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ČESKÉ REPUBLIKY Z.S.
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U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
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e-mail: svocr@volny.cz
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A SLEZSKA
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http://www.svz-cr.cz

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

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD 

KYNOLOGŮ ČR, Z.S.

Stroupečská 1575, 438 01 Žatec
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http://www.zachranari.cz

e-mail: sabatova@zachranari.cz

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB  

ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.

Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4

tel: 261 104 281

tel: 261 104 302

tel: 261 104 316

fax: 261 104 278

http://www.uamk-cr.cz

e-mail: uamk@uamk-cr.cz

ZÁLESÁK – SVAZ PRO POBYT 

V PŘÍRODĚ, Z.S.

Lidická 4, 602 00 Brno

tel., fax: 545 575 504

tel: 736 488 430

http://www.zalesaksvaz.cz

e-mail: zalesak@zalesaksvaz.cz

Publikaci 2016 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.
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Texty a fotografie poskytly jednotlivé svazy Sdružení sportovních svazů České republiky.
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dovolte mi, abych Vás již tradičně, formou 

Ročenky informoval o  činnosti Sdružení spor-

tovních svazů České republiky a  aktivitách jeho 

členských sportovních svazů. Celý rok 2016 jsme 

usilovali o  jejich co nejlepší postavení v  rámci 

sportovního prostředí. 

Jednou z  hlavních priorit byla pro nás pod-

pora činnosti nejnižších článků, klubů a  kolek-

tivů dětí a  mládeže. Významným prostředkem 

realizace tohoto cíle je projekt „Mladý sportovec, 

sportem ke zvládání krizových situací a k bezpeč-

nému přežití“, který Sdružení organizuje. Tento 

téměř dvouletý program byl vyhlášen v  květ-

nu  2016. Je orientován na podporu činnosti zá-

kladních sportovních článků, tedy sportovních 

klubů a  tělovýchovných jednot, které se věnují 

specializovaným branně technickým sportovním 

činnostem. Je financován větším dílem z  pro-

středků ČOV z  výnosu loterijních asignací a  čás-

tečně i  z  dotačních prostředků MŠMT ČR a  jeho 

realizace bude probíhat po celý příští rok. 

Samozřejmě bez každoroční podpory MŠMT ČR 

a dotační politiky státu v oblasti financování spor-

tu si zajištění činnosti našich sportovních svazů 

neumíme představit. Domnívám se však, že tyto 

vložené prostředky mají výbornou návratnost 

a  jsou vkladem do budoucnosti a  zdraví široké 

veřejnosti.

Úroveň sportovního dění, jako součásti utvá-

ření životního stylu, má u  nás historicky vysoký 

kredit a je zavazující. Je mi potěšením konstatovat, 

že naše politická reprezentace i příslušné minister-

stvo mu věnuje náležitou pozornost a věříme, že 

se postupně podmínky pro sportování dětí, mlá-

deže i široké veřejnosti ještě zlepší! 

Sport má na oplátku co nabídnout. Sportovní 

úspěchy a medaile našich reprezentantů jsou pro 

Českou republiku tím nejlepším vyslancem a pro-

pagátorem, jehož prostřednictvím nás svět, ma-

lou středoevropskou zemi, bere na vědomí. To je 

artikl, za který má nejen cenu bojovat, ale do kte-

rého se i vyplatí investovat. Samozřejmě, medaile 

jsou jen „ty třešničky na dortu“, kterých bychom 

se bez solidní sportovní základny a mravenčí prá-

ce těch všech bezejmenných vedoucích mládeže, 

trenérů a  dobrovolného aktivu nedočkali. Těm 

všem patří náš velký dík!

Ať již jsou finanční kalkulace jakékoliv, všichni 

cítíme, že SPORT je jako součást našeho každo-

denního života fenoménem, který nás oslovuje, 

přináší nám radost a v případě úspěchu i národní 

hrdost. Proto si myslím, že mohu za nás všechny, 

kteří jsme v našem spolku zainteresováni, vyjádřit 

přesvědčení, že i v roce 2017 naše snahy povedou 

k vytváření co nejlepších podmínek pro naši téměř 

620 000 členskou základnu.

Zdeněk Ertl 

předseda  

Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s

Vážení sportovní přátelé,
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Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s. 

(dále jen Sdružení) je druhou největší sportovní 

zastřešující organizací v  České republice a  sdružu-

je 17 samostatných členských svazů, které mají ve 

svých řadách více než 620  000 členů, organizova-

ných ve více než 10 000 klubech.

Jednotlivé členské svazy Sdružení jsou rovno-

právné a rozvíjí svoji činnost nejen v České repub-

lice, ale jsou také členy příslušných mezinárodních 

sportovních organizací. Olympijské sporty zastu-

puje ve Sdružení především stále populárnější 

a úspěšnější biatlon a  také bikros, kterému se vě-

nují některé kluby ÚAMK. 

Nejvyšším orgánem Sdružení je Rada, která 

se schází čtyřikrát do roka, a tvoří ji zástupci všech 

členských svazů a předseda Sdružení. 

HISTORIE A SOUČASNOST SDRUŽENÍ

Novodobá historie dnešního Sdružení se sice 

začala psát v  roce 1990, nicméně provozování 

technických disciplín se datuje do samých počátků 

sportovního hnutí u  nás. Kdybychom se pak podí-

vali do daleké prahistorie, činnosti spojené s ochra-

nou teritoria, svých blízkých a  obživou jsou staré 

jako lidstvo samo. Jen ten, kdo byl fyzicky zdatný, 

zručný a měl znalosti poplatné své době, přežil.

V  letošním roce uplynulo 65 let od založení 

Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou), který od 

roku 1951 do počátku roku 1990 zastřešoval spor-

tovní odvětví, která vytvořila základ sportovních sva-

zů. Tyto pak následně vytvořily nástupnickou organi-

zaci – Sdružení technických sportů a činností (STSČ). 

Přestože se v dobách Svazarmu jednalo o poli-

ticky orientovaný subjekt, v jehož rámci byla spor-

tovní činnost až na druhém místě priorit, nespor-

nou výhodou byla skutečnost, že jeho organizace 

fungovaly na všech územních úrovních včetně 

malých obcí. Lze říci, že zejména zde se tak základ-

ní organizace aktivně podílely na společenském 

i  sportovním životě. Byly zde organizovány veřej-

ností velice oblíbené „Branné dny“, provozovány 

technické a  zájmové sportovní činnosti. Samo-

zřejmostí pak byly svépomocné dílny, kde si každý 

mohl pod odborným vedením opravit motorku či 

automobil.

Těžiště činnosti STSČ se po roce 1990 přeneslo 

výhradně na sportovní pole. V první fázi jej tvořilo 

19 svazů, které reprezentovaly dále uvedená spor-

tovní odvětví: letectví a  parašutismus, motoris-

mus, střelectví, biatlon, branně-technické sporty, 

sportovní kynologie, radioamatérství, sportovní 

modelářství, sportovní potápění, vodáctví, pobyt 

v přírodě a vysokoškolský technický sport.

Od 1.  května  2003, kdy došlo v  našem Sdru-

žení k  systematickým a  organizačním změnám, 

vystupujeme ve veřejném životě pod názvem 

Sdružení sportovních svazů České republiky (od 

listopadu 2015 jsme dle NOZ zapsaným spolkem). 

Co se ale nezměnilo, jsou cíle našeho Sdružení. 

Těmi jsou budování silného a  jednotného spor-

tovního uskupení, které bude schopné reagovat 

 

Svaz vodáků ČR

 

Český svaz biatlonu

ROZLOŽENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY (data k 1. 1. 2016)

Z CELKOVÉHO POČTU 
ČLENŮ JE 

SVAZ POČET 
KLUBŮ

CELKOVÝ 
POČET 
ČLENŮ

DĚTÍ DO 
18 LET

OSTATNÍCH

Aeroklub České republiky 106 6 232 114 6 118

Česká asociace akademických technických sportů 18 1 579 62 1 517

Český kynologický svaz 523 18 066 996 17 070

Český radioklub 203 2 063 78 1 985

Český svaz biatlonu 64 1 757 822 935

Moravskoslezský kynologyický svaz 180 4 163 249 3 914

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 7 734 354 677 54 805 299 873

Svaz branně-technických sportů České republiky 109 4 922 294 4 628

Svaz českých potápěčů 124 6 295 983 5 312

Svaz potápěčů Moravy a Slezska 48 1 609 361 1 248

Svaz modelářů České republiky 393 6 712 1 182 5 530

Svaz vodáků České republiky 42 964 256 708

Svaz vodáků Moravy a Slezska 5 295 46 249

Svaz vojáků v záloze České republiky 96 2 732 18 2 714

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 14 452 13 439

Ústřední automotoklub České republiky 418 201 653 668 200 985

ZÁLESÁK – Svaz pro pobyt v přírodě 33 7 032 5 518 1 514

CELKEM V ČR 10 110 621 203 66 465 554 738
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na nové situace v oblasti financování, uspořádání 

či legislativy v českém sportu, dále si klademe za 

cíl hájit zájmy našich členských svazů vůči státním 

orgánům i dalším institucím a sportovním uskupe-

ním, chceme vytvářet podmínky pro rozvoj spor-

tovních odvětví našich členských svazů a  v  této 

souvislosti působit jako spolehlivá servisní orga-

nizace. Jedním z  našich hlavních cílů je pak také 

podpora sportování české mládeže a  její rozvoj 

nejen v technické a manuální zručnosti.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽENÍ

Členská a  klubová základna jsou zcela v  režii 

jednotlivých členských svazů.

I členská základna prošla vývojem s většími či 

menšími obměnami. V  devadesátých letech jsme 

evidovali členskou základnu o cca 260 000 členech, 

kteří byli zapojeni do zhruba 2 500  sportovních 

klubů. Členská základna postupně narůstala, ale 

největší zlom přišel v  roce 2011, kdy se 17.  člen-

ským svazem Sdružení stalo Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska. Členská základna se tak výrazně 

navýšila a od této doby se počet členů našich svazů 

pohybuje v rozmezí od 620 000 do 630 000.

K  1. lednu 2016 jsme v  našich 17 členských 

svazech evidovali celkem 621 603 členů a v rámci 

svazů působilo k  tomuto dni 10 110 sportovních 

klubů (vit tabulka 1 – Rozložení členské základny).

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

Práce s dětmi a mládeží patří jako nedílná sou-

část k činnosti našich svazů a je jednou z hlavních 

priorit celého Sdružení. 

Již několik let po sobě zaznamenáváme potě-

šující fakt, že členská základna dětí a  mládeže do 

18 let v rámci našich svazů roste. Nejinak tomu bylo 

i v roce 2016, kdy jsme k 1. lednu evidovali celkem 

66 445 dětí a mládeže do 18 let (viz tabulka 1), kte-

ří mají zájem o technické sporty. Oproti loňskému 

roku vzrostl počet dětí o  více než 4 000, což roz-

hodně není zanedbatelné číslo a  nás tento zájem 

o technické sporty ze strany mladých lidí velice těší. 

Zároveň je to pro nás důkaz, že svou práci děláme 

dobře a že jsme se vydali správným směrem.

Na druhé straně stojí skutečnost, že technic-

ké sporty jsou finančně velmi náročné, a  to kvůli 

vybavení potřebnému k jejich provozování. Často 

si členové našich svazů musí technické vybavení 

hradit z vlastních zdrojů. I  to je jedním z důvodů, 

 

Svaz českých potápěčů

 

Aeroklub ČR
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proč počet dětí a  mládeže v  našich svazech není 

větší, ač bychom si to velmi přáli.

MLADÝ SPORTOVEC

Důkazem, že je pro nás práce s dětmi a mláde-

ží jednou z hlavních priorit naší činnosti, je projekt 

MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizo-

vých situací a k bezpečnému přežití.

Projekt je určen na rozvoj sportovně technic-

kých a branných schopností a dovedností dětí a mlá-

deže do 18 let. Dává si za cíl přispět k tomu, aby více 

mladých lidí získávalo znalosti a  dovednosti, spolu 

s  fyzickou kondicí potřebné ke zvládání různých, 

stále frekventovanějších krizových životních situací, 

a tím se postupně kvalitativně zlepšovala branná při-

pravenost občanů. Oblastmi realizace projektu MLA-

DÝ SPORTOVEC jsou zejména orientace a schopnost 

přežití v přírodě, zvládání vody jako vodního živlu či 

zodpovědné zacházení se zbraněmi.

V rámci projektu se uskuteční stovky specific-

kých akcí i  tréninkových cyklů, které odpovídají 

kritériím, jež byla pro projekt vyžadována. První 

realizace odstartovaly již na začátku září  2016 

a budou probíhat do 31. října 2017.

Podrobné informace o  projektu (popis pro-

jektu, reportáže z  akcí aj.) naleznete na webu 

Sdružení www.sporty-cz.cz a  na facebooku 

www.facebook.com/sportbrannost/.

ÚSPĚCHY SPORTOVNÍCH SVAZŮ

Reprezentanti našich členských svazů patří 

na mezinárodní sportovní scéně mezi absolut-

ní světovou špičku ve svých odvětvích, o  čemž 

svědčí každoroční zisk desítek medailí ze závodů 

mistrovství světa, mistrovství Evropy a světových 

pohárů. Technické sporty by tak právem mohly 

patřit k  „výkladní skříni“ nejen českého sportu, 

ale i celé České republiky.

Naším nejúspěšnějším svazem co do počtu 

medailí byl v  roce 2016 Svaz modelářů ČR. Jeho 

reprezentanti na mezinárodních kolbištích vy-

bojovali neuvěřitelných 46  medailí! A  z  toho 

hned 20  bylo z  nejcennějšího kovu. Také závod-

níci ÚAMK byli ve světě vidět. Vybojovali cel-

kem 16  zlatých medailí. Velmi úspěšní byli opět 

i raftaři, kteří vybojovali 14 zlatých medailí. Čeští 

potápěči přidali 11 mistrovských titulů a  navrch 

i  několik světových rekordů. Dařilo se letcům 

z  Aeroklubu České republiky, kteří vybojovali 

9  zlatých, a  tradičně početnou sbírkou medailí 

se mohou pochlubit akademici z České asociace 

akademických technických sportů.

Reprezentanti našich svazů vybojovali k 31. říj-

nu  2016 celkem 255  cenných kovů z  mistrovství 

světa, mistrovství Evropy a světových pohárů (viz 

tabulka 2 – Přehled výsledků re pre zentace). 

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI V ROCE 2017

I v roce 2017 bychom si přáli udržet rozsah čin-

nosti Sdružení na současné úrovni. Důležitou sou-

částí naší práce bude i nadále ekonomické naklá-

dání s majetkem, který do správy Sdružení vložily 

členské svazy, spolupráce s MŠMT i jinými orgány 

státní správy či spolupráce s  ostatními sportovní-

mi organizacemi.

V rámci zmíněného projektu MLADÝ SPORTO-

VEC si dáváme za cíl zapojení co největšího počtu 

dětí a mládeže do sportovního dění u nás.

Zároveň věříme, že i  rok 2017 bude pro naše 

reprezentanty alespoň stejně tak úspěšný jako rok 

2016.

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2016  
(data k 31. 10. 2016)

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Aeroklub České republiky 9 10 6

Česká asociace akademických technických 
sportů

2 6 4

Český kynologický svaz 3 5 2

Český svaz biatlonu 6 11 8

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2 7 7

Svaz branně-technických sportů České 
republiky

2 4 3

Svaz modelářů České republiky 20 12 14

Svaz potápěčů České republiky 11 8 6

Svaz vodáků České republiky 14 20 12

Svaz vojáků v záloze 1 0 0

Svaz záchranných brigád kynologů 2 0 0

Ústřední automotoklub České republiky 16 7 14

CELKEM 89 90 76

CELKOVÝ POČET MEDAILÍ 255
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Aeroklub České republiky (dále jen AeČR) je 

neziskovou celostátní organizací s  úkolem 

spoluvytvářet s  dalšími leteckými sportovními 

organizacemi podmínky k  rozvoji jejich činnosti 

a  koordinovat všechny aktivity svých samostat-

ných organizačních článků. Zastupuje své členy 

ve vztahu vůči státním organizacím a  institu-

cím. AeČR je jediným zástupcem České republi-

ky v  Mezinárodní letecké federaci (dále jen FAI) 

jako její řádný člen v souladu se Statutem FAI se 

všemi právy a  povinnostmi z  tohoto zastoupení 

vzniklými. Je nástupnickou organizací Aeroklubu 

ČSFR, Oddělení letecké a  parašutistické přípravy 

a sportu ÚV a ČÚV Svazarmu, Aeroklubu republiky 

Československé, Masarykovy letecké ligy a všech 

leteckých sportovních organizací a  spolků, půso-

bících a  zaniklých od roku 1909 na území Čech, 

Moravy a Slezska. 

AeČR je dobrovolným sdružením klubů, mající 

formu spolků a  jejich členů, jejichž zájmem je le-

tecká sportovní a zájmová klubová činnost.

V  současné době Aeroklub České republiky 

zaštiťuje 5 sportů a to: plachtění, leteckou akro-

bacii, parašutismus, všeobecné letectví a vrtul-

níkové létání. Ve všech odvětvích, ve kterých se 

konají soutěže jak lokální, národní i  mezinárodní, 

naši reprezentanti dosahují největších úspěchů 

a hrdě reprezentují Českou republiku. 

VRTULNÍKOVÉ LÉTÁNÍ

Loňský úspěch při pořádání prvního mistrov-

ství ČR ve vrtulníkovém létání dopomohl k organi-

zování i letošního mistrovství na letišti Podhořany. 

V letošním roce nastoupilo šestnáct posádek, což 

oproti loňským devíti, byl výrazný posun. Mistrov-

ství se opět létalo dle mezinárodních pravidel ve 

čtyřech disciplínách: navigace, přesnost visení, ve-

dení fenderu a slalom. Pro příští roky jsme si vzali 

za cíl rozšířit náš organizační team a  ucházet se 

o pořádání Mistrovství světa v roce 2018.

I  přes to, že se mistrovství České republiky 

zúčastnilo mnoho zahraničních posádek, titul 

mistrů republiky získal Eduard Malina a  Jakub 

Horáček.

Juniorskými mistry se stali Jaroslav Holub 

a Vladimír Chejnovský.

PLACHTĚNÍ

V letošním roce, stejně tak jako v letech minu-

lých, proběhlo mnoho plachtařských soutěží. Mezi 

ty nejvýznamnější můžeme zařadit Mistrovství 

České republiky, které se konalo ve třídách KOM-

BI 15, kterou ovládl Miloslav Cink, CLUB, ve které 

zvítězil Ondřej Dvořák a ve třídě KOMBI OPEN, kde 

se vítězem stal Roman Mraček. 

 

Motorová akrobacie Martin Šonka 

 

Startovní pole PMČR

 

Navigace – konec
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Česká republika ale zářila i v zahraničí. Mistrov-

ství slovenské republiky vyhrál Roman Mraček.

V  srpnu se konalo v  Litvě Mistrovství světa. 

Zde jsme uspěli především jako tým, kde jsme ob-

sadili 4. místo. V jednotlivcích zde byl nejúspěšněj-

ší Miloslav Cink, který obsadil 10. místo.

