázali tak na své předchozí úspěchy. Vítek
Rössler připojil ještě pěkné čtvrté místo.
Rok 2015 byl i pro naše lodní modeláře opět
úspěšným. V tomto roce se konala tři mistrovství
světa, která jsou oiciálními podniky světové orga-

FSR V-35 náš reprezentant Karel Hájek vybojoval

Na Světové soutěži plastikových modelářů

nizace lodních modelářů Naviga.

bronzovou medaili ve dvanáctičlenné inálové

v Anglii v kategorii pozemní techniky získal Jiří

jízdě. Kategorie FSR V je společný závod rádiem

Hübner dvakrát zlatou medaili.

Na Mistrovství světa lodních modelářů NA-

řízených člunů se spalovacími motory.

VIGA v Maďarsku v sekci „NS“, rádiem řízené makety v kategoriích: F4A naši juniorští reprezentanti

Pozvánky na soutěže a akce, jako jsou výstaRok 2015 byl úspěšný i pro naše automode-

vy, letecko-modelářské dny a show, naleznete na

Ondřej Sviták a Tomáš Jakeš vybojovali stříbrnou

láře. V tomto roce se konala dvě mistrovství světa

webových stránkách v kalendářích jednotlivých

a bronzovou medaili, F4A se Pavel Jedlička umís-

a jedno ME, která jsou oiciálními podniky světové

odborností.

til na třetím místě a získal tak bronzovou medaili,

organizace automobilových modelářů ISRA. Na

NSS-C reprezentanti Lenka Mrákotová, František

MS dráhových automodelářů v Brazílii v kate-

Zájemci o informace nebo činnost se mohou

Chmelka a René Valenta získali kompletní sadu

gorii G7 a G27 (volné konstrukce) vybojoval náš

obrátit na modelářské kluby v jednotlivých měs-

medailí pro Českou republiku, NSS-D František

Petr Krčil 2x titul mistrovský titul a Zdeněk Be-

tech a obcích nebo přímo na sekretariát SMČR.

Chmelka přidal další zlatou medaili.

neš přidal pěkné páté místo. Na ME dráhových
automodelářů ve Finsku v kategorii G7 a G27

Na Mistrovství světa lodních modelářů NA-

(volné konstrukce) přidal Zdeněk Beneš 2 tituly

VIGA v Polsku v sekci „M“, rádiem řízené rychlost-

mistra Evropy. Na MS dráhových automodelářů

ní modely v kategoriích juniorů: Mini Eco st. naši

na zámku Štiřín v kategorii ES (prototypy vozů)

junioři Tomáš Derner, Štěpán Fišer a Hošek Petr

získal titul mistra světa Antonín Vojtík, Jaroslav

získali opět všechny medaile, Mini Eco ex. a Mini

Reček pak stříbrnou medaili. V kategorii PR (ces-

Eco st. reprezentant Štěpán Fišer vybojoval 2x ti-

tovní vozy) Antonín Vojtík přidal další zlatou

tul mistra světa, Mini Eco team družstvo ve složení

medaili a titul mistra světa, tým Vladimír Horký

Adam Fišer, Štěpán Fišer a Petr Hošek obsadilo

a Jaroslav Reček stříbrnou medaili. V kategorii F1

třetí místo a získalo bronzovou medaili, v kategorii

vybojoval Vladimír Horký stříbrnou medaili a Jan

seniorů: Mini Eco ex. vybojovali Zbyněk Fišer stří-

Žemlička bronzovou medaili.

Plastikové modelářství motorová tříkolka

brnou medaili a Jaroslav Rezek bronzovou medaili, Eco st. Jan Sršeň získal stříbrnou medaili a Jan

PŘEHLED ZISKU MEDAILÍ

Procházka bronzovou medaili, Mini Eco team reprezentační družstvo ve složení Zbyněk Fišer, Ja-

zlato

roslav Rezek a Vratislav Švorčík vybojovalo titul

stříbro

bronz

mistrů světa a družstvo ve složení Zdeňka Dostá-

Mistrovství světa

12

5

7

lová, Lukáš Linhart a Jan Sršeň obsadilo stříbrnou

Mistrovství světa jun.

3

2

3

pozici. Hydro II Miloslav Miletín získal titul mistra

Mistrovství Evropy

2

1

---

světa a zlatou medaili.

Mistrovství Evropy jun.

---

1

1

Celkem

17

9

11

Na Mistrovství světa lodních modelářů
NAVIGA v Německu v sekci „FSR V“, v kategorii

Celkem

37

S VA Z VO DÁ K Ů Č E S K É
RE P U B L I KY
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aftařům se letos podařilo po roční pauze opět
vrátit na Labe pod Špindlerovým mlýnem, na zá-

věr sezóny si pak vyzkoušeli zcela nový kanál v Roudnici. Na reprezentačním poli udržely naše posádky
vysokou laťku, když z mistrovství Evropy v Bosně
přivezly celkem 10 titulů evrospkých šampionů.
Zatímco v minulém roce znemožnila suchá
zima raftařům uspořádat závody na Kamenici,
letos byla situace přeci jenom příznivější, a tak
mohly posádky opět změřit své síly na této krásné
trati. Dalším závodem byly sjezdy na Labi, kde se
letos nejely slalomy na soutěsce. To umožnilo prodloužit sjezd kategorie R4 až pod soutěsku a dát
mu opravdu “světové” parametry i co se délky týče.
Kategorie R6 v nominačním závodě přes soutěsku
jezdí, protože start závodu se koná v neděli odpoledne, po skončení slalomů.
První slalomy se konaly na Trnávce, kde pořadatelé opět postavili dvě tratě na dva závody -

jízdy (další pak může přidat v závodu hlídek, či

dopolední a odpolední. Loni vyzkoušená novinka

pokud startuje také ve veteránech). Stavitelé trati

se osvědčila, závodník absolvuje minimálně čtyři

mohou lépe využít celý prostor kanálu, odpada-

České Vrbné - pohoda na domácí trati

jí zbytečně dlouhé “hluché” sprintovací pasáže

došlo ke zkrácení po vzoru slalomu. Kratší trať tak

mezi brankovišti.

lépe odpovídá sprintovým parametrům.

Troja 2015 slalom
RK Hodonín v Labské soutěsce

Letos doznal změn i nedělní sprint. Zatímco

Závody v Praze - Troji se konaly nezvykle

loni se jely dva závody po celé délce kanálu, letos

týden po Trnávce a o víkend později se hlavně
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Sjezd Kamenice Prostějovských juniorek
Medailové žně
juniorské posádky vydaly na závody pod Vírskou
přehradu na Svratce. V půlce srpna byly na programu slalomy a sprinty v Českém Vrbném, závěr
prázdnin pak přinesl tradiční sjezdy na Vltavě
pod lipenskou přehradou.
Poslední dostaveníčko si raftaři dali na nově
otevřeném kanále v Roudnici, kde ČEZ vybudoval
MVE a v rámci této stavby postavil úplně novou
slalomovou trať.
Ve výsledkové listině celkového hodnocení
Českého poháru najdeme 52 posádek v kate-
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
1. Český rafting je skutečnou světovou
velmocí v tomto sportovním odvětví
a je jednoznačně nejúspěšnější zemí od
založení mezinárodní raftové federace
2. Pořádání Mistrovství světa v roce 2003
v kategorii R6 na překrásné přírodní
trati Četových proudů pod Lipenskou
přehradní nádrží. Závodů se zúčastnilo
36 posádek z celého světa

Svaz
Svaz vodáků České republiky

Stříbro

Bronz

8

2

10

Celkem

Závody v kategorii R6 vypustila posádka TR
Hiko. Mezi muži bylo na Mistrovství České repub-

20

raftaři na mistrovství světa, které se uskuteční od
29. listopadu do 8. prosince v Indonésii.

liky hodnoceno sedm posádek, mezi ženami čtyři
a stejný počet byl i mezi veterány.

3. Současné pořádání Mistrovství Evropy
žen a mužů v kategoriích R4 a R6, Mistrovství světa juniorů a veteránů v kategoriích R4 a R6 a pořádání závodu série
Světového poháru v kategorii R4 a R6
v roce 2012. Na dobu 3 týdnů se ne přelomu srpna a září stala Česká republika
Mekkou raftingu a SVOČR uspořádal
největší mezinárodní závodní akci, která
ještě dlouho bude čekat na své překonání. Všech třech podniků se zúčastnilo
přes 130 posádek z celého světa.

Zlato

PRAMICE

Nominační závody R6 vyhrály posádky TR Raf-

Letošní sezónu jsme pořádali 6 závodů

ting Morava (muži), TR Omega (ženy), TR Masters

Českého poháru a MČR ve vodáckém vícebo-

(veteráni), RK Hodonín Junior (U23) a RK Letohrat

ji ve Starém Kolíně. Proběhla dvě soustředění

LET-OUNI (U19).

dětí a mládeže, zimní a letní. Zkušenější junioři
navíc zdokonalovali svou fyzičku i odborné do-

Mistrovství České republiky hlídek se letos

vednosti na soustředění pořádaném odborností

konalo na kanále v Roudnici a nejlépe se na trati

raftů. Podařilo se jim dokonce získat titul mistrů

orientovala hlídka RK Stan.

republiky v raftingu v kategorii U19 a vybojovat
si tak možnost reprezentovat ČR na příštím mis-

4. Pořádání prvního mistrovství Evropy
v raftingu v roce 1999 na USD v Pražské
Tróji

Na raftových závodech zdomácněla také kategorie R2, ve které bylo hodnoceno přes padesát
posádek v kategoriích muži, ženy a mix.

5. Pořádání neoiciálního mistrovství světa v kategorii juniorů a veteránů na
USD v Roudnici nad Labem v roce 2008.
Uspořádáním těchto závodů se nám
podařilo přesvědčit mezinárodní raftovou federaci o smysluplnosti
těchto kategorií a spoluvytvořit tak plnohodnotný
mezinárodní sport
pro všechny věkové kategorie.

trovství Evropy.
Za největší úspěch lze však považovat dále
se pozvolna rozšiřující závodní pole. Dalšími

Své výsostné postavení potvrdili naši reprezen-

úspěchy jsou umístění našich závodníků na tra-

tanti jak na mistrovství Evropy v Bosně, tak i v Ev-

dičních vodáckých podnicích. Například vítězství

ropském poháru. Na šampionátu v Bosně získaly

i další medailové úspěchy ve svých kategoriích

české posádky celkem 10 zlatých medailí, osm stří-

na Krumlovském maratonu či Východočeském

brných a dvě bronzové. Raftaři TR Hiko pak dokázali,

maratonu.

že v kategorii R4 vládnou nejenom na českých vodách, ale i na zahraničních. V celkovém hodnocení

Pro příští rok dále chceme klást důraz na roz-

Evropského poháru získali TR Hiko první místo, dru-

šiřování dětské a mládežnické závodní základny.

hé patří jejich kolegům z TR Morava.

Na rozvíjení dovedností mladých vodáků, jejich
tělesné zdatnosti, samostatnosti a na formování

Další příležitost rozšířit medailovou sbírku
z mezinárodních šampionátů budou mít čeští
gorii mužů, 11 v kategorii žen, 12 veteránských
a 18 v juniorských kategoriích. Mezi muži se na
špici již několik let drží TR Hiko, mezi ženami TR
Omega.
Na Mistrovství České republiky bylo hodnoceno 31 posádek v kategorii mužů, pět v kategorii žen,
sedm v kategorii veteráni-muži a dvě v kategorii veteráni-ženy. Juniorských posádek bylo dohromady
14 v kategoriích U23, U19 a juniorky.
Výsledky na prvních místech kopírovaly pořadí v Českém poháru, což potvrzuje, že nejlepší
posádky si dlouhodobě udržují stabilní formu
a výkonnostní náskok před svými soupeři.

Ikona na Trnávce

osobnosti jakožto sportovce i uvědomnělého člena společnosti.

S VA Z VO DÁ KŮ
M O R AV Y
A SLEZSKA
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VÍTĚZOVÉ PRVNÍHO ROČNÍKU SIT ON TOP CUP 2015
JMÉNO + PŘÍJMENÍ

KATEGORIE

Markéta Šimerová

žákyně

Lukáš Nohýnek

žáci

Lucie Taušová

juniorky

ok splněných slibů, naplněných představ, rok

Matyáš Slavík

junioři

oslav 25. výročí – tak by se dal jednoduše

Kristýna Osolsobě

Ženy

MUDr.Martin Vašíček

muži

Monika Vaňková

veteránky

charakterizovat celý rok 2015. Ale také jako rok
vzpomínání na ty, kteří u zrodu našeho Svazu
vodáků Moravy a Slezska stáli, pomáhali s jeho
budováním a vytyčením cílů i optimální cesty, ale

Ing.Vladimír Káňa

veteráni

dnešních dnů se nedočkali nebo se nám názoro-

Ing.Jaroslav Šalanda

supraveteráni

vě natolik vzdálili, že jakákoliv forma spolupráce
nebyla již možná. Všem těmto bojovníkům (jejich

zorové nejednotnosti, ale hlavně – neustrnuli jsme

Objevily se nové výrobní technologie, pro-

výčet by zabral asi půl stránky a určitě bychom na

na jednom místě, posouvali se dál a přitom jsme

běhla řada vědeckých výzkumů, změnilo se i-

někoho zapomněli, takže raději nebudeme jmeno-

nepřestali ctít tradice a to, co je pro náš Svaz typic-

nancování sportu, jiné je i chování a přístup lidí

vat), neřku-li hrdinům, s nezbytnými vlastnostmi

ké. Právě letos, jak jsme slibovali již v loňském roce.

k čemukoli, sport nevyjímaje – tedy důraz na indi-

dona Quijota, patří vzpomínka a poděkování. Ano,

Tak bylo vše naplánováno a načasováno. I když je

vidualitu, bezpečnost, zdravotní prospěšnost a ne-

velmi často to připomínalo boj s větrnými mlýny.

pro mnohé 25 roků důvodem k bilancování, ohlí-

závadnost, snížení nároků na technickou vyspě-

Ale bez nich bychom nebyli tam, kde jsme dnes.

žení se za úspěchy a vítězstvími (a že je se za čím

lost, použitelnost pro všechny věkové kategorie,

Ne vždy bylo vše tak růžové, jak se to může nyní

ohlížet!!!. Netřeba se stydět, ale znáte to – všechna

v různých podmínkách… Když se k tomu přidají

jevit – zvládli jme útoky těch, kteří se pokoušeli

sláva – polní tráva). Nicméně – pro nás je nejdůle-

vědecké poznatky, že sport a pohyb jsou jedním

vyvést majetek mimo Svaz, odolali jsme rainova-

žitější pohled vpřed – často lidé pro samé ohlížení

z hlavních způsobů, jak zůstat „dlouho živ a zdráv“

ným pokusům o poškození, ne-li likvidaci, Svazu

přehlédnou překážky na cestě před sebou. A ná-

- to platí pro mladé, starší i ty ještě starší. I ti, kteří již

jako takového, dokázali jsme zvládnout časté ná-

sledky mohou být i nepěkné.