Na druhé Mistrovství světa pro třídy OPEN Class, 

18 m a 15 m ještě čekáme. Bude se konat letos v pro-

sinci a  to v  Austrálii. Zde budou Českou republiku 

reprezentovat Petr Krejčiřík a Tomáš Rendla – Open 

Class, Roman Mraček a  Petr Svoboda – 18 m Class, 

Radek Krejčiřík a Ondřej Bordovský – 15 m Class. 

PARAŠUTISMUS

Od roku 1986 bychom velmi těžko hledali rok 

či vrcholný závod, odkud by se čeští parašutisté 

vraceli bez medaile. 

A to hlavně díky profesionálním parašutistům 

Dukly Prostějov. Ti se také letos v září vrátili z mis-

trovství světa v  USA opět s  cennými medailemi. 

Libor Jiroušek se stal mistrem světa v  individuál-

ní akrobacii za volného pádu výkonem, kterým 

zlepšil svůj vlastní světový rekord z roku 2014. Pě-

tičlenné družstvo získalo v  celkovém hodnocení 

družstev stříbrnou medaili a titul vicemistrů světa. 

Totéž se povedlo již opakovaně Jiřímu Gečnukovi, 

který znovu získal stříbrnou medaili a  titul vice-

mistra světa v absolutním hodnocení jednotlivců 

(kombinace dvou disciplín – přesnosti přistání 

a individuální akrobacie za volného pádu). 

České ženské družstvo ve skupinové akro-

bacii se na zářijovém mistrovství světa umístilo 

v první světové desítce hned za dlouhodobě velmi 

úspěšnými parašutistkami Ruska. České parašu-

tistky zlepšily oproti předcházejícímu mistrovství 

světa své bodové hodnocení a na mistrovství svě-

ta se jim podařilo ustavit nový český rekord. 

Stejně tak je úspěšné družstvo v  para-ski 

(zimní kombinace seskoků na přesnost přistání 

v horách a obřího slalomu na lyžích). V nejdrama-

tičtější a divácky velmi úspěšné disciplíně canopy 

piloting se velice dobře letos prezentovalo české 

družstvo na mistrovství světa v  Kanadě. Přestože 

kvůli počasí nebyly vyhlášeny celkové oficiální 

výsledky, parašutisté Jiří Blaška ml., Petr Měšťák 

a  Mark Rahbani se starají, aby česká vlajka byla 

 

Český indoorový tým 

 

Krátce po výskoku do tvaru O
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i v této sportovní disciplíně na mezinárodních zá-

vodech dobře vidět.

A to, co se před necelým rokem povedlo spor-

tovcům na historicky prvním mistrovství světa 

v létání v tunelu v Praze, to už je příběh patřící do 

říše snů. V  nejprestižnější disciplíně čtyřčlenných 

družstev získala Česká republika „bohužel“ jen stří-

brnou medaili, kdy po finále musel být přidán ješ-

tě jeden let, aby se rozhodlo o vítězi. Češi prohráli 

boj o zlato s Francouzi o pouhou tisícinu vteřiny!

LETECKÁ AKROBACIE

Leteckou akrobacii dělíme na dvě odvětví: 

bezmotorovou a  motorovou. V  obou odvětvích 

se v letošním roce konaly jak národní soutěže, tak 

mezinárodní.

Mistrovství Evropy v  letecké akrobacii se 

konalo na letišti v  Moravské Třebové od 20. do 

27. srpna 2016. Zúčastnilo se ho rekordních 42 pi-

lotů z 15 zemí. Martin Šonka zde obhájil titul mis-

tra Evropy ve Freestyle a k tomu ještě přidal titul 

vicemistr Evropy v jednotlivcích. Takový úspěch se 

České republice nepovedl přes 30 let. 

Mistrovství světa v  akrobacii na kluzácích 

probíhalo na letišti Matkópuzsta v  Maďarsku od 

20. do 30. července 2016. Zde Českou republiku 

zastupovalo 5 reprezentantů. Nejlepšího umístění 

dosáhl Aleš Ferra, který mezi 42 závodníky dosáhl 

až na 4. místo. 

Mistrovství České republiky v  letecké ak-

robacii organizovalo letiště Břeclav, a to ve všech 

kategoriích v  motorové akrobacii. Mistrem ČR 

v nejvyšší kategorii se stal Martin Šonka. 

Mistrovství České republiky v bezmotorové 

akrobacii v nižších kategoriích proběhlo na letišti 

v Jaroměři, v té nejvyšší kategorii na letišti v Morav-

ské Třebové. Důvodem oddělení bylo sestavování 

reprezentačního týmu na již zmíněné Mistrovství 

světa. Mistrem republiky se stal Aleš Ferra a  jeho 

vyslání na MS bylo více než správnou volbou. 

LETECKÁ NAVIGACE

Ze soutěží organizovaných FAI General Avi-

ation Commision (GAC) se čeští reprezentanti 

pravidelně zúčastňují mezinárodních soutěží 

v  přesném létání a  letecké rally. V  roce 2016 se 

uskutečnilo ve dnech 4. 9.–10. 9. mistrovství světa 

v  letecké rally v  portugalském Santa Cruz. Česká 

reprezentace potvrdila příslušnost ke světové 

špičce. V prestižní kategorii Unlimited Češi získali 

bronzovou medaili v týmech. Individuálně skonči-

ly posádky Petr Opat - Ondřej Pokorný na 8. mís-

tě, Jan Havlík - Jiří Kadlec na 12. místě a František 

Cihlář - Miloš Fiala na 16. místě.

V  kategorii Advanced Češi dominovali. Zla-

tou medaili získali Petr Jonáš s Jurajem Čekanem, 

bronz Michal Rančák s Terezou Drgovou. Češi v tý-

mech Advanced skončili první, nicméně medaile 

se v kategorii Advanced uděluje až týmům, které 

medaile nezískaly v kategorii Unlimited. 

Na republikové úrovni odborná sportovní ko-

mise (OSK) všeobecného letectví organizovala nebo 

zajišťovala celkem pět regionálních, pět pohárových 

soutěží a samozřejmě mistrovství ČR v obou typech 

soutěží. Mistrem ČR v přesném létání pro rok 2016 je 

již po třetí v řadě Petr Opat. MČR v letecké rally vyhrá-

la posádka Petr Opat – Ondřej Pokorný.

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

Prvním rokem AeČR zaštitoval Mistrovství 
České republiky  ve vrtulníkovém létání. 

Čeští plachtaři jsou vidět i v zahraničí. Mis-
trovství Slovenské republiky vyhrál Roman 
Mraček.

Martin Šonka obhájil titul Mistra Evropy ve 
Freestyle a k tomu ještě přidal titul vicemis-
tr Evropy v jednotlivcích.

V letecké navigaci češi dominují především 
v kategorii Advanced. Zlatou medaili zís-

kali Petr Jonáš s Jurajem Čekanem.

Libor Jiroušek vylepšil svůj 
vlastní rekord z  roku 

2014 a  zároveň se 
stal mistrem 

světa.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Aeroklub České republiky 6 9 4

Celkem 19

 

C172 OKMAF při vzletu na závod
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Univerzitní sport v roce 2016 oslavil 60. výročí 

konání Sportovních přeborů vysokých škol 

a 15. výročí Českých akademických her. Vzhledem 

k vývoji společnosti a zájmům současné mladé ge-

nerace, technické disciplíny provozované Českou 

asociací akademických technických sportů mají 

všechny atributy, které mládež vyhledává: nutnost 

plného nasazení, adrenalin, spojení sportovní čin-

nosti se zvládnutím náročné techniky, možnost 

podívat se na svět z ptačí perspektivy anebo nao-

pak zkoumat podvodní svět. 

Svým charakterem je ČAATS s  12 provozova-

nými sporty organizací multisportovní. Členskou 

základnu máme velice mladou a dynamickou s ne-

ustálým pohybem členů, nových a  odcházejících, 

univerzitních sportovců, kterým naše kluby po 

dobu studia vytváří podmínky pro sportovní a tré-

ninkovou činnost. Devadesát procent členské zá-

kladny tvoří mládež do 26 let, členství je otevřeno 

i dětem a mládeži do 18 let.

Různorodost sportovních disciplín vyžaduje 

úzkou spolupráci ČAATS s  příslušnými sportovní-

mi svazy nejen v rámci Sdružení sportovních sva-

zů ČR, ale i mimo ně: s Českým střeleckým svazem, 

Asociací radiového orientačního běhu ČR a Letec-

kou amatérskou asociací.

PROVOZOVANÉ SPORTY: 

• sportovní střelba • radiový orientační 

• zimní biatlon  běh

• radiový orientační • letní biatlon 

běh • plavání s ploutvemi

• letecké sporty • paragliding

• letecké modelářství • kynologie

• potápění • požární sport 

O technické sporty je mezi studenty velký zá-

jem a nutno říci, že stoupá rychleji než naše mož-

nosti jej plně uspokojit. Toto nás na jedné straně 

velice těší, ale na druhé i zavazuje a nutí k vytvá-

ření technického zázemí našich klubů a získávání 

prostředků na jejich vybavenost.

V současné době máme v 17 klubech organizo-

váno přes 1 600 členů, ČAATS působí v 10 regio-

nech. Většina klubů provozuje více než jeden sport. 

Nejpočetnější je vysokoškolský klub technických 

sportů při FTVS UK v Praze, který funguje současně 

jako univerzitní, pro pražské vysokoškoláky a  má 

v 7 sportovních oddílech přes 600 členů, což je více 

než třetina naší celkové členské základny. Další velké 

univerzitní kluby máme v Brně při MU a TU v Ostravě. 

Naším největším partnerem s  obdobným za-

měřením činnosti je Česká asociace univerzitního 

sportu /ČAUS/, která působí v  rámci ČUS. Usnese-

ním konference z roku 1991 byla ČAATS začleněna 

do struktury vysokoškolského sportu a prostřednic-

tvím ČAUS jsme rovněž členy světové univerzitní 

 

Budoucí generace...

 

AM ČR v požárním sportu, Ostrava 2016

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Česká asociace akademických technických sportů 2 6 4

Celkem 12
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sportovní federace – FISU /Inter national Universi-

ty Sports Federation/, která má více než 160 člen-

ských států.

Z  výše uvedených sportů máme dva olym-

pijské. Biatlon je součástí Zimních světových uni-

verziád a sportovní střelba má jednak samostatná 

univerzitní mistrovství světa a rovněž je jako výbě-

rový sport zařazována do programu Letních světo-

vých univerziád.

60. VÝROČÍ SPORTOVNÍCH PŘEBORŮ VŠ 

A 15. VÝROČÍ ČESKÝCH AKADEMICKÝCH HER

Vrcholem každoročních domácích aktivit na-

šich klubů jsou Sportovní přebory vysokých škol 

/SPVŠ/, které jsou, vzhledem k  vysokým technic-

koorganizačním nárokům na jejich pořádání, zpra-

vidla zajišťovány ve spolupráci s  příslušnými spor-

tovními svazy. Jedná se o SPVŠ: v zimním a letním 

biatlonu, sportovní střelbě, radiovém orientačním 

běhu, leteckých sportech – bezmotorovém létání 

a plachtění, paraglidingu a požárním sportu. Plavá-

ní s  ploutvemi bylo jako každoročně součástí Čes-

kých akademických her pořádaných ČAUS. Pořada-

telem 15. ročníku – 2016 byla Univerzita Pardubice.

V  oblasti univerzitní reprezentace bylo 

v roce 2016 v rámci sportovního programu FISU – 

International University Sports Association pořá-

dáno 33 Akademických mistrovství světa /AMS/. 

Sportovní střelba je jeho součástí a  6. AMS 2016 

bylo v  historii účasti české univerzitní střelecké 

reprezentace nejúspěšnější. 

12 (2 + 6 + 4), to je počet medailí, které získal 

devatenáctičlenný český univerzitní střelecký tým 

pod vedením Jana Fidlera v polské Bydgošti! Ten-

to úspěch nás těší o to více, že úroveň střeleckých 

výsledků, zejména v puškových a pistolových dis-

ciplínách byla srovnatelná s úrovní ME, MS, Světo-

vých pohárů. Rovněž byl překonán rekord v počtu 

zúčastněných střelců /312/ a  vyrovnán nejvyšší 

počet účastnických států /30/, které přijely ze 

všech kontinentů světa.

Naši střelci nejenže se v  této konkurenci ne-

ztratili, ale v  mnoha disciplínách dominovali. Za 

všechny úspěšné medailisty bychom jmenovali 

Lucii Brázdovou /FSpS MU Brno/, která získala 

2 cenné kovy. Individuální stříbrnou medaili v dis-

ciplíně 50 m malorážka vleže a  jako členka týmu  

/Brázdová, Vognarová, Brabcová/ i medaili zlatou! 

Tento týmový výsledek byl o  to cennější, že za 

českým družstvem zůstaly favorizované týmy Ko-

reje a Číny. Další zlatou medaili přidal ženský tým 

ve Skeetu ve složení Pešková, Jahodová a  Šumo-

vá, která v  individuální soutěži obsadila 2. místo. 

Celý výsledkový servis je k dispozici na stránkách 

www.fisu.net.

Již nyní je známý pořadatel dalšího AMS. Je 

jím Malajsie /konkrétně Kuala Lumpur/, kde se 

bude v  termínu 14. – 18. 3. 2018 konat 7. Akade-

mické mistrovství světa. Tato atraktivní asijská 

země, kde je sportovní střelba velice populární, ur-

čitě organizačně připraví výbornou soutěž. Účast 

na ní bude pro sportovní střelce velkou motivací 

a držíme palce, aby se jim podařilo skloubit studi-

um s náročnou sportovní přípravou. 

V roce 2017 se budeme snažit udržet vysokou 

laťku všech našich aktivit. V oblasti domácích sou-

těží organizačně připravit celý seriál SPVŠ v  ob-

vyklém rozsahu, z  reprezentačních akcí nás hned 

v  úvodu roku čeká účast univerzitního družstva 

 

Jitka Landová (FSpS MU Brno) – nejúspěšnější 

sportovkyně ČAATS v novodobé historii

 

Akademické mistryně světa 2016 v puškových 

disciplínách - družstvo ve složení Lucie Brázdová, 

Gabriela Vognarová, Aneta Brabcová

 

AMS ve sportovní střelbě 2016 - družstvo žen ČR 

v puškových disciplínách

 

AM ČR v radiovém orientačním běhu 2016
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biatlonistů na Zimní světové univerziádě v  Kaza-

chstánu, v Almaty. Velkou výzvou pro nás zůstane 

zlepšování technického vybavení našich klubů, 

které je nezbytné pro provozování jednotlivých 

sportovních disciplín.

Závěrem je na místě poděkovat všem, kteří 

naši činnost podpořili. Bez úzké spolupráce se 

sportovními svazy a  jejich trenéry, finanční pod-

pory státu prostřednictvím MŠMT ČR, sportovních 

center MV ČR a MO ČR, ale i osobní invence všech 

zainteresovaných, bychom se určitě neobešli. Na 

druhou stranu jsme snad přispěli svojí prací, nad-

šením a  elánem k  výchově a  vzdělání těch, kteří 

se ve velice krátké době stanou lídry společnos-

ti. A  doufáme, že i  těmi, kteří budou propagovat 

a podporovat sport a zájmovou sportovní činnost 

jako důležitou součást vzdělání!

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

2013, 2015 Jitka Landová, studentka FSpS 
MU v  Brně, se stala se ziskem 5 medailí  
(2-0-3) ze dvou univerziád nejúspěšnější 
sportovkyní ČAATS v novodobé historii.

2003 – 2016 Od uspořádání historicky 
1. akademického mistrovství světa ve spor-
tovní střelbě v Plzni se tento sport stal jed-
ním z  nejúspěšnějích, které jsou zařazeny 
do programu FISU.

AM ČR v  požárním sportu tradičné patří 
k soutěžím s nejvyšším počtem účastníků. 
V  roce 2016 se jeho dvou částí zúčastnilo 
259 studentů ze 42 VŠ.

2007 – 2016 Z  šesti akademických mistrov-
ství světa a třech Letních světových univer-
ziád přivezli čeští sportovní střelci celkem 
45 medailí (13-15-17).

Adéla Sýkorová (sportovní střelba) a  Jaro-
slav Soukup (biatlon) jsou držiteli medailí 

nejen ze světových univerziád, ale cen-
né kovy získali i  na olympijských 

hrách (A. Sýkorová bronz na 
LOH v  Londýně 2012, 

J. Soukup stříbro 
a  bronz na ZOH 

v Soči 2014).
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Náš svaz je zapsaným sportovním spolkem. Sou-

časně je součástí Sdružení sportovních svazů 

České republiky, z.s. a zakládajícím subjektem Čes-

komoravské kynologické unie (ČMKU), která nás za-

střešuje vůči Mezinárodní kynologické federaci FCI. 

Založen byl 8. prosince 1990.

Jsme největší kynologickou organizací v rámci 

České republiky, sdružující více než 18 tisíc členů 

v základních organizacích (ZO) a klubech.

ČKS je garantem státní reprezentace ve spor-

tovní kynologii.

Jsme sportovním spolkem s  velmi širokým 

spektrem nabídky jednotlivých odvětví, k uplatně-

ní zájmů veškeré kynologické veřejnosti. 

Naše výsledky, docílené v  evropském i  světo-

vém měřítku od doby založení 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 

podfinancována.

Větší část každoročních výdajů na činnost, za-

jištění veškeré sportovní a přeborové činnosti hradí 

svaz z  vlastních prostředků. Zájem eventuálních 

sponzorů je limitován tím, že nejsme natolik atrak-

tivním sportem, o který by měla zájem celoplošná 

veřejnoprávní média. Když už se najde sponzor, na-

příklad krmivářská firma, nebo firma s kynologický-

mi potřebami, jsou její možnosti vzhledem k našim 

požadavkům přeci jen omezené. I tak jsme rádi za 

každou korunu, či poskytnutý materiál.

Větší zájem ze strany kompetentních orgánů 

o  sportovní kynologii bychom uvítali hned z  ně-

kolika důvodů. Nejde jen o sportovní vyžití, i když 

ani to není zanedbatelné. Zejména po linii práce 

s mládeží je to s výhledem do budoucna podle nás 

velmi přínosné. Vždyť právě práce se psem před-

pokládá jednak pobyt na čerstvém vzduchu, urči-

tou fyzickou zdatnost a v neposlední řadě i vztah 

k přírodě. Nehledě k tomu, že u mladých napomá-

há vytvářet pocit zodpovědnosti ke svěřenému 

zvířeti. Všechny tyto aspekty jsou ve výchově naší 

mladé generace obecně často opomíjeny. 

Kromě soutěžní činnosti mládeže s  vyvrchole-

ním v MČR mládeže (všestranní a stopaři) podporuje 

svaz finančně i krajská soustředění mládeže, výcviko-

vé víkendy a jedenkrát ročně pořádáme republikový 

tábor mládeže s účastí 55 dětí (letos již 37. v pořadí). 

Většina těchto táborů proběhla ve Starém Plzenci.

Nelze pominout i to, že v našich základních or-

ganizacích vyrůstají budoucí psovodi ozbrojených 

složek (Policie, AČR).