Nervozita před startem

nemohou sportovat, těží z toho, co si „odsportova-

A teď naplno..
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
2015

Uspořádání historicky prvního
ročníku Sit on top Cupu.

top Cup 2015, dospěl do vítězného konce. První
Tři, dva, jedna vpřed

se dostalo krátké instruktáže a nezbytného zá-

ročník pohárového závodu v České republice vů-

kladního výcviku). Nebyl diskvaliikován žádný zá-

bec se uskutečnil. V naší režii. Dlužno podotknout,

vodník. Všichni, kdo vypluli, zdolali veškerá úskalí

li“ dřív. Tak nám logicky vyplyne to, o čem už rok

že překonal všechna naše očekávání. Sit on top

trati a protnuli cílovou pásku. Ti nejlepší pak na

hovoříme jen v náznacích. Jistě, že naše opatrné

- plavidlo kajakového typu (dle hesla - co se ne-

jednotlivých dílčích závodech nastřádali nejvíce

kroky pochopí každý moudrý – nechtěli jsme nic

povede na jedné straně, mohu ještě na druhé na-

bodů ve své věkové kategorii (a získali slibované

zakřiknout, ani riskovat únik „důvěrných informa-

pravit…) zvládne opravdu každý. Důkazem toho

adekvátní věcné ocenění. Nutno ještě přiznat, že

cí“. A můžeme s radostí konstatovat, že se to vypla-

jsou závodníci věkového rozpětí 6 – 71 roků. Ti

chování prodejců – dovozců za oceánem nám má-

tilo a podařilo. Dokonce s mezinárodní asistencí.

všichni zvládli absolvovat celý závod, včetně těch,

lem zkomplikovalo život, neboť došlo k pozdržení

Takže – zázrak jménem Sit on top, přesněji Sit on

kteří na lodi seděli poprvé (samozřejmě, že všem

kontejneru v USA a lodě dorazily skutečně „za 5
minut dvanáct“). Nyní nás již opustil pocit, že musíme něco skrývat. Proto avizujeme, že v příštím roce
proběhne již druhý ročník Sit on top Cupu, tentokrát jako pohár všestrannosti (další posun je také
v plánu, ale musíme nejprve ověřit naše poznatky,
získané prvním ročníkem, abychom třeba nešlápli
vedle. A to pomineme případné zvýšení inanční
náročnosti.). Máte pocit, že mluvíme o něčem, co je
pro vás neznámá věc? A proč o tom vůbec mluvit?
Nejsme jen zaslepeni vlastní touhou po slávě a pocitem vlastní dokonalosti, prodchnuti iluzí, že jsme
nalezli něco, co nebude nikdy překonáno? Doufáme, že ne. Máme totiž pocit, že i v dnešní, občas
bláznivé, době lze přijít s něčím novým. A zároveň
s něčím, co lidi zaujme a má to tedy smysl. V době,
kdy se jednotlivé sporty začínají úzce specializovat

Slib závodníků
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Ja to dám
a stávat se záležitostí jen úzké skupiny lidí (jako
například 3 závodníci v republice a 8 v Evropě….),
vyžadující přísně individuální vybavení je Sit on
top pravým opakem – na tomtéž plavidle se bez
jakýchkoliv úprav sveze malé dítě, dospělý i veterán. Žena nebo muž. Dvacetikilový i metrákový
jedinec (nosnost některých sit on topů je 130 kg).
Nenáročná přeprava – na zahrádce osobního auta
4 bez problémů…. Díky nižší hmotnosti jej unese
i malé dítě. A z vodáckého pohledu má jasný pozitivní význam – je stabilní a dobře vede stopu.
Díky tomu se hodí i pro bojácnější typy začátečníků. Člověk získá jistotu a zbaví se strachu z vody.
Nemusí nutně znamenat „konečnou“, ale naopak –
může být jen prvním stupněm vodáckého vývoje.
Člověk na něm může klidně zůstat, nebo se k němu
vrátit. Tedy – láska na celý život. V době úporného
hledání něčeho nového. I z věčné a nikdy nekončící touhy mladých po revoltě. Jestliže jsme něčeho

byl ohrožen jarním výlovem, poslední svatbou,

a jde jen o „drobnosti“. Každopádně nesmíme ani

takového schopni i po 25 letech existence, pak je

ale schopnost se domluvit, najít náhradní řešení

zapomínat na to, proč náš Svaz vznikl, a proto

to nesporně známka toho, že ještě nepatříme do

a příznivé přírodní podmínky vše zvládly. Ani na

budeme jeho tradice hájit i nadále. A sami sobě

starého železa. Že máme stále co říct. A také, že je

jedněch závodech nám nepršelo – to se pak jinak

popřejeme ještě hodně sil a jen skvělé nápady, co

třeba s námi stále počítat.

závodí. Zimou se tak nikdo netřásl. Jen nedočka-

a jak dále. Rozhodně tu nejsme jen sami pro sebe,

vostí. Drobné počáteční nedostatky byly okamži-

ale i pro ostatní. I pro Vás.

Podtrženo, sečteno. I když všichni tvrdí, jak

tě a natrvalo odstraněny. Proto se již nyní těšíme

nám letošní horké léto zkazilo vodáckou sezo-

na další sezonu, když máme co nabídnout. Pravda,

nu, my tvrdíme něco jiného. Pravda, první závod

ještě se musí pár věcí dopilovat, ale základ máme

Otočka u boje

S VA Z VO J Á K Ů
V Z Á LOZ E Č E S KÉ
R E P U B L I KY

SV
Z

ČR
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apsaný sportovní spolek Svaz vojáků v záloze

lách, i při jednotlivých KVZ v okolí svého bydliště,

České republiky, (dále jen SVZ ČR) je podle

střelecké kroužky, ve kterých se sdružuje mládež

zákona č. 89/2012 Sb. sportovním spolkem, je-

se zájmem o střelecký sport a branně sportovní

hož účelem je zabezpečování výchovy mládeže

aktivity. V těchto kroužcích, za pomoci zkušených

a dospělých k brannosti, provozování tělovýchovy

instruktorů, se děti a mládež věnují střeleckému

a branných a branně technických sportů a pod-

sportu ze vzduchových a malorážových zbraní,

pora dalších společenských aktivit obyvatel České

upevňují si návyky na bezpečnou manipulaci se

republiky směřujících k šíření osvěty brannosti

zbraněmi. Pořádají se branné a orientační soutěže,

a k propagaci Armády České republiky.

kde se v rámci těchto soutěží cvičí např. v hodu
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granátem, orientaci a přesunech v terénu, a mají
V současné době je nosnou činností SVZ ČR

možnost zhlédnout i ukázky vojenské techniky.
Střelnice Semily

branná střelba - střelecký výcvik a organizování
střeleckých soutěží pro své členy i veřejnost se

V SVZ ČR mají, kromě střelců, své kluby vojáků
Klubová stanice propaguje SVZ ČR zejména do za-

zaměřením na praktické a výkonnostní střelby

v záloze (KVZ) absolventi vojenské konzervatoře,

z velkorážových a malorážových palných zbraní,

zájemci o vojenskou historii nebo radioamatéři.

hraničí. Pracuje v době vojensky významných histo-

provozování sportovní i akční střelby, každoročně

Tímto rámcem není činnost SVZ ČR omezena. Ně-

rických výročí, vojenských bitev nebo významných

organizovaných dle ročního kalendáře. K tomu

které kluby vojáků v záloze jsou založeny na prin-

podniků a akcí pořádaných SVZ ČR. Speciálním líst-

SVZ ČR vydal svá národní pravidla pro střelecké

cipu příslušnosti k bývalým vojenským útvarům

kem se symbolikou SVZ ČR, který potvrzuje usku-

soutěže a organizuje v jejich duchu národní i me-

a jejich hlavní činnost spočívá v organizování se-

tečněné spojení, představuje veřejnosti ve světě

zinárodní střelecké závody, pořádá školení roz-

tkání bývalých příslušníků útvarů navzájem nebo

činnost Svazu vojáků v záloze v České republice.

hodčích a odborných instruktorů a jsou udělovány

společenských akcí s rodinami. SVZ ČR je však ote-

výkonnostní třídy úspěšným střelcům.

vřen i dalším vojenským odbornostem a aktivitám
podle projeveného zájmu.

SVZ ČR provádí a organizuje osvětovou činnost s brannou tematikou. Rozvíjí práci s mládeží
k realizaci jejich branně sportovních zájmů.

Členská základna čítá v současné době cca
2 900 členů sdružených ve100 klubech vojáků

V SVZ ČR pracuje Klubová radioamatérská

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

stanice OK1KVZ. V ní jsou sdruženi radioamatéři –

Vede své členy k udržování a rozvoji základní

celého SVZ ČR. Tyto kluby vojáků v záloze působí

členové SVZ ČR - kteří složili zákonem předepsané

vojenské dovednosti – střelbě z ručních zbraní;

po celém území. Přes své členy zakládají ve ško-

zkoušky a mají přidělenou vlastní volací značku.

spolupracuje, v souladu s platnou legislativou, s vo-

Memoriál ppr. P Šimonky (Semily 2015)

Memoriál ppr. P. Šimonky (Semily 2015) – nástup
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
1993 Kritéria pro výkonnostní třídy z velkorážových zbraní - Ing. Holub
1997 I. Mezinárodní závod ve střeleckém
souboji dvojic z velkorážové pistole
- pořadatel
1999

I. ročník Mezinárodní střelecké soutěže Brno-Praha-Bratislava - pořadatel

2009 I. Mistrovství Evropy ve střeleckých
soubojích dvojic-spolupořadatel
2012 I. ročník mezinárodní střelecké soutěže záloh NATO - REZERVA 2012
(spolu s AČR)
všechny uvedené soutěže
jsou živé a pravidelně zahrnovány do plánů
sportovní činnosti SVZ

Sportovní činnost svazu se i v roce 2015 usku-

uspořádaný společně s SBTS ČR, SČS a ČMSJ v měsíci

Memoriál ppr. P. Šimonky (Semily 2015) – terče

tečňovala podle schváleného „Kalendáře spor-

srpnu na střelnici v Březová u Karlových Varů (vítěz-

velkorážná pistole

tovních akcí na r. 2015“ klubovými přebory KVZ,

nou dvojicí byli reprezentanti SVZ ČR). Tento závod

kvaliikacemi na celorepublikové soutěže a vyvr-

se ob rok střídá s Mezinárodní soutěží vojenských

jenskými zařízeními na zabezpečování praktické

cholením v mistrovstvích ČR. Sportovní a spole-

záloh SVZ ČR ve střeleckém souboji dvojic z velkorá-

činnosti ve prospěch Aktivních záloh AČR (Pohár

čenské dění se rozvíjelo především v jednotlivých

žové pistole, na kterou se zase můžeme těšit v roce

NGŠ – střelecká soutěž AZ AČR). Má ambice být

oblastech, kde na úrovni klubů a oblastí proběhlo

2016. Kromě soutěžících z naší republiky se závodu

partnerem AČR při výchově občanů k brannosti

více než 400 střeleckých soutěží včetně několika

zúčastňují ve stále hojnějším počtu i střelci záložnic-

a získávání základních vojenských dovedností pro

mezinárodních klubových i svazových akcí.

žitostí ke společenskému vyžití a udržování střelecké kondice vojáků odcházejících z AČR do zálohy.

kých branných organizací několika evropských států.
Mezinárodní střelecká soutěž „záložáků“ s již dese-

případ nutnosti obrany republiky, stejně jako příleJako každý rok, byla i v roce 2015 uspořádána
tradiční postupová soutěž KVZ ve střeleckém více-

tiletou tradicí je rotující „Brno - Praha – Bratislava“
a v tomto roce se uskutečnila na Slovensku.

boji, která vyvrcholila Mistrovstvím České republiSVZ ČR rozvíjí aktivity na základě dvoustran-

ky. Víceboj je složen z mířené střelby na přesnost,

Významnou akcí roku 2015 byla rovněž celorepubliková slavnostní otevřená soutěž k 70. vý-

ných dohod o spolupráci s Bavorským zemským

rychlopalby, akční střelby a střelecké štafety trojic

svazem záložníků Bundeswehru, Slovenským

z velkorážové pistole nebo revolveru a akční střel-

ročí ukončení II. světové války, která proběhla za

sväzom vojákov v zálohe, Wielkopolskim stowar-

by z malorážové pušky. Proběhl i Českomoravský

značného zájmu i dosud „nestřelecké“ veřejnosti,

zyseniem aktywnych rezerwistow a Svazem pod-

pohár – memoriál Ing. M. Richtera, což je spor-

zejména mládeže.

důstojníků Dolních Rakous.

Klubový závod KVZ Liberec

tovní střelecký malorážkový soubojový dvojboj,
a také Setkání mistrů - Mistrovství České republiky

Mezi tradiční mezinárodními závody patří i Malá

v mířené střelbě na přesnost z velkorážové pistole

cena veteránů, která má svou„kolébku“ na Moravě. Na

a revolveru. V tomto roce také opět proběhly stře-

Moravě (Drahany) také proběhly poprvé mezinárodní

lecké souboje jednotlivců z velkorážové pistole

střelby záloh, určené především zahraničním záložní-

jako Mistrovství ČR - Czech Open Popper single.

kům, které do života uvedli kamarádi z KVZ Staré Brno,

Již třetí ročník má za sebou Přebor SVZ z útočné

mnozí z nich i příslušníci Aktivních záloh AČR.

pušky a pokračovala obnovená tradice XII. ročníkem střeleckých soubojů trojic z útočné pušky,

Každoročně posloužila k dobré reprezentaci

který by se bez spolupráce s AČR nedal realizovat.

svazu a republiky v mezinárodním měřítku i účast
našich členů na zahraničních sportovních akcích

K nejvýznamnějším akcím roku 2015 patřily

branných organizací. Naši členové se zcela pravi-

svazové soutěže s mezinárodní účastí, zejména pak

delně umisťují na předních místech jak v hodnocení

Mistrovství Evropy ve střeleckých soubojích dvojic

družstev, tak v jednotlivcích. Svazová i klubová re-
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Klubový závod KVZ Jenišovice
prezentační střelecká družstva i jednotlivci pravidelně zajíždí na závody pořádané v Německu (letos na
„Honest John Missile Cup 2015“ Ulm – družstvo KVZ
Liberec 2 na druhém místě), Polsku (letos Mezinárodni střelecká soutěž,Wolomin, Karel Krátký KVZ Liberec – třetí místo Pistole), Rakousku, Slovensku nebo
Holandsku. Obdobně se záložníci z ostatních zemí
Evropy účastní závodů pořádaných svazem v České
republice. Kromě výše uvedeného Mistrovství Evropy a Mezinárodní střelecké soutěže na Moravě to
byla i REZERVA 2015, pořádaná společně s KVV hl. m.
Prahy v dubnu pro AZ AČR a jejich zahraniční partnery. Významnou úlohu při reprezentaci svazu byla jak
oiciální setkání s partnerskými organizacemi v těchto zemích, tak kontakty na úrovni klubů, kde byla
prezentována bohatá sportovní klubová činnost.
Svaz vojáků v záloze ČR se také důsledně připravil na svoji sportovní a společenskou činnost

příznivce i všechny zájemce. Podrobnější informa-

SVZ ČR je organizace, která je otevřená pro

ce o termínech a místech akcí, jsou zveřejňovány

každého, kdo se ztotožní s jejími cíli a má zájem

na internetových stránkách SVZ ČR na adrese:

o nabízenou činnost.

http://www.svz-cr.cz
Na závěr srdečně děkujeme všem členům SVZ

v roce 2016, na kterou opět vydává „Kalendář sportovních akcí na rok 2016“. Na všech úrovních jsou