Kromě základního poslání, organizace spor-

tovního výcviku a chovu psů, je nemalá pozornost 

věnována právě práci s mládeží v oblasti propagace 

ochrany zvířat a přírody. Samozřejmostí je odborná 

příprava funkcionářského kádru (rozhodčí, figuranti, 

kladeči, trenéři) a  vydávání potřebných normativů 

k zajištění sportovní a chovatelské činnosti. Každo-

 

Vyštěkávání pomocníka

 

Jiří Štindl a jeho Torpedo z Nového Draka, vítěz VS  v kategorii juniorů

 

Aport šplhem



2016 / 18ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ

ročně jsou organizovány a zabezpečovány výběrové 

postupové soutěže, mistrovství dospělých i  mláde-

že a  výjezdy reprezentačních družstev na světová 

mistrovství. Kromě toho je organizačně zabezpečo-

ván systém výkonnostních zkoušek psů, na kterých 

je ověřována odborná připravenost zvířat. 

Pro členy svých chovatelských klubů jednot-

livých plemen vydává ČKS průkazy původu psů, 

vede plemennou knihu a zabezpečuje kompletní 

servis jednotlivým chovatelům. 

Prostřednictvím zastřešující Českomoravské 

kynologické unie je náš svaz členem mezinárod-

ní kynologické federace FCI. V  posledních letech 

jsme byli touto organizací několikrát pověřeni 

uspořádáním vrcholných světových mistrovství 

v  různých odvětvích kynologické činnosti. Všech-

ny tyto akce byly jak po odborné, tak i  společen-

ské úrovni vysoce hodnoceny. Domníváme se, že 

i  toto by mělo být zohledněno při rozhodování 

o přidělení finančních prostředků, vždyť jde o ne-

malou propagaci nejen kynologie, sportu, ale 

i naší republiky jako takové.

ČKS je každoročně pořadatelem dvou, dnes 

již tradičních, mezinárodních výstav psů v  Praze, 

s účastí až 7000 předvedených jedinců. 

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 or-

gánech světových organizací jednotlivých plemen. 

Výcvik psů je zabezpečován v  zařízeních jed-

notlivých základních organizací, je prováděn pod 

vedením zkušených instruktorů. Vyvrcholením ur-

čitého období přípravy je vždy ověření schopností 

psů účastí na zkouškách z  výkonu podle jednotli-

vých stupňů obtížnosti. Mimo to jsou na regionální 

úrovni pořádány veřejné kynologické závody pro 

široký okruh našich členů, které slouží nejen k po-

rovnání výkonnosti psů, ale bývají i  významnou 

společenskou událostí v místě působnosti pořádají-

cí organizace a přispívají k jejímu zviditelnění a pro-

pagaci kynologického sportu samotného.

Výkonnostní sport, vrcholící v  domácích mis-

trovstvích a účastí na mnoha mistrovstvích světa, 

je podřízen požadavkům Mezinárodní kynologic-

ké federace FCI. 

Činnost našich kolektivních členů, chovatel-

ských klubů je po linii chovu konkrétního plemene 

sice podřízena interním normativům a předpisům, 

ale po linii výcviku se provádí taktéž na cvičištích 

základních kynologických organizací, které jsou 

naší stěžejní materiální základnou. 

 

Výběrová soutěž na MR ČR IPO Třeboň 2016, Jitka 

Davidková a Chester Eqidius – 1. místo

 

Václav Ouška s německým ovčákem Qvido Vepe-

den, mistři světa WUSV 2016

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

Pořádání republikového tábora talentova-
né mládeže.

Pořádání krajských táborů talentované 
mládeže.

Nově uspořádání dalšího MR mládeže a ju-
niorů (stopaři).

 Pověření k uspořádání MS vel.kníra-
čů 2017.

Uspořádání jarní a pod-
zimní mezinárodní 

výstavy psů.
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Zvláštní pozornost v  naší organizační struk-

tuře zaslouží Centrum pro speciální výcvik psích 

pomocníků pro tělesně a  zdravotně handicapo-

vané – HELPPES. Jeho výcvikáři mají již vycvičeny 

a úspěšně předány stovky vodících psů pro nevido-

mé a psů asistenčních. I v těchto disciplínách jsou 

každoročně pořádána mistrovství ČR, kde účastní-

ky jsou samotní postižení spoluobčané.

Rok 2016 byl pro naše sportovní kynology i přes 

nepřízeň v  dotační politice co do mezinárodních 

úspěchů přímo jako z říše snů. Historicky poprvé se 

náš závodník stal mistrem světa na MS WUSV němec-

kých ovčáků. Mistrem světa se stal Václav Ouška se 

psem Qvidem. V  početném startovním poli 139 zá-

vodníků se umístil ještě Martin Pejša na 5. místě a Jit-

ka Dufková jako 11. Tato krásná umístění znamenala 

i pro naše družstvo titul mistrů světa. 

Vysoko je ceněno medailové umístění na MS 

FCI IPO všech plemen, kterého docílil Jan Böhm se 

psem Forny, kteří se stali vicemistry světa. Výčet 

úspěšných umístění doplnil ještě Martin Plechá-

ček 5. místem a Petr Foltyn místem 16., a to v po-

četném startovním poli 117 závodníků. Družstvo 

v  tomto složení se umístilo na krásném 2. místě, 

pouhý 1 bod za mistry světa.

Ve výčtu úspěchů nesmí chybět ani MS pleme-

ne belgický ovčák FMBB. Do užšího finále se pro-

bojovali hned 4 naši závodníci s krásným umístě-

ním: Petr Foltyn jako 5., Jan Böhm jako 7. a úspěch 

dovršil Martin Plecháček na 10. místě. Pro družstvo 

to znamenalo zopakování loňského 2. místa hned 

za vítěznými Němci. 

V MS Atibox plemene boxer získali naši závod-

níci taktéž pěkná umístění v  první polovině star-

tovního pole. Hned 5 našich závodníků se vešlo do 

prvních jedenácti. Velkým úspěchem bylo 2. místo 

MUDr. Kateřiny Rackové, Jan Šťastný byl 4., Robert 

Fagoš 6., jako sedmá se umístila Iva Fojtíková a vý-

čet doplňuje Miloslav Auterský 11. místem.

Z  ostatních kynologických sportů je třeba 

vyzdvihnout nevídaný úspěch Martiny Magnoli 

Klimešové, která se stala ve španělské Zaragoze 

mistryní světa v Agility. 

Ostatním pracovním plemenům se sice ne-

podařilo dosáhnout medailových umístění, avšak 

i oni byli v první polovině startovního pole.

Výčet úspěchů je již nyní bezesporu úcty-

hodný, a to nás ještě v závěru roku čeká MS ISPU 

velkých kníračů, kde býváme tradičně taktéž 

úspěšní. 

Úplně závěrem snad zbývá pouze vyslovit 

přání, aby konečně byla ve financování státní re-

prezentace nastavena jednotná, spravedlivá a prů-

hledná pravidla.

Veškeré informace ohledně svazu možno zís-

kat na webu: www.kynologie.cz

 

Tábor talentované mládeže ve Starém  

Plzenci 2016

 

Česká republika – mistři světa v družstvech na 

MS německých ovčáků MEPPEN 2016

 

Torpédo se s figurantem nemazlil – pozdější vítěz 

kategorie juniorů psovoda Jiřího Štindla

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Český kynologický svaz 3 5 2

Celkem 10
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ČESKÝ REPREZENTAČNÍ TÝM 

Na radioamatérských pásmech probíhají každý 

víkend nejrůznější závody. U  velkých, tzv. meziná-

rodních závodů je cílem navázat v průběhu konání 

maximální počet spojení a  současně např. s  maxi-

málním počtem zemí světa. V  případě národních 

závodů kromě maximálního počtu spojení, udělat 

spojení (např. v  případě českého závodu) zároveň 

s co největším počtem okresů ČR. 

Nicméně, jeden závod se v  každém roce 

výrazně odlišuje. Světová radioamatérská unie 

(IARU) před časem zaštítila konání závodu IARU HF 

Championship, kde kromě individuálních účastní-

ků nastupují také týmy jednotlivých členských stá-

tů. Zavedlo se pravidlo, že každý stát (člen IARU) 

může do soutěže poslat tým, ve kterém současně 

pracuje 12  stanic pod stejnou značkou. Pro odli-

šení od ostatních stanic mají tyto ve své značce 

zkratku HQ. Proč 12 stanic? Závod je organizován 

na 6 radioamatérských pásmech podle délky vlny 

– 160, 80, 40, 20, 15 a 10 metrů a dvěma základními 

druhy provozu – fonickým a telegrafním. 

Český reprezentační tým se pravidelně zú-

častňuje této soutěže pod značkou OLxHQ (kde 

písmeno x je nahrazováno číslicí, odpovídající roku 

v dekádě, tzn. např. v roce 2016 byla použita znač-

ka OL6HQ). Ze 12 míst české republiky cca 50 špič-

kových radioamatérů po dobu 24 hodin navazuje 

spojení s cílem dosáhnout maximálního výsledku. 

A daří se jim to. Stanice OLxHQ se pravidelně 

umísťuje na nejvyšších příčkách soutěže. To je vel-

ký úspěch. V  kategorii Multi-Multi, ve které jsou 

stanice HQ zařazeny (tato kategorie znamená, že 

daná stanice může pracovat současně na všech 

šesti radioamatérských pásmech)  se každoročně 

objevuje více než 50 stanic. 

SOUTĚŽE PRO MLÁDEŽ V ČESKÉM  

RADIOKLUBU.

Český radioklub z. s. pořádá pro děti, mládež 

a  mladé začínající amatéry soutěže, ve kterých si 

mohou účastníci vzájemně porovnat získané zku-

šenosti a dovednosti. 

Mezi tyto soutěže patří „Mistrovství ČR dětí 

a mládeže v radioelektronice“. Jedná se o postupo-

vou soutěž s  technickým zaměřením. Děti a  mlá-

dež soutěží v okresním, krajském a republikovém 

kole. Další soutěže jsou čistě provozní. Jedná se 

o dlouhodobou soutěž „Mistrovství ČR juniorů na 

VKV“. Tato soutěž probíhá po celý rok a jednotlivá 

soutěžní kola se konají v době konání FM poháru 

a  Provozního aktivu. Jednodenní provozní soutě-

ží je „Závod mládeže na VKV“ a v neposlední řadě 

„Polní den mládeže na VKV“. Podmínky všech uve-

dených soutěží a závodů, stejně jako jejich pořada-

tele nebo vyhodnocovatele najdete na stránkách 

Českého radioklubu www.crk.cz . Vojta OK1ZHV.

 

Stanoviště u rychnova nad Kněžnou 

 

Stanoviště u Náměště nad Oslavou  OK5Z  

3,5 MHz, Fone provoz

 

Stanoviště  u Rychnova nad Kněžnou, OL7M, 

21 MHz, telegrafní provoz, OK1CID, OK1HRA, 

OK1MU, OK2CQR, OK2ZAW
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RADIOVÝ KONTAKT S MEZINÁRODNÍ  

VESMÍRNOU STANICÍ

Pro spojení ISS s  Olomoucí byl naplánován 

termín 8. 3. 2016. Studenti tří škol ČR položili otáz-

ky astronautovi Timothymu Peakeovi na palubu 

ISS. Tato akce byla zahájena přibližně v 08:22 UTC, 

což je 09:22 SEČ. Doba trvání kontaktu byla přibliž-

ně 9 minut. Amatérský rádiový kontakt byl přímo 

mezi OR4ISS a OK2KYJ.

Stalo se tak v  naplněné posluchárně Příro-

dovědecké fakulty UP v  Olomouci. Uskutečnil 

se tak historicky první veřejný kontakt studentů 

s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS) v historii ČR. 

Úspěšně tím bylo završeno čtyřleté úsilí radioklu-

bu OK2KYJ v rámci projektu ARISS. 

Nesměle jsme se přihlásili s  datem 2011/8/26, 

a  první odpověď přišla obratem. Nastal administra-

tivní kolotoč. Spojení radioklub – škola je nutnou 

podmínkou. První dohoda - Olomoucký radioklub 

OK2KYJ a  Gymnázium Čajkovského. Po opakované 

žádosti jsme byli zařazení do elitní skupiny vybra-

ných pod číslem EU 303. Už samotné zařazení jsme 

pokládali za úspěch. Během čekací doby na završení 

programu – radiový kontakt s astronautem, který byl 

stanoven po uplynutí dvou roků, jsme plnili stanove-

né vzdělávací úkoly. Nakonec to byly roky tři. Po mír-

ném zaváhání se k nám přidala další dvě gymnázia 

Slovanské a Olomouc-Hejčín a ještě Přírodovědecká 

fakulta UP. Vytvořila se tak skvělá parta pedagogů 

pod vedením profesorky Farmačkové, která vedla 

celý program a podávala o tom hlášení ARISS. 

Technickou stránku zajišťoval olomoucký Ra-

dioklub OK2KYJ za podpory Magistrátu města Olo-

mouce. Mimořádná událost byla přebírána velkým 

počtem medií. Osm televizních kamer a  zástup 

novinářů podtrhl závěrečnou akci. To sice vyhovo-

valo záměru agentury ARISS, ale poněkud to zvy-

šovalo riziko, že se v té změti kabelů technického 

zařízení stane něco nepředvídaného. 

Akce proběhla v  prostředí Přírodovědecké fa-

kulty UP. Program byl přenášen prostřednictvím 

univerzitní audiovizuální projekce a byl taktéž dis-

tribuován do internetové sítě.

Radiový kontakt zajistili operátoři Leo, OK2UUJ, 

vedený u  NASA jako Main Operator of both stati-

ons a  Ivor, OK2VWX, jako Secondary operator of 

 

Studentka Slovanského gymnázia Anna – Marie 

Müllerová klade otázku astronautovi

 

Posluchárnu zaplňují účastníci, aktéři i hosté...
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both stations. Na technické přípravě se významně 

podílel Martin Krejčí, OK2GMO. Napětí provázejí-

cí celou akci z nás spadlo, až když jsme z vesmíru 

uslyšeli: Oscar Kilo 2 Kilo Yankee Juliet this is Oscar 

Romeo 4 India Sierra Sierra. I hear you weak but rea-

dable. OVER. Slyším slabě, ale čitelně. V té době se 

stanice nacházela někde na obzoru u Velké Británie. 

Postupně, jak se stanice zvedala nad obzor, tak se 

slyšitelnost zvedla na vynikající. Připravené otázky 

na sebe navazovaly jedna za druhou a jejich proud 

byl zakončen potleskem pozvaného publika.

Byli jsme velmi potěšeni odezvou na tuto zá-

věrečnou akci. Velkou zásluhu na tom mají oba 

public relations Lukáš Richterek, VŠ učitel, a Pavel 

Urbášek. Akce byla zaznamenána i časopisy, které 

jsou vydávány ČAV. Byli jsme požádáni i o vystou-

pení na festivalu vědeckých filmů AFO v Olomouci, 

kde se promítl sestřih akce. Celý tým byl pozván 

primátorem města, kde byl pro každého připra-

ven pamětní list a  každý se zapsal do pamětní 

knihy města. Na shromáždění u  primátora oce-

nil akci jeho náměstek pro školství pan Urbášek: 

„… a musím přiznat, že jsem obdivoval nejen precizní 

organizaci, bez které by se celá akce nemohla obejít, 

ale i  nadšení, které ze všech zúčastněných doslova 

tryskalo. A  radost z  úspěchu pak s  vámi opravdu 

nešlo nesdílet. Ještě jednou tedy velký dík vám, kteří 

jste se pro tuto věc nadchli a dotáhli ji do konce.“

ČESKÝ RADIOKLUB

Hlavním posláním je rozšiřovat a hájit prostor 

pro naplňování zájmů všech přátel radioamatérské-

ho hobby v ČR. Český radioklub reprezentuje radi-

oamatéry vůči vládním místům ČR, zejména vůči 

Českému telekomunikačnímu úřadu. Spolupracuje 

s radioamatérskými organizacemi sousedních států.

Vznikl 10. května 1990 jako právní nástup ce 

předchozích radioamatérských spolků v  Čes ko-

slo vensku. Jako největší radioamatérská organi-

zace v  ČR zastupuje zájmy našich radioamatérů 

v Mezinárodní radioamatérské unii (IARU).

Český radioklub nyní sdružuje okolo 2040 čle-

nů a více než 190 členských radioklubů. Součástí 

práce ČRK je podpora a  financování radioama-

térských majáků a  převaděčů i  součinnost v  le-

gislativních záležitostech spojených se získáním 

radioamatérské koncese. Nedílnou a nemalou část 

práce tvoří podpora zájmových kroužků a soutěží 

mládeže. Pokud se chcete o  Českém radioklubu 

a jeho aktivitách dozvědět více, navštivte naše in-

ternetové stránky www.crk.cz

 

Tým studentů po skončení přenosu 

 

Tým organizátorů uvádí film, záznam z radiové 

konference, na festivalu populárně-vědeckého 

filmu Akademia film Olomouc
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KŘIŠŤÁLOVÁ SEZÓNA DÁMY VE ŽLUTÉM

Celkem 25 cenných kovů vybojovali čeští re-

prezentanti v průběhu sezóny 2015/16. Jeden 

výsledek však čněl nad ostatními. Dlouhých 26 let 

čekal Český biatlon na prvenství v celkové klasifika-

ci Světového poháru. V sezóně 1989/1990 vyhrála 

Světový pohár Jiřina Adamičková, samozřejmě 

tehdy ještě reprezentantka Československa. A co se 

stalo nyní? Na svoji předchůdkyni navázala Gabrie-

la Soukalová – Koukalová. Jak se její triumf zrodil? 

Na cestě za svým triumfem měla členka SKP 

Kornspitz vynikající bilanci. Z pětadvaceti individu-

álních závodů SP vystoupila celkem jedenáctkrát na 

stupně vítězů, z toho byla 4 × 1., 4 × 2. a 3 × 3.! Je-

diné smolné okamžiky prožila na světovém šampio-

nátu v norském Oslu. Na hollmenkolenských tratích 

doběhla dvakrát čtvrtá, jednou pátá a zaznamenala 

také svůj jediný(!) výsledek mimo elitní desítku. Ve 

stíhacím závodě obsadila 11. místo…

„Mám asi ještě větší radost než po zisku olympij-

ských medailí,“ prohlásila o  vítězství. „Snad jsem 

i lidem u nás doma udělala radost a sdílí ji se mnou, 

protože bych jim přála, aby cítili to, co teď cítím já.“ 

Vedle velkého křišťálového glóbu dosáhla i  na 

tři malé za vítězství ve sprintu, stíhacím závodě 

a v závodě s hromadným startem. Může se tak pyš-

nit už kompletní sbírkou, protože na ostatní malé 

glóby dosáhla už v předchozích sezónách. 

Bez cenného kovu se tentokrát vracel český 

tým z MS. V norském Oslu Češi na medailové pozice 

opakovaně útočili, ale nedosáhli na ně. „Samozřej-

mě, že malinko zklamaní jsme. Medailový lesk nám 

schází už vzhledem k tomu, jak se předtím sezóna vy-

víjela,“ podotkl šéftrenér týmu Ondřej Rybář a vzá-

pětí zdůraznil: „Letošní šampionát pro nás sice nebyl 

medailový, ale současně nebyl ani neúspěšný.“ Jeho 

slova dokládají i následující řádky. 