Přivítali bychom, kdyby tato informace oslo-

ČR - závodníkům, rozhodčím, organizátorům, spon-

zde naplánovány soutěže a aktivity od klubových

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

zorům, aktivistům i sympatizantům za šíření dobré-

přeborů přes oblastní kvaliikace, okresní a oblast-

v našich řadách mnoho zkušených lidí, kteří mladé

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

ní ligy po vrcholové svazové soutěže.

generaci mají co předat, a to ať již se jedná o znalosti z historie vojenství, ale i o zbraních, zbraňo-

Na tyto akce, a nejen na ně, ale i další branně
sportovní a branně technické aktivity, zveme naše

vých systémech, civilní obraně a ochraně i mož-

Náborová soutěž u příležitosti oslav 70. výročí

nostech spolupráce s naší armádou.

konce II. SV. V. – KVZ Hodkovice nad Mohelkou

SVA Z Z ÁCH R A N NÝC H
BRIG ÁD KYN O LO G Ů
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vaz záchranných brigád kynologů ČR je v naší
zemi známým pojmem, vždy spojeným se zá-

chranou lidského života.
Prochází neustále 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 legislativních změn – jako občanské sdružení jsme fungovali mnoho let bez problémů. Nyní se potýkáme
s nejasnostmi v zákonech, které se váží na tyto změny.
To nám ovšem nebrání v tom, abychom se nadále své činnosti v oblasti záchranářské kynologie
věnovali.
V České republice, stejně tak jako v mnoha zemích světa, se chovají a cvičí psi pro potřebu, ale
i pouze pro potěchu člověka. Pes byl odpradávna

místech jako uznávaný subjekt, musíme sledovat

přítelem člověka a není to fráze. Pes je takový pří-

tento vývoj a přizpůsobit se mu. Jedná se zejména

Vystoupení členů SZBK ÚK na Dni Země

tel, že ani na okamžik nezaváhá, když jde o záchra-

o vybavení technikou, což je u nás z hlediska cen

nu pána a nikdy nepřemýšlí, zda z toho bude mít

hůře dostupné. Vyrovnali jsme se ostatním špič-

prověřují dalším týmem psovod-pes, aby byla co

osobní užitek. Z mnoha druhů výcviku psů, kdy je

kám ve vybavení psovodů - ochranné oděvy, obuv,

možná nejvyšší pravdivost tvrzení.

pes vždy platným pomocníkem pána, je ale jeden

ochranné přílby, ale ostatní doplňky jako vysílačky,

výcvik, kde jde o nejvyšší stupeň humanity - zá-

telefony s možností připojení na internet apod.

V roce 2015 byli psovodi Svazu záchranných

chranu lidského života.

nejsou dosud běžné. Přesto však psovodi podávají

brigád kynologů v České republice mnohokrát

vrcholné výkony při jednotlivých přezkoušeních.

použiti. Velké množství zásahů je na vodě, protože
se stupňuje počet utonulých osob. Pes pak označí

K tomu, aby pes mohl být použit pro vyhledávání osob pohřešovaných, tonoucích, utonu-

V praxi jsou pak dle potřeby nasazováni na

místo z člunu, kde je osoba na dně pod hladinou

lých, zavalených sněhem či sutinami předchází

akce, kde již psovod a jeho pes musí prokázat svou

a potápěči jej mohou z vody vytáhnout. Každý zá-

systematický výcvik. Vrcholem je složení zkoušek

způsobilost jednoznačně. Není možné pochybení,

chranář věří, že zachrání živého člověka, je to kré-

různých stupňů dle náročnosti a test, který, pokud

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

do každého záchranáře, ale většinou jsou nálezy

pes a psovod jako tým absolvují pozitivně, oprav-

mohl být ještě živý. Je to velká zodpovědnost od

mrtvých osob. I když je toto nutné z hlediska etiky

ňuje k vyhledávání osob jednak v České republice,

psovoda, pokud prohlásí, že v objektu není žádná

vůči zemřelému, raději by psovod nacházel pouze

ale i v zahraničí. Svaz záchranných brigád má stá-

pohřešovaná osoba. Zpravidla se sporná místa

živé. Je to totiž základní myšlenka celé činnosti.

le v pohotovosti psovody Pohotovostní jednotky
Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou
schopni zasáhnout v případě potřeby. HZS pravidelně provádí prověrky těchto psovodů, protože
pes musí být stále v dobré kondici a stupni procvičení. Bohužel, doba, kdy pes je na vrcholu po
stránce výcvikové, je velice krátká v porovnání
s 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

Vystoupení členů SZBK ÚK na Dni Země
Rýba z Herodesova doma a Coudy Krásná
Lucrecia při společném označení nalezené osoby
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ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
2004 Německo 1. místo MS RH-FB (jednotlivci) 1. místo MS družstvo
2007 Rakousko 1. místo MS RH-FB (jednotlivci) 1. místo MS RH-WB (jednotlivci) 1. místo MS družstvo
2008 Chorvatsko 1. místo MS RH-FB jednotlivci, Rakousko 1. místo M Rakouska RH-WB, Česká republika
1. MS FCI družstev 2. místo
2009 Rumunsko 1. a 2. místo MS RH-WC
jednotlivci
2010 Česká republika 1. a 2. místo MS RH
-FB jednotlivci, 1. místo MS družstvo
2011 Belgie 1. místo MS RH-FB, 2. a 3. místo MS RH -WC jednotlivci, 1.místo
MS družstvo
2012

Česká republika 2. MS FCI družstev - 1. místo stopaři, 2. místo - sutiny, 2. místo - TOP. Ukrajina MS IRO
1. a 2. místo jednotlivci, 1. místo
družstvo
2014 Itálie MS FCI družstev
1. místo - plochy,
2. místo stopy

Svaz záchranných brigád kynologů se však

s pozitivním výsledkem mezi 15 zúčastněnými

Trenažér Chbany – pohybující se osoby v terénu

zabývá současně i sportovní činností. Vrcholem je

družstvy, kde 14 družstev získalo více jak 80 % !!,

jak rušivé vlivy pro hledajícího psa

účast na tzv. Českých pohárech - dle jednotlivých

ačkoliv je potřebných 70 % k tomu, aby výsledek

Monika Vokálová a Rýba z Herodesova domu

kategorií (sutiny, plošné vyhledávání, vodní práce

byl započítán ku prospěchu organizace formou

a laviny), kde psovodi, kteří se umístí na předních

sponzoringu dle pravidel IRO. To je velmi důležitá

místech, jsou nominováni na vyšší soutěže. Vrchol-

skutečnost, která svědčí o připravenosti psovodů.

ná akce v České republice je Mistrovství republiky
záchranných psů ČR, kam se nominuje 16 psovodů

V měsíci listopadu se pravidelně konají Atesty

ze soutěží dle Národního zkušebního řádu. Vítěz

IRO pro praktická nasazení. Není to akce na spor-

je pak mistrem republiky pro daný rok. V letošním

tovní bázi, ale pouze praktická záležitost.

35. ročníku zvítězila slečna Hedvika Češková, dlouholetá psovodka, skromná, ale cílevědomá.

Svaz záchranných brigád kynologů má v současné době 5 platných atestů a je proto zařazen

Na mezinárodním poli je vrcholem Mistrovství

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

světa záchranných psů, které se konalo v roce 2015

rie organizace pro nasazení. SZBK je však i uznáva-

v Aalborgu v Dánsku. Utkalo se zde 128 závodníků

ným organizátorem. Poté, co úspěsně zorganizoval

v sutinovém, plošném a stopařském vyhledání. Zís-

3x Mistrovství světa IRO, Světové sympozium, 4 x

kali jsme 2 pozitivní výsledky – 5. a 6. místo v králov-

Atest IRO a tréninkové dny, byl pověřen organizací

ské disciplíně – ve stopařském vyhledávání.