NA MS V OSLU 2016 VYBOJOVALA  

ČESKÁ REPREZENTACE JEDENÁCT  

UMÍSTĚNÍ V TOP TEN:

• 3 × 4. místo 

2 × Gabriela Soukalová, 1 × Veronika Vítková

• 3 × 5. místo 

1 × Gabriela Soukalová, 1 × Michal Krčmář,  

1 × štafeta mužů

• 3 × 6. místo 

1 ×  smíšená štafeta, 1 × štafeta žen,  

1 × Veronika Vítková

• 1 × 7. místo 

Veronika Vítková

• 1 × 8. místo 

Veronika Vítková

V  průběhu celé zimy nashromáždili čeští biat-

lonisté celkem 16 pódiových umístění ve SP. Kdo se 

vedle 11 počinů Gabriely Soukalové – Koukalové 

o ně zasloužil? Chronologicky řazeno: třetí doběhla 

smíšená štafeta Veronika Vítková, Gabriela Soukalo-

vá, Michal Šlesingr a Ondřej Moravec v Oestersundu. 

Michal Šlesingr pak obsadil třetí místo ve stíhacím 

závodě v Ruhpoldingu a jako čerstvý otec přidal tam-

též Ondřej Moravec druhé místo v závodě s hromad-

ným startem. A pak začala úřadovat i ženská štafeta. 

Kvartet Eva Puskarčíková, Lucie Charvátová, Gabriela 

Soukalová a Veronika Vítková doběhl druhý v Anter-

selvě a vyhrál v mrazivém americkém Presque Isle.

Dalšími pozitivy sezóny byly výkony mladých 

reprezentantů. Největší pokrok zaznamenal Mi-

chal Krčmář, který svoji dosud nejlepší sezónu ko-

runoval pátým místem ve vytrvalostním závodě na 

MS. V celkové klasifikaci SP povyskočil na 23. mís-

to. Pátou příčkou při sprintu v Hochfilzenu překva-

pila i Lucie Charvátová. A přestože bývalá běžkyně 

stále zápasí se stabilitou střelby, opakovaně ukáza-

la, že v ní dřímá velký potenciál. Celkově 28. skon-

čila ve SP Eva Puskarčíková. Jejím maximem byla 

devátá příčka ze stíhacího závodu v  Pokljuce.  

 

Gabriela Soukalová – Koukalová při vítězném dojezdu v závodě  

na SP Ruhpolding 2016

 

M. Krčmář po vytrvalostním závodě  

na MS Oslo 2016
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Zejména se prezentovala stabilitou výkonnosti. 

V  SP bodovala patnáctkrát, přičemž onemocnění 

ji v závěru sezóny připravilo o šest závodů! 

Ne vše se během sezóny Světového poháru 

2015/16 povedlo. Trochu za očekáváním zůstali 

muži, kteří v Poháru národů klesli z páté na osmou 

příčku. Nemoci poznamenaly i formu Jitky Landové, 

stabilní členky vítězné štafety ze sezóny 2014/15, 

která zamířila do „B“ týmu. Určitě více sama od 

sebe čekala i  Veronika Vítková, která ani v  SP ani 

na MS nevystoupila na stupně vítězů, byť v celkové 

klasifikaci SP obsadila výborné osmé místo. Snad jí 

chybělo jen štěstí. Pokračovalo i  hledání formy Ja-

roslava Soukupa. Historicky první český olympijský 

medailista dokonce v průběhu sezóny vypadl z „A“ 

týmu. Přivezl však stříbrnou medaili z ME v ruském 

Ťumeni a  nominoval se nakonec i  na MS, kde byl 

členem páté štafety mužů. 

Pokud už jsme zmínili ME v  Rusku, tak vedle 

Jaroslava Soukupa zde uspěla i talentovaná Jessica 

Jislová, která skončila šestá v závodě s hromadným 

startem. Na šestém místě doběhl v mixu dvojic i pár 

Barbora Tomešová, Lukáš Kristejn. Barbora Tomešo-

vá si pak přispala i osmou příčku ve sprintu. 

Nečekaně úspěšně si počínaly české naděje na 

MS juniorů a dorostu v rumunském Cheile Gradistei. 

V  kategorii dorostenek zazářila Markéta Davidová, 

která dosáhla na bronz ve vytrvalostním závodě, 

čtvrtá skončila ve sprintu a desátá ve stíhačce. Na-

víc byla s  Natálii Jurčovou a Terezou Vinklárkovou 

členkou stříbrné štafety dorostenek! Do elitní desít-

ky se prosadil i  Jakub Štvrtecký, sedmý ve sprintu, 

a Natálie Jurčová, jež vybojovala osmé místo ve stí-

hačce. Bronzovou tečku za MSJ pak udělali junioři 

ve štafetě na 4 × 7,5 km. Čtveřice David Tolar, Milan 

Žemlička, Ondřej Hošek a Jan Burian nestačila jen 

na vítězné Rusy a druhé Němce, až daleko za nimi 

skončili Norové, Ukrajinci či Francouzi… 

Zastoupení měl biatlon i  v  českém týmu na 

Zimních olympijských hrách mládeže v  norském 

Lillehammeru. Čtveřice Petra Suchá, Tereza Vin-

klárková, Vítězslav Hornig a Jakub Štvrtecký se po-

hybovala ve druhé desítce výsledkové listiny. 

Konec sezóny nám pak přinesl dvě loučení. Ak-

tivní kariéru uzavřeli Barbora Tomešová a Vít Jánov. 

Domácí závody doprovázely špatné povětr-

ností podmínky. Několik regionálních klání muse-

lo být kvůli nedostatku sněhu zrušeno. Mistrov-

ské závody, byť v  různých termínech, hostila ve 

všech věkových kategoriích Vysočina Arena. V ka-

tegorii žactva se dokonce trojnásobnou šampión-

kou stala Karolína Špinarová (žákyně B) z SK Nové 

Město na Moravě. Dva individuální tituly vybojo-

ČESKÝ SVAZ BIATLONU

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

První velký křišťálový glóbus vybojovala  
Jiřina Pelcová/Adamičková za vítězství ve 
SP v sezóně 1989/1990.

Díky uplynulé sezóně završila Gabriela Sou-
kalová svou sbírku křišťálových glóbů, která 
je nyní kompletní. Protože už vlastnila:

- malý glób za vytravalostní závod 
SP 2013/2014

- malý glób za smíšenou štafetu 
SP 2013/2014

- malý glób za štafetu žen SP 2014/2015.

V Poháru národů IBU SP v biatlonu obsadila 
ženská reprezentace 3. místo.

Pořadatelem MS 2020 bude Anterselva. 
My jsme na Kongresu v Moldávii neuspěli 
s  kandidaturou na MS 2021. Vyhrál ruský 
Ťumeň. Budeme se však ucházet o  šampi-

onáty i v dalších letech.

Mistrovství ČR v  biatlonu na 
kolečkových lyžích v  Leto-

hradě navštívilo během 
dvou závodních 

dnů více než 
8000 fa-

nouš-
ků.

 

Vítězná štafeta na MS v letním biatlonu  

v Otepää 2016 (Zleva – Ondřej Hošek, Anna 

Tkadlecová, Jan Burian, Markéta Davidová)

 

M. Šlesingr při střelecké položce  

na SP Ruhpolding 2016
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vali Ondřej Mánek (žáci C) z SKS Vimperk a Tereza 

Žitná (žákyně C) z SKP Jablonce nad Nisou. Opa-

kovaně sbírat zlaté medaile z  individuálních zá-

vodů se dařilo letohradským dorostencům. Dvě 

zlaté z  MČR mají Tomáš Mikyska (dorostenci  A), 

Tereza Vinklárková (dorostenky  B) a  Jakub Štvr-

tecký (dorostenci B). Této trojici zdatně sekun-

dovala Markéta Davidová z  SKP Kornspitz, která 

i  díky výsledkům na mezinárodním poli byla vy-

hlášená Talentem roku. 

Nezapomínáme ani na nedílnou součást naše-

ho hnutí, kterou je letní biatlon. Uspořádali jsme 

celkem tři kola Českého poháru v letním biatlonu, 

která proběhla v  Letohradě, Bystřici pod Hostý-

nem a  Novém Městě na Moravě, a  na tři desítky 

regionálních závodů. 

Mistrovství ČR žactva hostilo Staré Město pod 

Landštejnem a  jeho nejúspěšnějšími aktéry byli: 

domácí naděje Ondřej Poledník (žáci B) a  Jáchym 

Kaplan (žáci C), kteří vybojovali tři zlaté medaile! 

Šampionátu dorostu a dospělých v Jablonci nad Ni-

sou vévodil David Foller ze Střelky Brno (dorostenci 

B), který v titul proměnil každý ze svých tří startů! 

Proběhly i šampionáty v doplňkových disciplí-

nách. Tituly v biatlonu na horských kolech vybojo-

vali v Jablonci nad Nisou Gabriela Koukalová a On-

dřej Moravec. Na kolečkových lyžích v  Letohradě 

byl nejúspěšnější dvojnásobný vítěz Jaroslav Sou-

kup. Mezi ženami vyhrály Eva Puskarčíková a Vero-

nika Vítková. 

Mezi největší úspěchy letního biatlonu patří svě-

tový titul smíšené juniorské štafety ve složení Anna 

Tkadlecová, Markéta Davidová, Ondřej Hošek a Jan 

Burian z  Estonského Otepää. Posledně jmenovaný 

navíc doběhl druhý jak ve sprintu, tak i ve stíhačce! 

Úspěch juniorů podtrhl třetím místem ze sprintu On-

dřej Hošek. Výborný výsledek se povedl i Lukáši Kris-

tejnovi mezi muži, jenž bral ve sprintu stříbro. Výsled-

ná medailová bilance 1-3-1 překonala očekávání! 

A  co nás čeká v  sezóně 2016/17? Pro repre-

zentační „A“ tým bude mít tentokrát sezóna hned 

dva vrcholy. Tím prvním bude prosincový Světový 

pohár v Novém Městě na Moravě. Na Vysočině se 

odehraje 3. kolo z devítidílného seriálu SP. Druhým 

vrcholem bude únorové MS v rakouském Hochfil-

zenu. V  průběhu SP si biatlonisté také otestují 

olympijské tratě v Korejské republice. Kde se usku-

teční další významné soutěže? Mistrovství Evropy 

budou koncem ledna hostit polské lázně Duszniki 

Zdroj na severní straně Orlických hor. ME juniorů 

se odehraje u nás v NMNM. Na juniorské MS pak 

mladí biatlonisté zamíří do ruského Ostrova. 

Našimi partnery i pro nejbližší období zůstáva-

jí společnosti Viessmann, Hamé, BMW, PSG, EGAP, 

Meopta, EP Energy Trading, Czech Republic / Land 

of Stories, Alpine Pro, ATEX, Olymp. Rádi využíváme 

této příležitosti a  děkujeme jim za jejich finanční 

nebo materiální pomoc. Současně zůstáváme i  hr-

dými partnery a  podporovateli Českého registru 

dárců krvetvorných buněk při IKEM. 

ČESKÝ SVAZ BIATLONU

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

Český svaz biatlonu ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Mistrovství světa juniorů 0 1 2

Světové poháry 5 6 5

Mistrovství Evropy 0 1 0

Mistrovství světa – letní biatlon 1 3 1

Celkem 6 11 8

Celkem 25

 

Eva Puskarčíková s Veronikou Vítkovou na  

autogramiádě v Letohradě

 

Tisková konference pro IKEM
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Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS) je 

dobrovolné, nepolitické sdružení v  oblasti 

kynologie. Členy jsou zájemci o  výcvik psů, jejich 

chov a výstavy. Prostřednictvím 186 základních ky-

nologických organizací a chovatelských klubů sdru-

žuje 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 republi-

ce,  Českomoravskou kynologickou unií, a  vytváří 

nezbytné podmínky pro výchovu odborníků v  ob-

lasti výcviku a  chovu psů (zejména rozhodčích, fi-

gurantů a dalších funkcionářů).

MSKS vydává dvakrát ročně Kalendář kynolo-

gických akcí. Aktuální informace o  všech připra-

vovaných soutěžích, chovatelských a výcvikových 

akcích jsou k dispozici na internetových stránkách 

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

formuláře, dokumenty, zkušební řády, informace 

o rozhodčích, figurantech, zprávy z předsednictva. 

Jsou zde i  informace z  výcvikové komise, zprávy 

z výběrových závodů a mistrovství MSKS a spous-

ta jiných z  dění svazu. Na webu jsou i  informace 

o kynologickém areálu MSKS, který se nachází ne-

celých 30 km od Brna v obci Zbraslav u Brna, o ak-

cích konajících se v něm a nabízených službách.

Začátkem roku se kromě zkoušek a  závodů 

pořádají výběrové závody dospělých, ze kterých 

se nominují závodníci na mezinárodní Mistrovství 

MSKS. Závodilo se dle kritérií mezinárodního zku-

šebního řádu IPO 3 v tradičních disciplínách – sto-

pa, poslušnost a obrana. Maximální možné ohod-

nocení v  každé disciplíně je 100 bodů. Psovodi, 

kterým se podařilo dosáhnout celkového součtu 

250 a více bodů, se tak kvalifikovali na mezinárod-

ní Mistrovství MSKS. Jednodenní výběrový závod 

se konal v Ostravě - Kunčicích. Celkovým vítězem 

VZ se stal Jiří Barát s fenou NO Hexa Jivě – Toka se 

ziskem 281 bodů (96-95-90). Na druhém místě se 

umístila Kateřina Kalužová s  fenou BOM Vigie de 

Alphaville Bohemia s  280 body (95-94-91) a  třetí 

příčku obsadil Tomáš Malachta s  NO Ergo Taxnet 

s bodovým ohodnocením 275 (93-91-91).

Letošní Mezinárodní mistrovství MSKS ve 

výkonu psů pracovních plemen dle IPO 3 a IPO 1 

se zadáváním titulů CACIT A  CACT se konalo ve 

dnech 1. – 2.října ve sportovně kynologickém 

areálu ve Zbraslavi u  Brna. Přihlásilo se celkem 

 

Mezinárodní mistrovství MSKS 2016 – 1.  místo 

v IPO1 Jan Strach

 

Hanácká národní výstava psů 2016 -  KAYRA z Bla-

tenských luk,Bílý švýcarský ovčák,vítěz BIS

 

Hanácká národní výstava psů 2016 – vítěz Velké 

národní ceny – Bonny z Kyjovic, Český fousek
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30 závodníků. V kategorii IPO 3 se umístil na prv-

ním místě Jiří Barát (MSKS) s  fenou německého 

ovčáka jménem Hexa Jivě – Toka a  to s  bodo-

vým ohodnocením 100-95-93, celkem 288 bodů. 

Na místě druhém se umístila Kateřina Kalužová 

(ČKS) s  fenou BOM Vigie de Alphaville Bohe-

mia s  bodovým hodnocením 95-92-93, celkem 

280 bodů a na třetím místě skončila Monika Slá-

mová (MSKS) s  německým ovčákem Logar z Tro-

jmezí s bodovým hodnocením 93-90-90, celkem 

273 bodů.

Jiří Barát se stal Mistrem MSKS pro rok 2016 

a  získal rovněž pohár pro nejlepšího německého 

ovčáka věnovaný prezidentem ČKNO.

V  kategorii IPO 1 si prvenství vybojoval pso-

vod Jan Strach se psem německého ovčáka Cato 

z Rexovy Ohrady s celkovým počtem 283 bodů.

Samostatnou kapitolou v  činnosti svazu je 

mládež. MSKS pořádá jednodenní i  vícedenní 

soustředění mládežníků v  různých koutech re-

publiky. Ve dnech 16. – 23. července. 2016 se ko-

nal v kynologickém areálu MSKS Letní výcvikový 

tábor mládeže, který byl v  hojném počtu obsa-

zen – 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 slože-

ním zkoušek.

V  termínu 24. – 25. září 2016 se ve Zbraslavi 

konalo Mistrovství mládeže a  juniorů MSKS v  ka-

tegoriích ZZO, ZZO 1, IPO 1, ZVV 1 a UPr 1. Celkem 

se přihlásilo 20 psovodů se svými psy. V kategorii 

ZZO se na prvním místě umístila Viktorie Richtaro-

vá se psem Chako z Folinku, v ZZO 1 Denisa Mate-

vová s fenkou Ený, v kategorii ZVV 1 a IPO 1 Lucie 

Appelová se psem Zidane de Alphaville Bohemia 

a v kategorii UPr 1 získala prvenství Sára Steckero-

vá s fenou Electra Graf czech

8. – 9. října 2016 se konalo Mistrovství stopařů 

mládeže a  juniorů MSKS ve Zbraslavi u Brna, kde 

získala prvenství Martina Nemravová se psem Lar-

go Kamoš Durabo s  celkovým bodovým hodno-

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

 

HNVP 2016 – Juniorhandling 9–13 let,  Bára 

Flídrová, Afgánský chrt

 

HNVP 2016 nejlepší vetrán BEAUTY IN MY EYES 

Bohmar, Anglický chrt (Greyhound)

 

Jiří Barát, Mistr MSKS 2016

 

Mezinárodní mistrovství MSKS 2016 – kategorie IPO1
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cením 196 bodů. Titul Nejlepší mládežník získala 

Martina Nemravová a  titul Nejlepší junior Nikola 

Jahnová.

I v letošním roce se konaly oblíbené tzv. obra-

nářské víkendy - setkání kynologů se svazovými 

figuranty nebo figuranty 1. třídy s nácvikem obran. 

Víkendy jsou organizovány v základních organiza-

cích po celé republice.

Mimo to se uskutečnilo několik školení figu-

rantů, školení rozhodčích, výcvikových víkendů 

a mnoho dalších setkání kynologů.

Kromě sportovního výcviku se naši kynolo-

gové zabývají také dalšími kynologickými disciplí-

nami, především agility, líbivým tancem se psem 

a  mondioringem. V  těchto disciplínách pořádají 

základní organizace ukázky a  závody, jak na do-

mácím poli, tak i v zahraničí.

Mnoho našich členů reprezentovalo náš svaz 

i na národních a mezinárodních závodech. Velkým 

úspěchem je 1. místo Marka Černého (KK Jasenná) 

se svým psem Orexem (EXTREME OREX AYKMAR)

na Mistrovství Českého klubu Německých ovčáků, 

které již potřetí vybojoval. Se svými body 100-98-

97 měl nejlepší stopu, poslušnost i obranu. Na MS 

WUSV německých ovčáků, které se konalo v  ně-

meckém Meppenu skončil na 21. místě.

Sezónu letošního roku opět otevírala výsta-

va psů všech plemen známá pod názvem Ha-

nácká národní výstava psů. Konala se ve dnech 

9. – 10.  ledna 2016 v  areálu a.s. Veletrhy Brno. Je-

jího XI. ročníku se zúčastnilo 1350 psů a 1800 fen 

z  11  států. Na závěr každého dne probíhaly sou-

těže, kde se vybírali nejkrásnější psi dne. Ti se na 

závěr výstavy utkali o čestný titul „Nejkrásnější pes 

XI. Hanácké národní výstavy“.

V  roce 2017 se bude XII. ročník Hanácké ná-

rodní výstavy psů všech plemen konat ve dnech 

7. – 8. ledna v Brně v areálu výstaviště. Naplánovány 

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

ské výstavy i speciální výstavy a bude se již tradičně 

konat Mezinárodní mistrovství MSKS dle IPO 3.