FCI, kde je SZBK členskou organizací prostřednictvím Českomoravské kynologické unie, aby uspo-

Mezinárodní organizace záchranných psů

řádal 1.a 3. Mistrovství světa družstev záchranných

vypracovala nové propozice pro konání Závodu

psů. Zúčastnili se jich psovodi z několika zemí. Náš

družstev tak, aby se přibližovaly praxi. Konal se

svaz jim totiž nabízí takové prostory, kde psi mo-

v rumunské Craiově, kde naše družstvo obstálo

hou předvést kvalitní výkon, zejména v sutinách.
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Ve světě jsou zpravidla umělé trenažery, u nás jsou
přirozené sutiny – opuštěné zemědělské usedlosti,
vojenské objekty apod., kde je řada přirozených
pachů mimo pachu vyhledávaných osob. Proto
i 3. MS FCI bylo na patřičné úrovni.
SZBK ČR má vytvořený tým, který je možný použít pro nasazení v ČR i zahraničí. V současné době
má proto 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.
Významným závodem je každoročně pořádaný Prezidentský pohár, kde mohou psovodi
samozřejmě získat prvenství, ale i možnost složit

Tyto úspěchy jednotlivých psovodů však nelze

nejvyšší zkoušku ZZP 3, která je vrcholem výcviku

dosáhnout bez řady pomocníků – igurantů - z řad

v sutinovém vyhledávání. Slečna Petra Svobodová

ochotných lidí, kteří bez ohledu na svůj volný

tento ročník vyhrála a právem tak zhodnotila úsilí,

čas, počasí a náročnost leží „zavalení“ v sutině, na

např. slaňování – zajistí nám techniku i ochotné

které po tento rok výcviku věnovala.

konci stopy nebo v lese, aby simulovali ztracenou

a proškolené hasiče.

Miloslav Čeněk a Quido z Třešňáku na MS IRO

osobu. Členové ČČK jsou této činnosti nakloněni,
Současně s Prezidentským pohárem probíhá

protože i jim jde o záchrannou činnost, a proto se

Veškerá činnost proto - teorie i praxe je stále

i Junior Cup, kde 1. místo získala teprve devítiletá

mnohokrát v roce zúčastňují akcí od tréninků až

o stejném problému – směřuje ke zlepšování zá-

Natálie Malá s německým ovčákem. Úžasná souhra

po vrcholové akce SZBK. Patří jim proto dík a i část

chranné činnosti tak, aby se zvětšila šance na zá-

mezi drobnou psovodkou a velkým psem byla oce-

toho dobrého jména, které česká kynologická zá-

chranu lidského života. Asi každý psovod záchra-

něna nejen body, ale hlavně uznáním. Gratulujeme.

chranařina u nás i ve světě má. Stejně tak i dobro-

nář by si přál najít „tlukoucí“ srdce.

volným hasičům, kteří svůj volný čas pro naši práci
obětují. Bez vynikající spolupráce s Hasičským

Ing. Helena Šabatová

Družstvo SZBK ČR při slavnostním nástupu

záchranným sborem, který nám pomáhá při všech

Viceprezident FCI komise záchr. psů

na MS IRO v Dánsku 2015

velkých akcích, by pro nás bylo obtížné zajistit

Prezidium IRO

Ú S T Ř E D N Í AU TO M OTO K LU B
ČESKÉ REPUBLIKY
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Ú

AMK ČR (dále jen ÚAMK) sdružuje motoristy
a příznivce motorismu v České republice a je po-

kračovatelem činnosti motoristických organizací. Tato
tradice byla založena již v roce 1904. Posláním ÚAMK
je vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj motorismu,
motoristického sportu a mototuristiky v České republice. Dále podporovat a hájit oprávněné zájmy motoristů a jejich práva. ÚAMK působí na celém území České
republiky. Prostřednictvím svých partnerských automotoklubů a členství v mezinárodních motoristických
a turistických organizacích zajišťuje služby, výhody
a podmínky pro zapojení svých členů do motoristických aktivit nejen v celé Evropě, ale i po celém světě.
SPORT V ÚAMK

Znovu a opakovaně zazářila hvězda formátu
biketrialisty Václava Koláře, velmi cenný je úspěch

Závod ME Ecce Homo Šternberk 2015

týmu ÚAMK KBS Unhošť v klubové soutěži na šesti-

pořádá ÚAMK

denní „motocyklové olympiádě“ v Košicích.
Sport patří k hlavním aktivitám klubů sdruže-

při závodech do vrchu Ecce Homo ve Šternberku,

ných v ÚAMK a význačné pozornosti se těší také

Pokladnici ÚAMK s drahými kovy obohatila

Rallye Český Krumlov i Rallye Valaška. Jedná se

ti nejmenší. Děti pochopitelně vynikají především

i omladina. Stříbrem přispěl minikárista sjezdař

o sportovní podniky významného mezinárodního

v nemotorových disciplínách, jako je bikros, bike-

Jan Sejkora mladší, minikárovou Mezinárodní šesti-

formátu, těch menších je každý rok bezpočet. Klu-

trial, cyklotrial a také závody minikár. Na strojích

denní vyhráli na Slovensku slalomáři Jan Šimůnek

by ÚAMK se také velmi intenzivně věnují speciální

poháněných motorem se sportovci z ÚAMK klubů

a Eliška Slavíková, kteří nenalezli přemožitele ani

„odrůdě“ automobilového sportu – historickým vo-

prosazují na mezinárodní úrovni především v endu-

v Evropském poháru.

zidlům. V klubech ÚAMK jich je soustředěno kolem

ru a závodech silničních motocyklů.

pěti tisíc, mnohdy nádherných veteránů, často býNejčastěji to letos „cinklo“ biketrialistům. Kolář

TRIUMFY ROKU 2015

valých závodních vozů.

z ÚAMK BT Blansko obhájil světový i evropský titul
v nejprestižnější kategorii Elite, k němu se přidal

ECCE HOMO ŠTERNBERK 2015

Rok 2015 z pohledu sportovních výsledků pa-

na MS mladičký olomoucký talent Tomáš Vepřek,

Již po 110. se letos konal noblesní závod auto-

třil k těm výborným, ale zároveň standardním. Ze

šampionkou starého kontinentu je rovněž Alžběta

mobilů do vrchu Ecce Homo ve Šternberku. V kalen-

světových a evropských mistrovství posbírali spor-

Pečínková z ÚAMK BT Hamry nad Sázavou.

dáři mistrovství Evropy perlil už 35. sezonu a od 5.
do 7. června vzpomenul mimo jiné i nestora tohoto

tovci ÚAMK čtyři zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové
medaile. Z významných akcí světových a evrop-

AUTOMOBILOVÝ SPORT

motoristického odvětví Otakara Krámského, který
se zabil v dubnu při tréninku v Rakousku. Letošní

ských pohárů přivezli dalších šest prvenství, pět
druhých a dvě třetí místa. Českých titulů přibylo ve
sbírce ÚAMK zatím sedmnáct.