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

 

Mistrovství mládeže a juniorů MSKS 2016

 

NO Largo Kamoš Durabo – spolu se svým 

psovodem Martinou Nemravovou, vítěz 

Mistrovství stopařů mládeže a juniorů MSKS

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

 Marek Černý, mistr ČKNO 2016.

Jiří Barát, mistr MSKS 2016.

Radovan Liška a jeho tým svěřenců – úspě-
chy v agility v ČR i zahraničí

Jiří Bravenec-svazový figurant 
několikrát oceněn jako 

nejlepší figurant v  Ra-
kousku.Pravidelně 

figuruje mis-
trovství 

MSKS.
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SDRUŽENÍ HASIČŮ 
ČECH, MOR AVY 

A SLEZSK A
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska má více 

jak 150 letou tradici. Jedním z cílů jeho činnos-

ti je mimo jiné podporovat všeobecnou sportovní 

činnost svých členů s  ohledem na zdravý rozvoj 

jejich osobnosti, intelektuálních a tělesných schop-

ností a  zvyšování fyzické kondice v  duchu zásad 

sportu pro všechny a  zdravého životního stylu, 

podporovat sportovní reprezentaci a přípravu na ni 

a vytvářet podmínky pro tuto činnost.

SH ČMS má evidováno přes 372  000 členů, 

včetně 68  000 dětí a  mládeže ve věku 3 – 18 let. 

Členové se sdružují v  7736 sborech dobrovol-

ných hasičů (SDH), 77 okresních sdruženích hasi-

čů (OSH) a  14 krajských sdruženích hasičů (KSH). 

V roce 2016 mělo sdružení 93 322 sportovců hasič-

ského sportu, kteří se věnují požárnímu sportu 

i klasickým disciplínám CTIF nebo disciplínám TFA. 

Naši sportovci patří k  nejlepším na mezinárodní 

scéně, což potvrzují výsledky z  Mistrovství světa 

v požárním sportu v Ostravě.

Soutěže požárního sportu jsou postupové od 

okresních kol, přes krajská kola, až po republikové 

šampionáty. Vedle toho se koná množství nejrůz-

nějších memoriálů, lig a pohárových soutěží. Sérii 

národních mistrovství zahajují již tradičně na za-

čátku letních prázdnin mladí hasiči a  dorostenci 

Mistrovstvím České republiky hry Plamen a do-

rostu v  požárním sportu, které se uskutečnilo 

1. – 5. července v Českých Budějovicích. 

Úvodní disciplína – závod požárnické vše-

strannosti – se uskutečnila v Trocnově. Další dny 

se soutěžilo na Sokolském stadionu v  Budějo-

vicích. V  sobotu byly na programu štafeta CTIF, 

štafeta dvojic a požární útok CTIF. Poslední den 

jsme zahájili štafetou 4 × 60 metrů a pokračovali 

královskou disciplínou, požární útok. V celkovém 

hodnocení získali titul mistrů republiky závodní-

ci z Poniklé (Liberecký kraj), stříbrnou příčku bral 

Manětín (Plzeňský kraj) a  bronz Bludov (Olo-

moucký kraj). Závodníci – 34 děvčat a  58  chlap-

ců − také nastoupili k  individuálnímu běhu na 

60  metrů s  překážkami. Vítězi a  přeborníky pro 

rok 2016 se stali Pavel Růčka z  SDH Prostřední 

Bečvy (12, 96s) a  Zuzana Šafrová z  SDH Ma - 

nětín (13,05s).

Soutěže dorostu odstartovaly závody v běhu 

na 100 metrů s překážkami. V  rámci dorostenec-

kých kategorií se závodí v družstvech dorostenek 

a  dorostenců, nebo v  jednotlivcích podle věku 

(mladší, střední, starší). Další den se soutěžilo 

ve štafetě 4  × 100 metrů a  požárních útocích. 

Celkové vítězství vybojovali kluci z  SDH Oznice 

(Zlínský kraj) a dívky z SDH Písková Lhota (Stře-

dočeský kraj).

Z  jednotlivců, kteří plní běh na 100 metrů 

s  překážkami a  dvojboj byli nejlepší – Lukáš Bu-

beníček (SDH Skuteč), Lukáš Míka (SDH Jetřicho-

vec) a Tomáš Žurovec (SDH Frýdek). Dorostenky –  

Apolena Kasalová (SDH Dobrá), Nikola Polová 

(SDH Příštpo), Lucie Tůmová (SDH Malechov). 

Poslední srpnový víkend patřil Mistrovství 

České republiky v  požárním sportu dobrovol-

ných a  profesionálních hasičů, které se konalo 

ve sportovním areálu VUT Brno. Třídenní sou-

těže mužů a  žen provázené parným počasím 

se zúčastnilo téměř 700 sportovců, padly dva 

národní rekordy. Hasiči se předvedli veřejnosti 

při výstupu na cvičnou věž přímo na náměstí 

Svobody v centru Brna a následující dva dny sou-

těžili v běhu na 100 metrů s překážkami, štafetě 

4  ×  100 metrů a  požárním útoku právě ve spor-

tovním areálu VUT Brno.

 

Mistrovství České republiky v klasických 

disciplínách CTIF, Dvůr Králové nad Labem

 

Mistrovství České republiky ve hře Plamen, České 

Budějovice

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2 7 7

Celkem 16

 

Mistrovství České republiky v disciplínách TFA, 

Štramberk
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Páteční výstup na cvičnou věž zahrnoval také 

historicky první Mistrovství České republiky do-

rostu v  této disciplíně. Závodníci se kvalifikovali 

v  šesti kategoriích – dorostenci mladší, střední, 

starší a dorostenky mladší, střední, starší. Dívky vy-

stupují jen do prvního patra cvičné věže a žebřík 

mají již zavěšený v okně. Stejně tak mladší doros-

tenci. Ostatní dorostenci také vystupují do první-

ho patra, ale žebřík si přinášejí ze startu. Zvítězili 

Jiří Červinka, Lukáš Míka, Daniel Klvaňa a Apo-

lena Kasalová, Kamila Krejčí a Jana Dipoldová. 

V sobotním běhu na 100 metrů s překážkami kate-

gorie žen byl s napětím očekáván start Šárky Jirou-

šové z SDH Poniklá a právem. Svůj vlastní národní 

rekord posunula na hodnotu 15,97s a poprvé tak 

prolomila šestnáctivteřinovou hranici! V celkovém 

pořadí se mistryněmi republiky staly závodnice 

z Chválenic (Plzeňský kraj). Mistrovský titul si od-

vezli také muži z  SDH Zbožnov (Pardubický kraj) 

a HZS Moravskoslezského kraje.

Tradičně ve Dvoře Králové nad Labem se 

24. září uskutečnilo Mistrovství České republiky 

v klasických disciplínách CTIF. O mistrovský titul 

a  zároveň o  postup na XVI. Mezinárodní soutěž 

CTIF 2017 v  rakouském Villachu bojovalo celkem 

18 družstev (9 družstev mužů, 6 družstev žen) dob-

rovolných hasičů a  jedno družstvo hasičů profesi-

onálních v disciplínách požární útok CTIF a štafeta 

CTIF. Jako hosté se zúčastnila 3 zahraniční druž-

stva z Polska a Slovenska. Soutěž byla hodnocena 

podle soutěžního řádu mezinárodní hasičské sou-

těže v  klasických disciplínách CTIF. Mistry repub-

liky se mezi družstvy dobrovolných hasičů stali 

v  kategorii muži A  SDH Frýdek, muži B Chlumec 

nad Cidlinou v kategorii ženy A SDH Vlčnov, ženy 

B Skalice, a  muži HZS Královéhradeckého kraje. 

Absolutními vítězi jsou muži z HZS Královéhradec-

kého kraje a ženy SDH Sklalice. Postup do Villachu 

si vybojovalo celkem 7 družstev mužů SH ČMS 

(Michálkovice, Kostomlátky, Zibohlavy, Vlčnov M3, 

Vlčnov M1, Frýdek, Chlumec nad Cidlinou), 5 týmů 

žen (Bludov, Velké Meziříčí, Písková Lhota, Vlčnov, 

Skalice) a HZS Královéhradeckého kraje.

První říjnová sobota patřila ve Štramberku 

II. Mistrovství České republiky dobrovolných 

hasičů v disciplínách TFA. Ve dvou věkových kate-

goriích soutěžilo 64 mužů a 2 ženy startující mimo 

soutěž. Závodníky čekaly čtyři samostatné úseky, 

na nichž museli v plné výstroji a po většinou i s dý-

chacím přístrojem na zádech plnit disciplíny jako 

např. roztahovat a motat hadice, přenášet figurínu 

a  závaží, stavět žebříky, zdolat tři metry vysokou 

zeď atd. Závěrečný čtvrtý úsek spočíval ve zdolání 

369 schodů a 70 výškových metrů z náměstí až na 

vrchol Štramberské Trúby. S náročnou tratí si v ka-

tegorii do 35 let nejlépe poradil David Pašek (Mo-

ravskoslezský kraj) a v kategorii nad 35 let Tomáš 

Máca (Jihomoravský kraj). Kromě jednotlivců byly 

vyhlášeny i  výsledky soutěže krajských družstev, 

kterým se do celkového hodnocení započítávaly tři 

nejlepší výsledky jejich členů. V této soutěži vyhrál 

výběr Jihomoravského kraje.

Nové světové rekordy, mistry světa, radost z ví-

tězství, přátelskou sportovní atmosféru, ale i smu-

tek z  nesplněných očekávání, to vše přineslo srp-

nové Mistrovství světa v požárním sportu 2016  

v  Ostravě, které bylo do České republiky v  letoš-

ním roce přeloženo z Turecka a  Jižní Koreje. Jed-

nalo se o  XII. MS mužů, III. MS žen, VII. MS doros-

tenců a III. MS dorostenek. Na Městském stadionu 

v  Ostravě – Vítkovicích soutěžilo 428  závodníků 

v  37  družstvech z  15  zemí světa v  disciplínách 

výstup na cvičnou věž, běh na 100  metrů s  pře-

kážkami, štafeta 4 × 100 metrů a požární útok. Na 

organizačním zvládnutí akce se podílelo na 50 roz-

hodčích a 100 dobrovolníků v řadách štábu, tech-

nické čety, pečovatelů a tlumočníků. Závodníci se 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

Mistrovství České republiky v požárním  

sportu, Brno

 

Mistrovství světa v požárním sportu, Ostrava

 

Mistrovství České republiky dorostu v požárním 

sportu, České Budějovice
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sjeli do Ostravy již v neděli, 14. srpna, večer a čeka-

ly je dva tréninkové dny. Ve středu startovala dis-

ciplína výstup na cvičnou věž, která se uskutečnila 

na výstavišti Černá louka nedaleko olympijského 

Rio parku. V  průběhu večerního slavnostního za-

hájení, kterého se zúčastnila ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, se bě-

žela finále jednotlivých kategorií. Pro české barvy 

získal titul mistra světa Daniel Klvaňa (starší do-

rost). Další den patřil běhu na 100 metrů s překáž-

kami. Česko získalo tři stříbrné medaile, a to díky 

výkonům Zdeny Novotné (střední dorost), Luká-

še Gerži (střední dorost) a  Šárky Jiroušové (ženy). 

Předposlední den MS byly na programu štafety 

na 4  × 100 metrů, v  níž muži vybojovali 3.  místo 

a  dorostenci ve složení Lukáš Gerža, Daniel Kl-

vaňa, Lukáš Míka a  Marek Peterek se stali mistry 

světa. MS zakončily boje v disciplíně požární útok. 

A opět nám to cinklo – dorostenky i dorostenci ob-

sadili 2. místo a muži 3. místo. V celkovém pořadí 

družstev se všechny české týmy probojovaly „na 

bednu“  − dorostenci získali stříbrné medaile, do-

rostenky, ženy a  muži shodně medaile bronzové. 

V  hodnocení národů si nejvíce medailí z  Ostravy 

odvezlo Rusko − 36, Bělorusové 26 a  v  České re-

publice zůstalo 16 cenných kovů.

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

Mistrovství světa  

v požárním sportu, Ostrava

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

Mistrovství světa v  požárním sportu  do-
rostenek, dorostenců, žen a mužů v Ostra-
vě se podařilo připravit v rekordním čase 
dva a  půl měsíce. Akce byla do Ostravy 
přesunuta z Turecka a Jižní Koreje.

Všechny čtyři reprezentační týmy České 
republiky se na Mistrovství světa v požár-
ním sportu v Ostravě umístily na medailo-
vých příčkách.

Šárka Jiroušová z  SDH Poniklá v  jedné 
sezóně hned dvakrát překonala národní 
rerkord v běhu na 100 metrů s překážkami. 
Poprvé na MČR v požárním sportu v Brně 
časem 15,97 s  a  podruhé na závěrečném 
závodu Českého poháru v  běhu na 100 
metrů s  překážkami v  Pískové Lhotě ča-
sem 15,89 s.

V rámci Mistrovství České republiky v požár-
ním sportu v Brně se konalo historicky první 
Mistrovství České republiky dorostu v disci-
plíně výstup na věž. Závodníci se kvalifiko-
vali v  šesti kategoriích – dorostenci mladší, 
střední, starší a  dorostenky mladší, střední, 

starší. Dívky a mladší dorostenci vystu-
pují jen do prvního patra cvičné 

věže a žebřík mají již zavěšený 
v  okně. Dorostenci také 

vystupují do prvního 
patra, ale žebřík 

si přinášejí ze 
startu.
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S VA Z  
B R A N N Ě - T E C H N I C K ÝC H 

S P O R T Ů  Č E S K É  R E P U B L I K Y 
I v roce 2016 se Svaz branně-technických sportů České republiky, z. s. snažil plnit jeho základní poslání, kterým je zabezpečování 

tělovýchovy a sportu v oblasti branně výchovných, sportovních, technických a jiných společenských aktivit. Byly organizovány 

klubové i otevřené sportovní akce vrcholící organizováním mistrovských soutěží a maximální důraz byl kladen na pravidelnou 

sportovní činnost mládeže.
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Jednotlivé aktivity svazu jsou plněny v  úzké 

spolupráci s  kolektivními členy SBTS ČR – Spo-

lečností českých střelců Louny, Technickými sporty 

Lučan Louny, Svazem technických sportů Prácheň-

sko Písek, Asociací praktické střelby České republiky, 

Občanským sdružením LEX a  Českou asociací smí-

šených bojových umění (MMAA).

Jako každoročně proběhla v  jednotlivých sou-

těžích SBTS ČR na různých místech republiky řada 

místních kol a kvalifikačních přeborů ve střeleckých 

štafetách trojic (Beroun – organizátor ZO Praha  7, 

Svitavy, Louny, Vojkovice) a  oblastní přebory ve 

střeleckém víceboji (Svitavy, Louny, Vojkovice). 

VŠECHNY TYTO SOUTĚŽE VYVRCHOLILY  

MISTROVSTVÍM ČESKÉ REPUBLIKY. BYLY TO:

• střelecký víceboj s využitím optické střelnice 

2. 4. v Kunovicích 

• střelecké štafety družstev dospělých  

21. 5. v Lounech 

• střelecký víceboj mládeže ze vzduchových 

zbraní 4.–5. 6. v Moravské Třebové 

• střelecký víceboj SBTS ČR 24. 9. v Moravské 

Třebové

• branný víceboj mládeže za účasti družstev 

ze Slovenské republiky 1. 10. v Prudké

• střelecké souboje dvojic a jednotlivců  

1. 10. – Louny-Chlum 

Tradičně se na pozvání Zväzu branných a tech-

nických činností Slovenskej republiky účastnila 

družstva SBTS ČR Mistrovství Slovenské republi-

ky s mezinárodní účastí v branném víceboji žáků 

základních škol do 15 let. V roce 2016 se soutěže 

konané 18. června v  jihoslovenské obci Kováčov 

zúčastnila dvě družstva ze základní organizace 

Aircraft Kunovice a obsadila 9. a 12. místo.

Konalo se rovněž 7 kol Mezinárodní extraligy 

REPIKO (kolektivní střelba revolver a  pistole), a  to 

Luleč, Karlovy Vary – Březová, Mokrá, Most Čepirohy, 

Teplice – Žalany, Luleč a finále v Lounech-Chlumu. 

MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2016 

V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH V SOUTĚŽI 

DOSPĚLÝCH:

• Střelecké štafety trojic  

ZO Beroun (Krabec Miroslav, Matějka Miroslav, 

Špeta Marek) 

• Střelecký víceboj – družstva 

ZO Svatoslav (Balej Zdeněk, Wojda Jerzy, 

Kučeřík Petr) 

• Střelecký víceboj – jednotlivci 

Šorer Jiří – ZO Teplice – střelnice Žalany 

V SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE:

• Střelecký víceboj s využitím optické střelnice  

„A“ ZO Aircraft Kunovice (Tomešek David, 

Jelének Martin, Pelikán Petr) 

„B“ ZO Aircraft Kunovice (Pečenka Josef, Kosek 

David, Kříž Martin) 

„C“ ZO Aircraft Kunovice (Kvasnicová Lenka, 

Kvasnicová Hana, Jelénková Johana) 

STŘELECKÝ VÍCEBOJ ZE VZDUCHOVÝCH 

ZBRANÍ (KATEGORIE)

• Puška – jednotlivci 

„A“ Varadínek Marek – ZO Vojkovice 

„B“ Škrabalová Kristýna – ZO Moravská Třebová 

„C“ Přidal František – ZO Moravská Třebová 

„D“ Bičiště Roman – ZO Chlumec nad Cidlinou 

• Pistole – jednotlivci 

„A“ Varadínek Marek – ZO Vojkovice 

„B“ Škrabalová Kristýna – ZO Moravská Třebová 

„C“ Kvasnicová Hana – ZO Aircraft Kunovice 

„D“ Bičiště Roman – ZO Chlumec nad Cidlinou 

• Puška – družstva 

„A“ ZO Mor. Třebová – Křenov (Beneda Stanislav, 

Šulcová Karolína, Mikulecký Štěpán) 

„B“ ZO Aircraft Kunovice (Kosek David, Štancl 

Samuel, Kříž Martin) 

„C“ ZO Aircraft Kunovice (Kvasnicová Lenka, 

Kvasnicová Hana, Jelénková Johana) 

• Pistole – družstva 

„A“ ZO Vojkovice (Vičarová Magdalena, Varadínek 

Marek, Velčovský Marek) 

„B“ ZO Moravská Třebová (Přidalová Michaela, 

Škrabalová Kristýna, Dvořáková Klára) 

„C“ ZO Aircraft Kunovice (Kvasnicová Lenka, 

Kvasnicová Hana, Jelénková Johana) 

• Branný víceboj mládeže (kategorie) 

„A“ ZO Aircraft Kunovice (Burešová Karolína, 

Pelikán Petr, Štefaník Martin)  

„B“ ZO Aircraft Kunovice (Kříž Martin, Pečenka 

Josef, Mičolová Beata)  

„C“ ZO Moravská Třebová (Přidal František, 

Škrabalová Kristýna, Neumann Patrik) 

Srovnáváme-li výsledky s  minulým rokem, je 

z  nich patrné, že v  soutěžích mládeže pokračují 

ve výborných výsledcích soutěžící z Kunovic, Mo-

ravské Třebové a Vojkovic. Tradičně touto cestou 

chceme poděkovat všem předsedům základních 

organizací, trenérům, vedoucím i rodičům, kteří se 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz branně-technických sportů ČR 2 4 3

Celkem 9

 

MM SR – branný víceboj žáků základních  

škol – Kováčov – Slovensko

 

Supermoto – Písek
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na přípravě a  organizaci mládežnických soutěží 

v  jednotlivých základních organizacích, nově po-

bočných spolcích SBTS, podílejí. 