V pojetí klubů ÚAMK znamená automobilový
sport především kvalitní pořadatelskou činnost

titul Krámskému pietně věnoval vítěz posledních
sedmi ročníků Ital Simone Faggioli.
Další významná akce Šternberských je Rally

Silniční motocykly - Igor Kaláb - Supersport ÚAMK
Revena Brno

ÚAMK BMX Hranice – stupně vítězů
nejmladších závodníků

Jeseníky, součást mistrovství ČR v rallysprintu, která
se konala v polovině září.
RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2015
Potlesk na otevřené scéně od závodníků,
týmů i fanoušků si vysloužil 43. ročník populární
Rallye Český Krumlov, spolupořádaný ÚAMK Automotoklubem Rallye Český Krumlov s ČK motosportem pod patronátem ÚAMK. Se štěstím
vyhrál Jan Kopecký, nicméně právě na jihu Čech
nastoupil cestu za svým třetím domácím titulem.
Od roku 2012 je krumlovský klub také spolupořadatelem New Energies Rallye Český Krumlov pro
elektrická nebo hybridní vozidla.
VALAŠSKÁ RALLY 2015
Vozy Ford Fiesta R5 dominovaly ROCKSTEEL
Valašské rally 2015, jejímž spolupořadatelem byl
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ÚAMK biketrial Olomouc
MINIBIKY
ÚAMK Automotoklub Pardubice bez oddechu
pořádal nábor nových talentů pro závody minibiků.
A jméno Petr Trsek naznačuje, že mohou mít v české špičce také svého zástupce.
MOTOKROS
Významný závod mezinárodního mistrovství
ČR uspořádal 2. srpna ÚAMK Automotoklub Petrovice u Karviné, který navíc připravil řadu závodů krajského nebo okresního formátu. Z dalších
na sebe nejvíce upozornil Nova Motocross Cup
2015 mládeže a „hobíků“, pořádaný stejnojmenný
s AMK Rallyesportem Vsetín tradičně ÚAMK. Posád-

vě Jan Balaš, Jakub Horák a Vít Kuklík po dlouhých

klubem ÚAMK ze Žamberka. Devítidílný seriál od-

ky iest obsadily kompletně stupně vítězů a „Valaš-

dvanácti letech medaili, tentokrát bronzové hod-

startoval 25. dubna v Opatově a pořadatelé museli

ka“ otevřela 11. dubna novou automobilovou sou-

noty. Rovněž v individuálních hodnoceních patřilo

odložit z důvodu tropických veder jen podnik v Tře-

těžní sezonu.

české trio ke světové elitě. V domácích šampionátu

mošnici. Motokrosu se daří díky péči klubů ÚAMK

mají unhošťští jezdci kompletní medailovou sbírku

také v Karlíně na Moravě, Frýdku Místku i Benát-

MOTOCKLOVÝ SPORT

zásluhou Jakuba Horáka a Martina Kulhánka.

kách nad Jizerou – Kbelu.

ENDURO

SILNIČNÍ MOTOCYKLY

NEMOTOROVÝ SPORT

Ve velmi silné konkurenci při 90. mezinárodní

Pátá příčka Ondřeje Ježka ve Světovém poháru

šestidenní motocyklové soutěži ISDE 7. až 12. září

silničních motocyklů třídy Superstock 1000, druhé

v Košicích vytěžila trojice ÚAMK KBS Unhošť v sesta-

Medailová žíla sportovců z klubů ÚAMK roste

místo v kategorii Supersport Igora Kalába ve stře-

především v nemotorových sportech. Ve všech

doevropském poháru FIM Europe Alpe Adria, stejně

disciplínách patří kluby ÚAMK k absolutní domácí

jako jeho první seniorský titul mistra republiky, to

elitě schopné se výrazně prosadit také na meziná-

Eliška Bartůňková, King of Prague, foto:

jsou nejvýznamnější výsledky závodníků za řidítky

rodním poli. Bikros je navíc olympijským sportem.

Martin Hůle Sportfoto

silničních motocyklů.

Významnou roli hraje také skutečnost, že nemo-

ÚSPĚCHY A ZAJÍMAVOSTI
2002, 2003 Vítězství týmu ÚAMK KBS Unhošť
v klubové soutěži Mezinárodní motocyklové
šestidenní soutěži v Jablonci n. N. a Brazílii
2003 Jezdec enduro týmu ÚAMK KBS Unhošť Jan Zaremba mistrem Evropy
2014 Otec a syn Janové Sejkorovi mistři Evropy, Jakub Sejkora vicemistrem a Jan Šimůnek
druhým vicemistrem Evropy ve sjezdu minikár
2014, 2015 Jezdec ÚAMK Biketrial Blansko
Václav Kolář mistrem světa i Evropy v nejprestižnější kategorii Elite 20
2015 Jezdec ÚAMK Biketrialu Olomouc
Tomáš Vepřek mistrem světa v kategorii Benjamin a ÚAMK KBS Unhošť
bronzový v klubové soutěži
týmů v Mezinárodní motocyklové šestidenní
soutěži v Košicích
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Akce ÚAMK k bezpečnosti silničního provozu
„Jezdi bezpečně“
torový sport připravuje pozdější automobilové
a motocyklové závodníky.
BIKROS
Jezdci BMX získali letos celkem devět titulů
mistra republiky pro ÚAMK. Na mezinárodní scéně se nejvýrazněji prosadila Romana Labounková
z ÚAMK Bikrosklubu Jeseník pátým místem při světovém šampionátu ve fourcrossu v italském Val di
Sole. Dobrou formu na závěr sezony prodal nejlepší
současný český bikrosař Jan Švub. Ve inále Evropské

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2015

ligy v polovině října v Manchesteru skončil šestý. Již
potřetí za dva roky zbyla ÚAMK Bikrosclubu Řepy
SVAZ

energie na charitu pro dětskou onkologii motolské
nemocnice. Ta se konala 10. října v Praze a šek předá-

Ústřední automotoklub České republiky

val domácí vítěz závodu Švub. Mistrů republiky má

Celkem

ZLATO
10

STŘÍBRO

BRONZ

8

6

24

letos BMX v podání sportovců z ÚAMK klubů devět.
BIKETRIAL A CYKLOTRIAL

nejen nejpočetnější českou stájí, ale také za hrani-

působení v projektech a kampaních na zvyšování

Oba velmi podobné sporty jsou vlajkovou lodí

cemi vítězí všude, kam přijedou. Jan Šimůnek a Eliš-

bezpečnosti silničního provozu v České republice

ÚAMK a nepřetržitým dodavatelem cenných kovů.

ka Slavíková letos vyhráli Mezinárodní šestidenní,

s napojením na obdobné mezinárodní aktivity. Jed-

To svědčí o velmi kvalitní práci klubů, zejména

Evropský pohár i mistrovství ČR.

ná se o spolupráci se státními orgány a činnost v je-

KVALITNÍ NÁBOR

mi a místními úřady a dalšími institucemi regionů. Již

s mládeží. Václav Kolář vyhrál vše co v biketrialu šlo
a mezi nejlepší se tlačil i v cyklotrialu. Za zapama-

jich komisích, úzkou spolupráci s krajskými, městský-

tování stojí i druhý borec z Blanska Martin Kakáč,

v roce 2005 se ÚAMK aktivně zapojil do mezinárodní-

hodonínský David Herka, Alžběta Pečínková, sou-

Mimo „ostrou“ sportovní činnost pořádají kluby

ho programu EuroRAP zaměřeného na systematické
monitorování a hodnocení bezpečnosti pozemních

rozenci Marie a Vojtěch Křivovi a Martin Štěpánek

ÚAMK aktivně náborové akce pro děti a mládež, ukáz-

z Hamrů nad Sázavou i olomoučtí bratři Vojtěch

ky a předváděcí akce pro Domy dětí a mládeže a školy,

komunikací. ÚAMK byl přímo, jako zástupce České

a Tomáš Vepřekovi.

stejně jako volné závody pro veřejnost. To se projevuje

republiky a FIA pro bezpečnost silničního provozu,

nárůstem počtu závodníků v dětských kategoriích.

zastoupen v Evropské komisi pro dopravu a energe-

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

ropskou chartu bezpečnosti silničního provozu.