Ve  II. polovině roku 2016 se uskutečnil již 

VIII. kongres SBTS ČR. Jeho cílem bylo zhodnotit, 

jak se nám podařilo v jednotlivých oblastech naší 

činnosti naplnit usnesení kongresu předcháze-

jícího, projednat a  schválit stanovy SBTS ČR rea-

gující na nová ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. 

o spolcích a stanovit si hlavní úkoly pro nadchá-

zející období. 

VIII. kongres také na čtyřleté funkční období 

zvolil nové orgány svazu: předsedu, Radu a  Kon-

trolní a  revizní komisi. Předsedou svazu byl zvo-

len pan Luděk Dvořák, do funkce tajemníka byl 

schválen JUDr. Vladimír Frič a  místopředsedou 

byl zvolen Dr. Jiří Jurásek. Tito představitelé svazu 

(spolku) se dle schválených stanov také stali sta-

tutárními orgány SBTS ČR.

I  v  roce 2017 chce SBTS ČR pokračovat v  zá-

kladním poslání, tj.  rozvíjení branně-technické 

a  sportovní činnosti mládeže a  dospělých, a  s  vy-

užitím všech dostupných finančních možností 

i obětavé práce jednotlivých členů zajišťovat a or-

ganizovat svazové (spolkové) aktivity tak, aby byla 

zachována vysoká sportovní úroveň pořádaných 

soutěží. 

SDRUŽENÍ LEX 

INFORMACE ZE SPOLKU LEX – 

SDRUŽENÍ NA OCHRANU PRÁV 

MAJITELŮ ZBRANÍ

Rok 2016 byl pro sdružení LEX asi nejvíce 

hektickým rokem za celou dobu jeho existence, 

protože jsme museli řešit dvě velké legislativní 

záležitosti najednou – na národní úrovni probí-

hala novelizace zákona o zbraních a střelivu a na 

evropské úrovni novelizace Směrnice o nabývání 

zbraní. 

Mezi hlavní problémové body v  novele záko-

na o  zbraních patří nové oprávnění policie před-

běžného zadržení zbraně u  duševně narušených 

a  nebezpečných lidí. Taková pravomoc je samo-

zřejmě zneužitelná, nicméně realita ukázala, že 

občas je jí potřeba. Proto jsme se snažili, aby byla 

definována co nejpřesněji, vymezena na nezbytně 

nutné případy a každé použití této pravomoci, aby 

bylo zpětně přezkoumatelné. Naše práce v tomto 

směru nekončí a budeme se snažit, aby byla usta-

novena konkrétní pravidla pro používání této pra-

vomoci, která budou veřejně známá.

Novelizace českého zákona o zbraních a stře-

livu byla ovšem pouhou procházkou růžovým sa-

dem proti práci na evropské směrnici. V této věci 

jsme museli jednat téměř se všemi relevantními 

účastníky naráz – s  naším Ministerstvem vnitra, 

s oběma komorami parlamentu, s našimi europo-

slanci, se střeleckou veřejností, kromě toho jsme 

museli koordinovat naše aktivity s aktivitami mno-

ha spojeneckých sdružení z  jiných zemí. Bylo po-

třeba vypracovat právní rozbory, technické analý-

zy, odhady dopadů navrhovaných opatření. Naším 

úkolem bylo kontaktovat politiky, kteří jsou drži-

telům zbraní nakloněni (nebo aspoň mají zdravý 

rozum) a zásobit je fakty a odbornými argumenty, 

aby měli čím odrážet politicky motivované poža-

davky. To se nám podařilo, proto z  návrhu směr-

nice zmizelo mnoho nesmyslných omezení, jako 

registrace maket a  znehodnocených zbraní, zni-

čení zbraní ve sbírkách, zakazování zbraní podle 

vzhledu a  podobně. Nicméně jsou na stole jiná 

nesmyslná omezení, jako zrušení kategorie histo-

rických zbraní, nebo omezení kapacity zásobníků 

a  zákaz sklopných a  vysouvacích pažeb, který se 

dotýká i disciplín pořádaných SBTS ČR. Takže zda-

leka není vyhráno. Novelizace nicméně stále ještě 

neskončila a my se na ní dále podílíme a tlačíme ji 

tím správným směrem.

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

MČR – střelecký víceboj – Moravská Třebová

 

MM ČR – branný víceboj mládeže – Prudká
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ASOCIACE PRAKTICKÉ STŘELBY ČESKÉ 

REPUBLIKY

ASOCIACE PRAKTICKÉ  

STŘELBY ČESKÉ REPUBLIKY 

V ROCE 2016

Na rok 2016 připravily jednotlivé kluby 

a  prezidium kalendář střeleckých závodů úrovně  

LE VEL I–LEVEL III v podobném rozsahu jako v mi-

nulých letech. Tradici už mají závody Severočeské-

ho poháru, Moravského poháru a  Grand Prix Sel-

lier-Bellot. Také pokračovala série Super ligy, i když 

ne v takovém počtu závodů jako v minulosti. 

Naši střelci se pravidelně zúčastňovali střelec-

kých závodů po celé Evropě, byli v Austrálii i v Kana-

dě. Vrcholem letošní sezony bylo Mistrovství Evropy 

ve střelbě pistolí, které se konalo od 2.  10.  2016 

v Maďarsku. 

Mistrovství Evropy ve střelbě pistolí v  Ma-

ďarsku se konalo za naprosto nevyhovujících 

povětrnostních podmínek. Po celou dobu závo-

du pršelo, povrch střelnice byl blátivý a  kluzký. 

Nic nepomáhaly tuny štěrku. V těchto náročných 

podmínkách naši střelci získali 1  zlatou, 1  stří-

brnou a  3  bronzové medaile v  jednotlivcích 

a  1  zlatou, 1  stříbrnou a  1  bronzovou medaili 

v družstvech. Nejúspěšnější střelkyní byla Lenka 

Hořejší, která získala zlatou medaili v  jednotliv-

cích a také zlatou v družstvech se střelci Zdeně-

kem Liehnem, Robinem Šebou, Tiborem Ladičem 

a Martinou Šerou. 

Naši střelci získali 89 zlatých prezidentských 

medailí na závodech úrovně LEVEL III. Což nás řadí 

na 9. místo na světě. Z počtu 87 zemí je to nespor-

ný úspěch.

V  roce 2016 se mám daří nadále zvyšovat 

počet členů Asociace praktické střelby České re-

publiky. Věříme, že i  nadále bude zájem o  spor-

tovní střelbu, který se projeví na velikosti členské 

základny a  i na výsledcích našich střelců na závo-

dech pořádaných v  České republice a  na střelni-

cích po celém světě. Bohužel máme málo mladých 

střelců do 18 let. Několik let zpět jsme zavedli pro-

gram pro mladé střelce do 15 let, kteří používali ke 

střelbě airsoftové zbraně. Po velkém počátečním 

zájmu, došlo k útlumu a dnes máme 15 střelců, což 

neodpovídá našim představám. 

Asociace praktické střelby České republiky 

také prochází obdobím změn vyvolaných poža-

davky nového občanského zákona. Měníme naše 

stanovy a od ledna 2017 změníme i název asocia-

ce, který však ještě není schválen členskou schůzí. 

Věříme, že rok 2017 bude úspěšný a povede k roz-

voji sportovní střelby podle pravidel IPSC.

ČESKÁ ASOCIACE SMÍŠENÝCH  

BOJOVÝCH UMĚNÍ

ČESKÁ ASOCIACE SMÍŠENÝCH 

BOJOVÝCH UMĚNÍ 

Mezi největší úspěchy MMAA v roce 2016 pat-

ří bezesporu konání otevřeného amatérského Mis-

trovství Evropy, celosvětově největší mezinárodní 

MMA Federace (IMMAF), poprvé v České Republice. 

V termínu od 22. do 26. listopadu 2016 se tak Aré-

na Sparta na Podvinném mlýně stala  středem mi-

nimálně evropského MMA, a to vše pod patronací 

UFC (Ultimate Fighting Championship).

K  naší radosti byla vybrána Česká Republika 

reprezentována MMAA jakožto hlavním organizá-

torem i zastřešující lokální autoritou. Jedná se tak 

o  první organizaci šampionátu IMMAF ve spolu-

práci s  lokální asociací. O  to větším úspěchem je, 

že jsme byli vybráni navzdory evropské konkuren-

ci, a můžeme tak v této premiéře přivítat světovou 

amatérskou MMA elitu na domácí půdě.

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

MMAA – Mistrovství republiky – Praha

 

MMAA – plakát Mistrovství Evropy – Praha 2016

 

APS ČR – druzstva Standard a Production

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

Novelizace zákona o zbraních: zachování 
doby platnosti ZP na deseti letech, povole-
ní laserových zaměřovačů.

Spolupráce s českými i zahranIčními euro-
poslanci na evropské směrnici o zbraních 
(fakta, analýzy, apod.).

Reprezentace držitelů zbraní v médi-
ích (zprávy, pořady). 

Propagace práva na dr-
žení zbraní na stře-

leckých akcích 
(konference, 

výsta-
vy).
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SVA Z ČESKÝCH 
POTÁPĚČŮ
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Na území České republiky je v  současné době 

organizováno téměř 8500 potápěčů ve více 

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

tech 1956 – 1957. Kluby a členové jsou registrováni 

v rámci Svazu českých potápěčů a Svazu potápěčů 

Moravy a Slezska. 

Svaz potápěčů České republiky zastřešuje 

státní reprezentaci, výcvikovou a  sportovní komi-

si. Výcviková komise garantuje pořádání celostát-

ních výcvikových akcí, jejichž nabídka každoroč-

ně zahrnuje školení z  potápěčské teorie, školení 

z metodiky vedení potápěčského výcviku, školení 

a semináře instruktorů.

Závodní potápění řídí sportovní komise Svazu 

potápěčů České republiky a  vlastně i  organizu-

je celou přípravu státní reprezentace a  přípravu 

talentů. Pravidelně jsou organizována mistrov-

ství a přebory České republiky a reprezentanti se 

účastní mistrovství Evropy a světa juniorů i senio-

rů v těchto disciplínách:

• orientační potápění,

• plavání s ploutvemi a distanční plavání 

s ploutvemi, 

• podvodní ragby, 

• podvodní hokej, 

• spearfishing (lov na nádech), 

• fotografování a filmování pod vodou

• freediving (nádechové potápění). 

Základním cílem Svazu je organizování, pod-

pora a  propagace potápěčského sportu v  České 

republice. Svaz zabezpečuje styk a  koordinaci 

s  celosvětovou potápěčskou organizací CMAS 

(Confédération Mondiale des Activités Subaqua-

tiques). Svaz českých potápěčů zajišťuje členům 

v  klubech potřebné podmínky pro sport a  po-

skytuje výhody. Vytváří podmínky pro kvalitní 

a bezpečné potápění v souladu s mezinárodními 

standardy CMAS. Zajišťuje organizační, finanční 

a  informační management, legislativní podporu, 

úrazové pojištění, instruktory v  systému CMAS 

a trenéry. K výhodám patří zapůjčení kompresorů, 

potápěčské výstroje a záchranných pomůcek. Klu-

by mohou využívat výcvikové středisko Barbora, 

podvodní polygony, plošiny, kesony a plnící stani-

ce. SČP organizuje a  provozuje potápěčský sport 

jako veřejně prospěšnou činnost a  zajišťuje pod-

mínky pro sportovní reprezentaci ČR. Provádí po-

tápěčský výcvik svými instruktory, pracuje s dětmi 

a mládeží, provozuje výcvikové základny mládeže, 

organizuje celostátní a  mezinárodní potápěčské 

soutěže, pomáhá ochraně životního prostředí při 

přírodních a  jiných katastrofách, zajišťuje vzdělá-

vací, školící, osvětovou a veřejně kulturní činnost 

v oblasti potápění.

GABRIELA GRÉZLOVÁ – MISTRYNĚ SVĚTA 

Mistryní světa CMAS v  potápění na nádech 

2016 se stala již podruhé Gabriela Grézlová, která 

získala v  disciplíně statická apnea titul mistryně 

světa CMAS, když zadržela dech na 7:09 minut. 

Světový šampionát CMAS 9th Apnea Indoor 

World Championship 2016, který pořádá organi-

zace CMAS, se letos konal v první polovině června 

2016 v  italském Lignanu. Českou republiku repre-

zentovaly Gabriela Grézlová a Barbora Ivanská, obě 

z týmu APNEAMAN. Soutěžilo se v disciplínách dy-

namická apnea bez ploutví, speed apnea (100 met-

rů na čas), statická apnea, 16 × 50 metrů, dynamic-

ká apnea bi fins a dynamická apnea s monoploutví. 

Gabriela Grézlová po svém výkonu, kdy zadr-

žela dech na 7:09 minuty, uvedla: „Jsem ráda, že to 

dobře dopadlo, těsně před odjezdem na mistrovství 

jsem dostala zánět průdušek, tak bylo jasné, že na 

rekordy to letos nebude. S časem tedy vůbec spoko-

jená nejsem, protože mám na víc. Nicméně s  ohle-

dem na aktuální zdravotní stav jsem nechtěla zby-

tečně riskovat, takže jakmile mi Bára řekla, že jsem 

první, šla jsem z  vody a  to s  velikou rezervou.“ Ve 

své druhé disciplíně skončila Gabriela s výkonem 

162,09 m na 10. místě. 

 

Alena Konečná (foto: K. Wijsmuller)

 

Gabriela Grézlová

 

Orientační potápění (foto: archiv svazu)
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CENA JIŘÍHO GUTHA JARKOVSKÉHO

Gabriela Grézlová se dostala do užší deseti-

členné nominace na Cenu Jiřího Gutha Jarkovské-

ho, oceňující nejhodnotnější sportovní výkon roku, 

za rok 2016. 

Cena zakladatele českého olympismu vznik-

la v  roce 1933, o  rok později ji jako první převzal 

vzpěrač Václav Pšenička. V  roce 1948 ji získal slav-

ný běžec Emil Zátopek. Nejvyšší sportovní ocenění 

Českého olympijského výboru pak bylo obnoveno 

v  roce 1994. Autorem plastiky sochy bohyně Niké 

je Otakar Španiel. Jména vítězů jsou zanesena na 

kovové desce na mramorovém podstavci. Ocenění 

sportovci si odnášejí speciální plaketu. Letos volili 

vítěze účastníci olympijských her z  Londýna 2012, 

Soči 2014, Světových her v Cali 2013 a Evropských 

her v  Baku 2015. Desítku kandidátů sestavila pro 

volbu Komise sportovců ČOV na základě námětů 

od sportovních svazů a  složek a  komisí Českého 

olympijského výboru.

V elektronické volbě má každý sportovec pou-

ze jeden hlas. Za rok 2014 ocenili hlasující horolez-

ce Radka Jaroše, který dokončil Korunu Himaláje, 

za rok 2015 i 2016 veslařského šampiona Ondřeje 

Synka. 

SVĚTOVÝ POHÁR MASTERS  

V PLOUTVOVÉM PLAVÁNÍ

11. a 12. června se v Praze v bazénu na Šutce ko-

nal III. Světový pohár Masters v ploutvovém plavání 

a  distančním ploutvovém plavání s  názvem Zlatá 

ploutev Prahy pod záštitou Klubu Modrá Hvězda 

Praha. Závodu se zúčastnilo více jak 200 sportovců 

a atmosféra byla opravdu skvělá.

S 16 MEDAILEMI SE VRÁTILI  

ORIENTAČNÍ POTÁPĚČI Z 31. MISTROVSTVÍ 

EVROPY A 8. MISTROVSTVÍ EVROPY  

JUNIORŮ 

Každý z  českých 10 účastníků 31. Mistrovství 

Evropy a  8. Mistrovství Evropy juniorů se vrátil 

z  německého Störitzsee alespoň s  jednou medai-

lí. Zlatou medaili z  mistrovství Evropy v  individu-

ální disciplíně získaly Vendula Resová v disciplíně 

Mkurz, Zuzana Štěpánková v  disciplině Hvězda 

a  Naďa Tylová v  disciplíně Paralel. Stříbrnou 

medaili pak získali Jakub Němeček v  disciplíně 

Hvězda a  Zuzana Štěpánková v  disciplíně Tyče. 

O  další zlatou medaili v  disciplíně Sjíždění druž-

stvo mužů připravilo 25 vteřinové zdržení jednoho 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz potápěčů České republiky 11 8 6

Celkem 25

 

Světový pohár Masters v ploutvovém plavání 

(foto: E. ŠÍF)

 

Světový pohár Masters v ploutvovém plavání 

(foto: M. Pacák)

 

Motivační balíčky pro děti (foto: archiv svazu)
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závodníka na bodě A. Po výborném výkonu v dru-

hé polovině závodu skončilo družstvo mužů, ve 

složení Němeček Jakub, Petžilka Jiří, Skružný Jan 

a  Šmejkal Martin, na druhém místě. O  kvalitě na-

šich závodníků, avšak chybějící trošce štěstí, svědčí 

i 5 „bramborových“, tedy čtvrtých míst.

MOTIVAČNÍ BALÍČKY PRO DĚTI 

A MATERIÁLNÍ PODPORA KLUBŮM

Svaz českých potápěčů přerozdělil v roce 2016 

do klubů z celé České republiky, na podporu sportu 

dětí a mládeže, celkem 1.950.000 Kč. Další finanční 

prostředky použil svaz na vlastní aktivity. Mezi vlast-

ní aktivity Svazu patří motivační balíčky se sportov-

ními pomůckami dětem, které se staly v roce 2016 

řádnými členy. Dále materiální vybavení pro potá-

pěčský výcvik dětí a mládeže. Do klubů, které pra-

cují s  mládeží, jsme rozdali 50 kusů potápěčských 

lahví, 30 kusů vodotěsných stopek, 40  kusů potá-

pěčských ploutví a 200 kusů sad medailí.

Kluby materiální podporu ohodnotily kladně 

a jak je vidět, děti si výcvik také užívají.

A BRONZ JE DOMA! 

Ve dnech 3. – 5. června 2016 se v německém 

Oberhausenu odehrálo Otevřené mistrovství 

juniorů v  podvodním ragby. Česká republika 

v  zastoupení jediného juniorského týmu z  Čes-

kých Budějovic byla při tom. Čeští junioři spadli 

do věkové kategorie UWR18, kde se pohybovali 

spíše ve spodní hranici věkového limitu. Navíc 

to pro ně byla jedinečná příležitost poměřit síly 

se skoro stejně starými protivníky, protože u nás 

jsou jediným juniorským ragbyovým týmem. Na 

svém prvním mezinárodním vystoupení získal 

tým třetí místo.