MINIKÁRY
Evropský šampionát mají vypsaný jen minikáristé sjezdaři. Na předchozí medailové žně rodiny

tiku a za Českou republiku podepsal jako první EvA DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Sejkorových letos navázal stříbrnou pozicí koncem

V rámci preventivního působení na mladou

července v italském Edolu Jan mladší. Slalomáři

K velmi důležitým aktivitám počítá ÚAMK svou

generaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu

z ÚAMK Automotoklubu Škoda Mladá Boleslav jsou

dopravně výchovnou preventivní činnost a aktivní

a dopravní výchovy je ÚAMK velmi aktivní a snaží se
velkým počtem akcí organizovaných po celé republice působit na občany a hlavně mladou generaci,
aby zlepšili své chování v dopravním provozu.
V roce 2016 bude ÚAMK ve spolupráci s Mezinárodní automobilovou federací FIA a za podpory
Ústeckého kraje organizovat Evropské inále dětské
dopravní soutěže v Ústí nad Labem.
Dodejme, že český tým dětí soutěžících pod
hlavičkou ÚAMK je historicky nejúspěšnějším v této
mezinárodní dopravní soutěži.

Rallye Český Krumlov2015– pořádá ÚAMK – vyhlášení vítězů, vítězná posádka Kopecký, Dresler

ZÁLESÁK
SVA Z PRO POBY T V PŘÍRODĚ
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SETKÁNÍ ZELENÁČŮ

D

ruhý říjnový víkend vyrazily téměř dvě stovky mladých zálesáků z různých středisek na

Setkání zelenáčů, tentokrát do táborové základny českobudějovického ZÁLESÁKA v Nesměni
u Českých Budějovic.
A co že to SETKÁNÍ ZELENÁČŮ vůbec je? Je to
již tradiční víkend těch nejmladších začínajících
zálesáků, kteří při měření sil v různých sportovních
soutěžích a závodech navazují bližší vztahy s novými kamarády z různých částí republiky, rovněž
zapálenými pro přírodu a všestranné pohybové
a sportovní aktivity v ní. Toto posilování mezistřediskových vztahů neprobíhá jen v osobní rovině,
ale i v poznávání společných cílů, tradic a forem
práce s dětmi a mládeží.
Ambiciózním bodem letošního programu byl
ZÁVOD ZÁLESÁCKÉ ZDATNOSTI. Kloubí se v něm
několik prvků zálesácké činnosti. Tělesná zdatnost,
rychlost, vytrvalost, ale i psychická odolnost, otu-

žilost a různé užitečné znalosti, jako topograie,
první pomoc, lanové dovednosti, apod.

Na říjen trochu chladné…
Účastníci Setkání zelenáčů 2015

Netratit body, treit…

Náročná byla i překážková dráha, která vedle

Vytrvalostní terénní běh byl opravdu vytrva-

atletických prvků obsahuje také branné, skálolezec-

lostní a čest a ohodnocení patří nejen tomu, kdo

ké a jiné adrenalinové aktivity přiměřené věku.

vyhrál, ale všem, kteří ho zvládli.
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Pořadatel: Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě
ústřední štáb - Lidická 4
Brno 602 00
www.zalesaksvaz.cz

TERMÍN

NÁPLŇ
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

1.

SKIALPOVÝ KURZ

2.

ÚSTŘEDNÍ RADA ZÁLESÁKA

6.2.
(od 16:00)

hodnocení činnosti a ZÁLESÁCKÉ TROFEJE, registrace a plán činností

3.

SPOLEČENSKÝ VEČER

5.3.
(od 20:00)

výstavka a hodnocení zálesácké tvořivosti, společenský večer, zábava (od 15 let)

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

5.

POTÁPĚČSKÉ KURZY

celoročně
(dle dohody)

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

6.

KURZY SKÁLOLEZECTVÍ

celoročně
(dle dohody)

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

7.

LAVINOVÉ KURZY

únor–březen
(dle dohody)

lavinová prevence, odhad rizika, pohyb v lavinovém terénu, pomoc při lavinovém
neštěstí, lavinové

(plavání v bílém moři)

(dle dohody)

přístroje, ukázka práce lavinového psa, praxe v zimním horském terénu

8.

JEZDECKÉ KURZY

březen–srpen
(dle dohody)

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

9.

MINIKURZ ZÁLESÁKA

10.

leden

MÍSTO
Krkonoše

Komáří louka
Zlín
Větrný Jeníkov
Veselský kopec
ČR
Egypt
Moravský Kras
Krkonoše

Chřiby
Koryčany

15.4–17.4.

základní informace o systému a činnosti ZÁLESÁKA-podmínka pro registraci
vznikajících středisek (od 18 let)

Komáří louka

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)

12.

INSTRUKTORSKÝ KURZ
RAFTINGU a VODNÍ
ZÁCHRANY

květen

13.

ZÁLESÁCKÝ MEMORIÁL
HOLP

8.5.–10.5.

14.

OZDRAVNÉ POBYTY

duben–září
(dle dohody)

očista těla i psychiky od návyků přejídání a nevhodné stravy,zvýšení imunity organismu,
snížení tělesné váhy a pěstování vůle a sebeovládání

15.

KURZY RAFTINGU“SALZA“

květen–září
(dle dohody)

příprava k získání vodácké specializace přesunových prvků na „divoké vodě“, menší
rafty pro 4 osoby bez instruktora ( do 15 let), a vysokohorská turistika

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)

17.

ZÁLESÁCKÝ TÁBOR PRO
RODIČE S DĚTMI

18.

POHYBOVÉ KURZY

19.

ÚSTŘEDNÍ RADA ZÁLESÁKA

20.

CYKLISTICKÉ EXPEDICE

21.

BOJ O KÓTU X

17.9–18.9.

tradiční dvoudenní bojová paintbollová hra zálesáckých středisek
a přihlášených zájemců (od 10 let)

Prostor x

22.

ZÁLESÁCKÁ CESTA a STEZKA

4.11–6.11.

praktická prověrka na závěr plnění členského kvaliikačního stupně ZÁLESÁKA (od 10 let)

Prostor y

JINÉ VÝZMNAMNÉ AKCE:
a) Český kmen: AKCE VPŘED (23.4.–24.4)

29.7–7.8.
červenec–srpen
(dle dohody)
6.8.
(od 16:00)
srpen–září
(dle dohody)

Letiště Kunovice
a Prostějov

příprava k vedení specializovaných kurzů raftingu (od 18 let)

Rakouské Alpy
Salza

tradiční inále 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

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

Komáří louka
Rakouské Alpy
Salza
Komáří louka
Komáří paseka

příprava k plnění tělovýchovných prvků-cyklistika, aerobic, tanec, turistika, plavání
v rámci prodloužených víkendů (od 14 let)

Komáří louka
Krkonoše

průběžné hodnocení práce a příprava činnosti na příští rok

Komáří louka

pestrý náborový program zaměřený především na horskou cyklistiku (od 10 let)

Komáří louka

MOŽNOST PRONÁJMŮ PŘÍRODNÍCH AREÁLŮ (ubytování,strava,sportoviště a vybavení):
a) KOMÁŘÍ LOUKA (louka u rybníka uprostřed lesů České Kanady-sruby a apartmány pro 100 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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Nezapomnělo se ani na kulturní a společenské aspekty společného víkendu. Dominantní byl

Překážkový závod

Treit nebo budu trefená…

neslo něco svého do jeho programu, a tak výsled-

a ostatních aktivit celého víkendu se na první příčce

zážitky, diplomy, plakety, či vzpomínku na melodii

né teplo nepřicházelo jen od ohně.

umístilo středisko Chrudim. Obdrželo i plaketu za

táborové písně Budějovičáků...

zde sobotní večerní táborák. Každé středisko při-

celkové prvenství – a zasloužené třikrát „hurá“.
Ať žije SETKÁNÍ ZELENÁČŮ roku 2016.

Nedělní ambiciózní turnaj ve vybíjené mezi
soupeřícími středisky byl v závěru téměř infarktový.

Setkání zelenáčů roku 2015 skončilo. Mladí

Zvítězilo v něm sice středisko České Budějovice, ale

účastníci si z jižních Čech odvezli do svých do-

ve vyhodnocení všech sportovních, pohybových

movů a střediskových kluboven nejen sportovní

Pro huběnější…