ÚSPĚCHY HLOUBKOVÝCH POTÁPĚČŮ – DVA 

SVĚTOVÉ REKORDY

Česko získalo i další cenné kovy, tentokrát z in-

dividuálního hloubkového mistrovství světa ve free-

divingu. MS v hloubkových disciplínách freedivingu 

(CMAS 2nd Apnea World Championship Outdoor), 

který pořádá organizace CMAS, se letos konalo 

v Turecku. Na začátku října 2016 Českou republiku 

reprezentovali tři závodníci v potápění na nádech: 

Alena Konečná, Michal Rišian a  Michal Švadlenka, 

všichni z týmu APNEAMAN. Soutěžilo se ve čtyřech 

hloubkových disciplínách – konstantní váze s  mo-

noploutví (CWT), konstantní váze s  dvěma plout-

vemi (CWT-BIFIN), jump blue (JB) a konstantní váze 

bez ploutví (CNF).

Když přišla na řadu poslední fyzicky nejná-

ročnější disciplína – konstantní váha bez ploutví – 

nebylo žádným tajemstvím, že Michal Rišian patří 

k  favoritům. V  létě vytvořil světový rekord v této 

disciplíně ve sladké vodě a  do Turecka odjížděl 

s tím, že se bude soustředit primárně na tuto dis-

ciplínu a pokusí se o světový rekord CMAS i v moři. 

Michal Rišian si nahlásil hloubku 78 metrů, tedy 

o  7 metrů více než byl stávající světový rekord 

CMAS. Tuto hloubku zvládl a  získal na tomto 

závodě první zlato a  světový rekord pro Českou 

republiku. Netrvalo dlouho a také Alena Konečná 

se mohla radovat ze zlata a  světového rekordu 

CMAS s  hloubkou 60 metrů. Dosavadní rekord 

překonala o dva metry. Michal Švadlenka skončil 

s 50 metry devátý. 

Česká výprava tak byla se 4 medailemi druhou 

nejúspěšnější výpravou tohoto mistrovství za ital-

skými závodníky, kteří jeli ve výrazně vyšším počtu 

a kteří získali celkem 6 cenných kovů. Opět se po-

tvrzuje, že i bez moře patříme ke špičce světového 

freedivingu. www.svazpotapecu.cz

 

Foto archiv A. Konečné ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

V  červnu 2016 se konal v  Praze III. Světo-
vý pohár Masters v  ploutvovévm plavání 
a  v  distančním ploutvovém plavání, pod 
záštitou klubu Modrá Hvězda Praha.

Reprezentantka v  nádechovém potápění 
Gabriela Grézlová se dostala do užší dese-
tičlenné nominace na Cenu Jiřího Gutha 
Jarkovského, oceňující nejhodnotnější spor-
tovní výkon roku, za rok 2016.

Rozdali jsme do potápěčských klubů 
700  kusů motivačních balíčků se sportov-
ními pomůckami dětem, 50 kusů potápěč-
ských lahví, 30 kusů vodotěsných stopek, 
40 kusů potápěčských ploutví a  200 kusů 
sad medailí.

Mistryní světa CMAS v potápění na nádech 
2016 se stala již podruhé Gabriela Grézlo-
vá, která získala v disciplíně statická apnea 
titul mistryně světa, když zadržela dech na 
7:09 minuty.

Reprezentant Jakub Jarolím vytvořil v břez-
nu 2016 na Světovém poháru v Itálii nový se-
niorský světový rekord v ploutvovém pla-
vání, v disciplíně 100 m BF, časem 0:42,31. 

Čeští reprezentanti překonali na hloub-
kovém mistrovství světa v  nádechovém 
potápění 2 světové rekordy. V  disciplíně 
konstantní váha bez ploutví Michal Riši-

an zvládl hloubku 78 metrů (o 7 metrů 
více, než byl stávající světový re-

kord) a  Alena Konečná se ra-
dovala z hloubky 60 metrů 

(dosavadní rekord pře-
konala o 2 metry). 
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Svaz potápěčů Moravy a  Slezska, zapsaný spo-

lek je členem Svazu potápěčů České republiky 

a Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.

SPORT LIVE

4. – 6.  11.  2016 jsme zajistili účast SPČR na 

sportovní akci „SPORT LIVE“, která se konala na br-

něnském výstavišti.

Součástí naší účasti byl informační stánek pro 

veřejnost, kde zájemci získali veškeré informace 

o  činnosti Svazu potápěčů České republiky. Po 

celou dobu konání akce probíhaly v bazénu, který 

je součástí našeho programu, ukázky ploutvového 

plavání mládeže, potápěčského výcviku Univerzi-

ty obrany, ukázky zásahu potápěčů Policie ČR 

a  atraktivní vystoupení synchronizovaného pla-

vání za účasti našich reprezentantek z olympiády 

v Riu, Soni Bernardové a Alžběty Dufkové.

Velmi zajímavá byla přednáška známého 

mořeplavce Richarda Konkolského, který v  roce 

1973 – 1974 obeplul zeměkouli a  několikrát se zú-

častnil závodu osamělých mořeplavců přes Atlantik.

VÝCVIKOVÁ KOMISE SVAZU POTÁPĚČŮ ČR

Je složena ze zkušených instruktorů, nomino-

vaných členskými svazy SPČR, zajišťuje metodic-

ky, organizačně i  personálně rozhodující oblasti 

potápěčského výcviku. Dvanáctičlenná výcviková 

komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) složená rámci 

výcvikového systému CMAS/SPČR.

Ve své činnosti se mimo jiné zaměřuje na pří-

pravu a tvorbu výcvikových předpisů, podle nichž 

se v praxi řídí členové instruktorského sboru, aby 

jimi vedený potápěčský výcvik probíhal bezpečně 

a  efektivně. Právě v  letošním roce nabyly účin-

nosti dva základní standardy, a sice bezpečnostní 

a  výcvikové směrnice. Jejich realizaci, spojenou 

s množstvím odvedené práce, si vyžádala potřeba 

sladění těchto materiálů s aktuální legislativou pro 

rekreační potápění.

Na uvedené základní standardy navazuje nad-

stavba v podobě osnov pro vedení potápěčského 

výcviku na jednotlivé kvalifikační stupně. Jedná 

 

Ploutvové plavání

  

Výcvik – první pomoc

 

Výcvik 

 

Výcvik – záchrana
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se o  podrobné doporučené postupy usnadňující 

instruktorům praktické provádění výcviku v systé-

mu CMAS/SPČR. Těmto osnovám se bude VK inten-

zivně věnovat v následujícím období.

V rámci našeho výcvikového systému již řadu 

let využíváme rozsáhlý sborník zkušebních testů 

koncipovaný tak, aby byl použitelný nejen pro 

posuzování nabytých vědomostí, ale také při výu-

ce. Jedním z dalších úkolů VK pro příští rok je pře-

pracování tohoto sborníku takovým způsobem, 

aby se jeho obsah v  maximální míře shodoval 

se současným stavem potápěčské teorie, vývoje 

potápěčské výstroje i postupů uplatňovaných při 

poskytování neodkladné první pomoci včetně po-

dávání kyslíku. Také zde klademe zásadní důraz na 

bezpečnost a prevenci.

POTÁPĚČI SPMS POMÁHAJÍ

Jednou z  mimo běžných potápěčských aktivit 

znojemském klubu potápěčů Manta byla spoluprá-

ce s  Lechovickými vinnými sklepy při pořádání již 

16. ročníku slavnosti sektů na Vranově. Zde spolu-

pracujeme při ukládání sektů z jejich produkce na 

dno Vranovské přehrady, sekty jsou po roce vyta-

ženy a  v  rámci slavnostního večera vydraženy. Vý-

těžek je určen pro nadaci Paraple. Předáno nadaci 

za dobu konání této akce bylo téměř 6 mil. korun!

BRNĚNSKÁ ŽABA 2015

V listopadu 2015 proběhl v brněnském hotelu 

„U  Kozáka“ již tradiční 44. ročník „Brněnské žaby“. 

Reprezentační sál přivítal potápěče a  milovníky 

podvodních filmů a fotografií z Čech a Moravy. 

VÍTĚZOVÉ V KATEGORIÍCH: 

• Mistrovství ČR – 1. Ladislav Smelík, 

2. Bohumír Kráčmar, 3. Viktor Vrbovský

• Slaná voda – 1. Bohumír Kráčmar, 2. Tomáš 

Kelement, 3. Libor Herman

• Makro – 1. Bohumír Kráčmar, 2. Tomáš 

Kelement, 3. Libor Herman

• Video – čestné uznání poroty – Pavol Král, 

cena diváků – Tomáš Kelement. 

PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ V ROCE 2016 

Seniorská reprezentace ČR plavců s  ploutve-

mi se na konci června 2016 zúčastnila 19. mistrov-

ství světa v Řecku ve městě Volos. Účast na tomto 

MS byla skutečně nadmíru velká, účastnilo se 35 

zemí! Jakub Jarolím obhajoval své medailové po-

zice z  minulých let. Tentokráte útok na medaile 

nevyšel a  nejlepším výsledkem bylo 7. místo ve 

finále 100 BF. Ondřej Dofek se zaměřoval na svou 

nejoblíbenější disciplínu 200  BF. V  rozplavbách 

dosáhl velmi nadějného výsledku, který by byl 

dobrou vstupenkou do finálových bojů. Bohužel 

po doplavání byl Ondřej diskvalifikován za pod-

jetí 15 m pásma po obrátce. Za ženy si nejlépe 

vedla Zuzana Svozilová. Jako jediná z výpravy se 

dokázala 2  × probojovat do finálových bojů na 

400 PP a  800 PP, kde shodně obsadila 7.  místo. 

Zuzana atakovala rekord ČR i  na 400 PP. Výkon 

byl výborný, ale rekord se těsně nepodařilo zdo-

  

Brněnská žaba – autoři Bohumír Kráčmar a Libor 

Herman

 

Výlov sektů
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lat. České rekordy se naopak podařilo zaplavat 

Gabriele Horákové, a to na 100 BF časem 49,50s 

a na 200 BF časem 1:48,52s skočila na „tradičním“, 

ale krásném, 7. místě

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ

Mistrovství se zúčastnilo 285 sportovců 

z  28  zemí ze čtyř světadílů. Naše výprava neudě-

lala na mistrovství ostudu. Ke dvěma medailím Ja-

kuba Kovaříka, přidali ostatní další pěkná umístění. 

2 × 5., 1 × 6., 1 × 8., 1 × 9., a 1 × 10. místo. 

Základ týmu pro příští MS je výborný. Pouze 

tři sportovci z tohoto kolektivu přecházejí do kate-

gorie dospělých. A pokud se podaří doplnit tento 

tým mladými perspektivními sportovci, kterých 

je u  nás dostatek, můžeme mít příští rok na MSJ 

v Tomsku minimálně stejný úspěch.

TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

Svaz potápěčů Moravy a  Slezska se stará po-

mocí svých klubů i o děti a mládež do osmnácti let. 

Každým rokem počet dětí a mládeže roste, nyní se 

jedná o  650 dětí, které aktivně provozují potápě-

ní či plavání s  ploutvemi. Docházejí k  tréninkům 

pravidelně několikrát týdně. Nejlepší z  nich se 

zúčastňují závodů. Ti, kteří splní stanovené limity, 

se stávají talenty. Práce s  talentovanou mládeží 

je důležitou součástí výchovy budoucích repre-

zentantů. V průběhu roku se realizují letní i zimní 

soustředění, kde se nejen plave s  ploutvemi, ale 

i běhá na lyžích, či jezdí na kole. V letním období 

se využívají i hladiny rybníků a nádrží, na kterých 

se s  dětmi plave distanční plavání s  ploutvemi. 

Snažíme se tedy o  komplexní sportovní přípravu 

našich mladých členů.

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

V  červnu 2016 se konal v  Praze III. Světo-
vý pohár Masters v  ploutvovévm plavání 
a  v  distančním ploutvovém plavání, pod 
záštitou klubu Modrá Hvězda Praha.

Reprezentantka v  nádechovém potápění 
Gabriela Grézlová se dostala do užší deseti-
členné nominace na Cenu Jiřího Gutha Jar-
kovského, oceňující nejhodnotnější sportov-
ní výkon roku, za rok 2016.

Mistryní světa CMAS v potápění na nádech 
2016 se stala již podruhé Gabriela Grézlová, 
která získala v disciplíně statická apnea titul 
mistryně světa, když zadržela dech na 7:09 
minuty.

Reprezentant Jakub Jarolím vytvořil v březnu 
2016 na Světovém poháru v  Itálii nový seni-
orský světový rekord v  ploutvovém plavání, 
v disciplíně 100 m BF, časem 0:42,31. 

Čeští reprezentanti překonali na hloubkovém 
mistrovství světa v  nádechovém potápění 
2  světové rekordy. V  disciplíně konstantní 

váha bez ploutví Michal Rišian zvládl 
hloubku 78 metrů (o  7 metrů více, 

než byl stávající světový rekord) 
a  Alena Konečná se radova-

la z  hloubky 60 metrů 
(dosavadní rekord 

překonala 
o 2 metry). 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz potápěčů České republiky 11 8 6

Celkem 25

 

Ploutvové plavání
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Svaz modelářů ČR je členem Sdružení sportov-

ních svazů České republiky.

NA POLI SPORTOVNÍM JE DÁLE ČLENEM  

MEZINÁRODNÍCH SPORTOVNÍCH  

FEDERACÍ:

• CIAM FAI – pro letecké a raketové modeláře

• NAVIGA, IMBRA – pro lodní modeláře

• MOROP – pro železniční modeláře 

• ISRA, ESROC – pro dráhové automodeláře 

Svaz modelářů ČR je organizací zabývající se 

sportovní, technickou a  zájmovou činností s  pů-

sobností na celém území České republiky. 

Modelářství jako takové se vyvíjí ve dvou smě-

rech. Velký počet modelářů si „modelaří“ pro své 

potěšení a nevyhledává jakékoliv soutěžení. Jejich 

uspokojením je setkání s kamarády.

Druhým směrem je aktivní modelářství ve 

smyslu soutěžního klání. Zde nastupuje činnost 

a základní poslání Svazu modelářů a jeho klubů –  

vytvářet podmínky pro organizování, podporu 

a  propagaci modelářského sportu v  oblastech 

vrcholového, výkonnostního a masového sportu 

a  práce s  mládeží. Modelářství umožňuje obča-

nům a  zejména mládeži účelné využívání volné-

ho času. 

Modeláři se sdružují v celkem 393 klubech po 

celé republice s  členskou základnou 6 890 členů. 

Z tohoto počtu je 1 180 mládeže do 18 let.

MODELÁŘSKÁ ČINNOST MÁ DVĚ STRÁNKY: 

• technickou – rozvíjí technické myšlení, rozvíjí 

teoretické znalosti, dovednosti a zručnost

• sportovní – cílevědomost při soutěžích, pohyb 

ve volné přírodě, který přispívá ke zvyšování 

celkové fyzické zdatnosti a kondici, rozvoji 

koordinačních schopností.  

Svaz modelářů sdružuje letecké, lodní, auto-

mobilové, raketové, železniční modeláře a stavite-

le plastikových modelů.

V  oblasti práce s  mládeží zabezpečujeme or-

ganizačně na 30 postupových soutěží - krajských 

soutěží žáků a mládeže a mistrovství České repub-

liky v každé z 6 modelářských odborností. 

V oblasti výkonnostního sportu Svaz modelářů 

organizačně zabezpečuje na 60 mistrovství ČR v jed-

notlivých modelářských odbornostech a  současně 

poskytuje finanční příspěvky na organizační a tech-

nické zabezpečení soutěží. Mistrovství jsou zajišťo-

vána zejména v  mezinárodních kategoriích, jako 

návaznost na MS a ME a dále v kategoriích národních. 

Svaz modelářů ve spolupráci s  vedoucími 

a  trenéry zabezpečuje organizačně účast spor-

tovců jednotlivých modelářských kategorií na MS 

a ME. V roce 2016 se naši reprezentanti zúčastnili 

12 mistrovství světa a 7 mistrovství Evropy

Naši reprezentanti patřili a  stále patří ke svě-

tové špičce. Celková bilance naší reprezentace na 

mistrovstvích světa v roce 2016 je 9 zlatých, 5 stří-

brných a 9 bronzových medailí. Na mistrovství Ev-

ropy vybojovali závodníci 11 zlatých, 7 stříbrných 

a 5 bronzových medailí.

Rok 2016 tak lze považovat, co se zisku medai-

lí pro naši republiku týče, za velmi úspěšný i díky 

podpoře MŠMT ČR.

LETEČTÍ MODELÁŘI

Pro letecké modeláře byl rok 2016 opět vel-

mi úspěšný a  také příjemně překvapivý díky výji-

mečnému úspěchu našich reprezentantů v  týmo-

vé soutěži. 

 

LE stavebnice VOSA pro mládež

 

Železniční zastávka Skotnice velikost Z 1-220 (1)

 

 LE Mistři světa Tomáš Andrlík, Jan Sedláček, 

Tomáš Ciniburk a Jiří Kleinv
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Na MS v Itálii v kategorii F5D – RC rychlostní 

modely (závod kolem pylonů) se naše družstvo 

ve složení Tomáš Andrlík, Jan Sedláček a Tomáš 

Ciniburk postaralo o  největší překvapení, když 

podruhé obhájilo titul mistrů světa z  Rumunska 

z roku 2012 a z Rakouska v roce 2104! V jednotliv-

cích Tomáš Andrlík získal titul mistra světa, Jan 

Sedláček stříbrnou medaili a  Tomáš Ciniburk si 

z Itálie přivezl bronzovou medaili.

Tento výsledek nemá v  leteckém modelářství 

obdoby a potvrzuje fakt, že čeští letečtí modeláři 

dlouhodobě patří ke světové špičce!

Na MS kategorii F4H – RC polomakety v Ru-

munsku vybojoval David Kopal stříbrnou medai-

li a  v  kategorii F4C – RC makety reprezentační 

družstvo ve složení Pavel Fencl, Karel Vodešil 

a  František Nodes vybojovalo bronzovou me-

daili, Pavel Fencl přidal další bronz v  jednotliv-

cích.

Na MS termických větroňů kategorie F3J ve 

Slovinsku se reprezentační družstvo ve složení Jiří 

Ducháň, Martin Rajšner a Jaroslav Vostřel umís-

tilo na 3. místě v konkurenci 25 států.

Na ME svahových kluzáků kategorie F1E, kte-

ré také hostilo Rumunsko, získalo reprezentační 

družstvo ve složení Jaromír Orel, Vojtěch Zima 

a František Doupovec bronzovou medaili a Jaro-

mír Orel přidal další bronz v jednotlivcích.

LODNÍ MODELÁŘI

Také naši lodní modeláři na světových akcích 

v roce 2016 vynikali. Konala se dvě mistrovství světa 

a tři mistrovství Evropy, která jsou oficiálními podni-

ky světové organizace lodních modelářů Naviga. 

 

Modelářský letecký den

 

Lodní modely – rychlostní závodní člun

 

Lodní modely – rádiem řízená maketa

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1996 Letecké modelářství, Francie, titul mis-
trů světa v kategorii F4C, rádiem řízení makety, 
družstvo ve složení Vladimír Handlík, Pavel 
Fencl a Karel Vodešil.

2012 Letecké modelářství, Španělsko, titul 
mistrů světa v kategorii F4C, rádiem řízení ma-
kety, družstvo ve složení Petr tax, Pavel Fencl 
a Karel Vodešil.

2012 Letecké modelářství, Rumunsko, titul 
mistrů světav kategorii F5D, zázody kolem 
pylonů, družstvo ve složení Ondřej Hacker, Jan 
Sedláček a Tomáš Ciniburk.

2014 Letecké modelářství, Rakousko, obhá-
jení titulu mistrů světav kategorii F5D, zázody 
kolem pylonů, družstvo ve složení Ondřej Hac-
ker, Jan Sedláček a Tomáš Ciniburk.

2015 Letecké modelářství, Olomouc, titul 
mistrů světav kategorii F3D, zázody kolem pylo-
nů, týmy ve složení Tomáš Andrlík, Jan Semotán, 
Jiří Novotný, František Hovorka a Jan Sedláček.

2016 Na MS v  Itálii v  kategorii F5D – RC 
rychlostní modely (závod kolem pylonů) se 
naše družstvo ve složení Tomáš Andrlík, Jan 
Sedláček a Tomáš Ciniburk, postaralo o největ-

ší překvapení, když podruhé obhájilo titul 
mistrů světa z  Rumunska z  roku 2012 

a z Rakouska v roce 2104. V jednot-
livcích Tomáš Andrlík získal ti-

tul mistra světa, Jan Sedlá-
ček stříbrnou medaili 

a Tomáš Ciniburk 
bronzovou 

medaili.
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Na Mistrovství Evropy lodních modelářů 

NAVIGA v sekci „NS“ v Rusku, rádiem řízené ma-

kety v  kategorii F4A vybojoval Stanislav Jakeš 

titul mistra Evropy, a  tedy zlatou medaili, s  ma-

ketou Xenie II; v kategorii F4B přidal čtvrté místo. 

V kategorii NNS A juniorský reprezentant Tomáš 

Jakeš vybojoval bronzovou medaili s  modelem 

plachetnice Amati a  v  kategorii F4A s  maketou 

Xenie přidal pěkné čtvrté místo. 

Na Mistrovství Evropy lodních modelářů 

NAVIGA v  sekci „FSR V“ (kategorie FSR V  je spo-

lečný závod rádiem řízených člunů se spalovacími 

motory) v Polsku v kategorii FSR V-7,5 získal Josef 

Navrátil bronzovou medaili, v kategorii FSR V 15 

vybojoval titul mistra Evropy David Štička a další 

z  reprezentantů Michal Rajnyš přidal bronzovou 

medaili. V  kategorii FSR V  35 s  jiskřivou svíčkou 

získal stříbrnou medaili Lubomír Runkas, který 

navíc získal i bronz v obdobné třídě V 27, a taktéž 

bronzovou medaili přidal ve třídě FSR V 35 i Karel 

Hájek. Kategorie FSR O 27 (čluny s polo ponoře-

ným lodním šroubem) přinesla bronzovou medaili 

Petru Knedlíkovi.

RAKETOVÍ MODELÁŘI

Z  MS 2016 raketových modelářů na Ukrajině 

přivezli reprezentanti ČR hned 7 medailí - 3 zlaté, 1 

stříbrnou a 3 bronzové.

V  jednotlivcích jsme získali 3 medaile, zlatou 

medaili a titul mistra světa v seniorech v kategorii 

S7 získal Jan Šebesta, bronzovou medaili v  juni-

orech v  kategorii S3A Viktorie Tržilová a  v  S5B 

(maketa výška) Tomáš Podaný.

V  týmech vybojovali reprezentanti medaile 4, 

junioři v  S7 (velké makety) bronz ve složení Vik-

torie Tržilová, Tomáš Podaný a Lukáš Pidrmann, 

senioři ve složení Zdeněk Kolář, Jan Šebesta 

a  Jaromír Chalupa v  S6A získali stříbro a  titul 

mistrů světa v kategorii S3A (raketa padák) získali 

junioři Lukáš Pidrmann, Viktorie Tržilová a Ma-

rian Mendrok. Další titul mistrů světa v kategorii 

S7 (velké makety) získali Bedřich Pavka, Zdeněk 

Kolář a Jan Šebesta.

AUTOMOBILOVÍ MODELÁŘI

Ani automodeláři se nenechali na mezinárod-

ní scéně zahanbit a  z  vrcholných soutěží přivezli 

domů cenné kovy. V roce 2016 se konala dvě mis-

trovství světa a  jedno ME, která jsou oficiálními 

podniky světové organizace automobilových mo-

delářů ISRA. 

Na MS dráhových automodelářů v USA v ka-

tegorii G7 a G27 (volné konstrukce) vybojoval náš 

reprezentant Petr Krčil bronzovou medaili.

Na ME dráhových automodelářů, které 

v  roce 2016 hostila Plzeň, v  kategorii G7 a  G27 

(volné konstrukce) vybojoval domácí závodník 

Petr Krčil hned 3 tituly mistra Evropy!

Na MS dráhových automodelářů v USA v ka-

tegorii ES/32 (prototypy vozů) získali titul mistrů 

světa Antonín Vojtík a v kategorii ES/24 Jaroslav 

Reček. V  kategorii PR (cestovní vozy týmy) vy-

bojovali Vladimír Horký a  Jaroslav Reček další 

zlatou medaili a  titul mistrů světa. V  kategorii F1 

přidal další světový titul Jaroslav Reček.

Zájemci o  informace nebo činnost se mohou 

obrátit na modelářské kluby v  jednotlivých měs-

tech a obcích nebo přímo na sekretariát SMČR.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

Svaz modelářů České republiky ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Mistrovství světa 8 5 7

Mistrovství světa jun. 1 - 3

Mistrovství Evropy 9 5 5

Mistrovství Evropy jun. 2 2 -

Celkem 20 12 14

Celkem 46

 

Martin Pavka a Saturn 5

 

Plastikové modelářství – vrak autojeřábu
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DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ RAFTOVÁ SEZÓNA ZA NÁMI

Rok 2016 byl pro český rafting další úspěšnou 

sezónou, a to nejen na domácí scéně, ale zejména 

na scéně mezinárodní.

Stejně tak jako v  roce předchozím, potýkal 

se v  roce 2016 rafting s  nepřízní počasí, způso-

bující svým vlivem nesjízdnost většiny klasických 

vodáckých terénů na území České republiky. 

Přesto se díky nezměrné píli a zápalu pořadatelů 

podařilo uspořádat dostatečné množství závodů 

v jednotlivých disciplínách sprint, slalom a sjezd 

a tím naplnit jednu ze základních podmínek pro 

hodnocení žebříčku Českého poháru ve všech 

osmi kategoriích R4. 

Celkem deseti závodů Českého poháru se zú-

častnilo 103 posádek, z toho 32 v juniorských kate-

goriích, a výsledky této celoroční soutěže byly také 

hlavním nominačním kritériem pro výběr reprezen-

tačních posádek v kategorii R4 pro rok 2017. 

V  kategorii R6 se v  totožných věkových sku-

pinách jako v kategorii R4 utvořila reprezentace 

pro rok 2017 na základě výsledků seriálu nomi-

načních závodů.

Vzhledem k  úspěchům Českého raftingu na 

mezinárodním poli v  předchozích letech, kdy 

máme ve svém středu dlouhou řadu mistrů světa 

i  mistrů Evropy, je složení reprezentace pro nad-

cházející sezónu jedním z  našich  nejdůležitějších 

úkolů pro nadcházející rok.

V roce 2016 z mezinárodních závodů jistě stojí 

za zmínku dva nejvýznamnější podniky. Nejprve 

květnové mistrovství Evropy R4 ve slovinském Ta-

cenu a na závěr sezóny mistrovství světa R4, které 

se uskutečnilo ve Spojených arabských emirátech 

na pouštním kanále v Al Ain.

Květnového mistrovství Evropy R4 ve Slovin-

sku se zúčastnila česká národní výprava 15 repre-

zentačních posádek, která rozšířila početnou sbír-

ku medailí o celkem 22 cenných kovů.

 

RK Letohrad Roudnice n. Labem

 

Jezinky MČR slalom Trnávka

 

Zatím B slalom Trója
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Listopadové mistrovství světa R4 pořádané 

na překrásné umělé slalomové dráze uprostřed 

pouště u  města Al Ain, do které je přiváděna 

voda 100 km dlouhým kanálem z moře, bylo pro 

českou reprezentační výpravu cennou závodní 

zkušeností. Všech sedm českých posádek se v ná-

ročné světové konkurenci rozhodně neztratilo. 

Celkové medailové úspěchy opět navázaly na 

dlouholetou národní tradici v  tomto sportovním 

odvětví a 10 zlatých, 8 stříbrných a 6 bronzových 

medailí potvrdilo českou hegemonii v  jednom 

z posledních divokých sportů, kde pouze souhra 

a  dovednost celé posádky, jdoucí ruku v  ruce 

s  osobní zodpovědností dokáží přinášet ovoce 

sportovních mezinárodních úspěchů. Česká vý-

prava se tak stala nejúspěšnější zemí na tomto 

mistrovství světa.

V  rámci klubové evropské soutěže, Evropské-

ho poháru, se české posádky také neztratily. Za 

zmínku rozhodně stojí účast českých posádek 

na závodech v Gruzii. Na trati, kde se v roce 2017 

bude konat v  posledním květnovém týdnu mis-

trovství Evropy v  kategorii R6, byl gruzínským 

raftovým svazem pořádán kvalitně obsazený po-

hárový závod a z celkového počtu 36 medailových 

umístění jich 34 mířilo do České republiky.

PRAMICE – VODÁCKÝ VÍCEBOJ

Rok jsme zahájili již tradičně lednovým sou-

středěním v  Bystřici nad Pernštejnem, obohace-

ným o  individuální závod v  plavání a  školením 

záchrany tonoucího pod vedením profesionálů.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

Svaz vodáků České republiky ZLATO STŘÍBRO BRONZ

ME R4 Tacen, Slovinsko 4 12 6

MS R4 Al Ain, Spojené arabské emiráty 10 8 6

Celkem 14 20 12

Celkem 46

 

RK Kaplice MČR sjezd Lipno

 

Absolutní mistři světa U23 muži – RK Hodonín
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Pohárová sezóna začala jako několik po-

sledních let dubnovým závodem na Sandberku, 

pokračovala závody na Sázavě, v  Čelákovicích 

a Žamberku. Ze závodů v Lovosicích vznikl pěkný 

film o  pramičkách vysílaný na ČT Déčko v  rámci 

pořadu o sportech pro děti – Lvíčata.

Mistrovství ČR proběhlo v Rajhradě. V žákovské 

kategorii získala titul posádka Monsters ze San-

dberka. O  titul vicemistra se svedl tuhý boj mezi 

Cukříky z Rajhradu a nakonec úspěšnými Lovci z Lo-

vosic. Výsledky ostatních kategorií viz níže:

ŽÁCI

• 1. Monsters Sandberk Kolín

• 2. Lovci Lovosice

• 3. Cukříci Rajhrad 

JUNIOŘI

• 1. Vlastní cestou Rajhrad

• 2. Hroši Starý Kolín

• 3. Líný Lemry Náchod 

JUNIORKY

• 1. Rebelové Náchod

• 2. Krindy Pindy Čelákovice

• 3. Sandberský mimoňky Sandberk Kolín

ŽENY

• 1. PF Starý Kolín

• 2. Lets go Rajhrad

• 3. Lovosicandy Deli Lovosice 

MUŽI

• 1. Piraně Rajhrad

• 2. Alzhaimer boys Starý Kolín

• 3. TOI TOI Náchod 

V  srpnu proběhlo týdenní soustředění dětí 

a  mládeže ve Vlastějovicích na Sázavě. Věnovali 

jsme se především rozvoji všeobecných vodáckých 

dovedností. Výcvik byl veden především na ka-

noích a kajacích.

VÍTĚZOVÉ ČESKÉHO POHÁRU VODÁCKÉHO 

VÍCEBOJE 2016 PO VŠECH 7 POHÁROVÝCH 

ZÁVODECH:

• Žáci – Monsters, KVS Sandberk

• Junioři – Vlastní cestou, KV Rajhrad

• Juniorky – Sandberský mimoňky, KVS Sandberk

• Ženy – PF, KV Starý Kolín

• Muži – Piraně KV Rajhrad

Za vyvrcholení závodní sezóny se dá považovat 

i účast na Krumlovském vodáckém maratonu, kde 

nás naši členové úspěšně reprezentovali.

Ahoj vodácké sezóně 2017.

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

Nejsúspěšnější reptezentace na MS  R4 
v Al Ainu se 24 medailemi.

Absolutní mistři světa v  ka-
tegorii R4 muži a  R4 ju-

nioři do 24 let.

 

Pramice sjezd

 

Pramice strelba
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Jakkoli různá jsou naše přání,

jsou faktory, o nichž nemá člověk zdání,

tak jako vodák se před silou vody sklání

když s lodí a pádlem již doma nemá stání.

ROB IL CEMEN

Nikdy dopředu nelze odhadnout, jak může dal-

ší sezona dopadnout a tentokrát se můžeme 

pochlubit, že nebýt limitováni rozpočtem, počasím 

a časem, dosáhli bychom snadno vyšších cílů, než 

jaké si vůbec můžeme představit. Vstup do druhé 

čtvrtiny prvního století trvání našeho svazu se sku-

tečně vydařil. Teprve druhý ročník Sit on topového 

Poháru a již několik primátů držíme pevně v hrsti. 

Vsadili jsme na lidskou touhu po změně, touhu po 

něčem novém, neotřelém, umožňujícím vyniknout 

individualitám. Tedy všemu, co si dnešní doba 

žádá. Včetně jisté míry nenáročnosti na skutečné 

vodácké dovednosti. Hlavní roli hraje všeobecná 

tělesná průprava a  připravenost. Je důležité do-

plnit informaci, aby nevznikl dojem, že se jedná 

o  soutěž, kterou zvládne i  malé dítě. Důkazem je 

to, že v letošním ročníku jsme nejen rozšířili počet 

kategorií, ale zvýšili rozsah technických disciplín. 

V nich se jasně ukázalo, kdo a jak trénuje. Je jasné, 

že závod pro všechny občany, co se nebojí a umí 

plavat, má také své kouzlo, ale to není cesta, kte-

rou bychom se chtěli ubírat. Letošní ročník je toho 

důkazem. I když se nám nepodařilo realizovat zcela 

vše, co bylo v tajném plánu, vedlejším produktem 

je objevení se disciplín, které jsme chtěli realizo-

vat později. Nešlo tedy o bohapustou improvizaci, 

 

Předstartovní rozplavba

 

Vteřiny před startem

 

Vážně první …?
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ale o  operativnost a  pružnost, které jsou, spolu 

s aktivností a nepostradatelnou pevností hlavními 

principy úspěšného fungování jakéhokoli uskupe-

ní. Tedy i  našeho Svazu vodáků Moravy a  Slezska. 

Rozhodně není chybou, že jsme se, ne vlastním 

přičiněním, ocitli trošku na okraji. Ale tak jako v di-

vadle není malých rolí, není ani ve sportu malých 

organizací a  uskupení. O  velikosti nerozhoduje 

postavení na pomyslném žebříčku oblíbenosti 

sportovního odvětví jako takového. Je to o lidech 

a  je to v  lidech. Možná jsme již lehce nostalgičtí, 

možná sentimentální, ale rozhodně stojíme no-

hama na zemi. Proto můžeme s jistotou říci, že se 

nám podařil i  malý návrat v  čase. V  čem spočívá? 

V potvrzení toho, že podstata lidského jedince se 

nemění, a tedy ani morálně-volní vlastnosti. Jinak 

totiž nelze vysvětlit, že i  v  dnešní době je možné, 

aby mezi „úhlavními soupeři“ z různých klubů a od-

dílů vznikly kamarádské vztahy. A tak ti, kteří si na 

lodi a  vodě navzájem nedarují ani desetinu vteři-

ny, jsou po závodech a  mezi závody těmi, kteří si 

dovedou, tak jako dříve, nejen posedět, popovídat, 

sdělit své tréninkové postupy, neřku-li recepty, ale 

i společně vyplnit volný čas kulturním programem. 

A to i přesto, že „jde o nemalé peníze“. Fair play je 

tím nejvyšším principem, který celou soutěž ovlá-

dá. Možná je to tím, že my, pořadatelé, usilujeme 

o  naprosto identické podmínky pro všechny zá-

vodníky. Na tomto základě je pak snadnější vybu-

dovat to, o  čem je psáno výše. Závod, kde neroz-

hoduje movitost závodníka a kvalita jeho vybavení, 

je dnes asi výjimečnou vzácností. Ale nám se to, 

alespoň zatím, daří. A  chceme tuto výjimečnost 

udržet, jak jen to půjde. Jsme možná naivní, možná 

snílkové, ale kdybychom nebyli, kde bychom dnes 

byli? Hodnoty a principy, uznávané v minulém sto-

letí a tisíciletí, jak vidno, již netáhnou. Může se zdát, 

že přijít s něčím novým je stále těžší. Dovolíme si 

však ještě jednu poznámku, připomínku – nestačí 

jen přijít s  něčím novým. Není to jen o  dokonalé 

reklamní kampani, ať už jakkoli finančně nákladné, 

 

I dříve narození s námi soutěží

 

To zvládnu …!

 

To je vážně má cena?

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

Neustále se zvyšují počty závodníků ze za-
hraničí v poháru Sit on top.

SVMS vyslyšel žádosti základ-
ních a středních škol a půso-

bí jako spoluorganizátor 
pořádání sportov-

ních a branných 
aktivit.
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vedené zkušenými profesionály. My jsme toho dů-

kazem. Hlavní je přijít s něčím, co ostatní nenabíze-

jí a dále s něčím, co lidi zaujme, baví a má tu sílu je 

přivést na startovní čáru ne jen jednou za kdovíjak 

dlouhou dobu. Pohárová soutěž má vždy svá jasná 

kritéria a zúčastnit se jen jednoho, či dvou závodů 

nestačí ani k  tomu, aby byl závodník celkově vy-

hodnocen. O to víc je cenné to, že máme historicky 

prvního vítěze celého ročníku dané kategorie ze 

zahraničí. Je jasné, že jedna vlaštovka jaro nedělá, 

ale nešlo o  jedinou osobu – těch zahraničních zá-

vodníku bylo více než 10. Je to hodně nebo málo? 

Myslíme, že sice čas ukáže, ale my si troufáme tvr-

dit, že je to počet nezanedbatelný, a tedy význam-

ný. Bylo by špatné si myslet, že není co zlepšovat, 

že jsme neomylní a  že neuděláme žádnou chybu. 

To je běžné. Hlavní je neudělat výrazný krok stra-

nou. Takové je naše přání. Zatím nejsme v této zá-

ležitosti sami a doufáme, že se tak ani nestane. Již 

následující sezona bude další prověrkou toho, jak 

se nám daří zavádět další nové principy do praxe.

Každopádně však stojí za to si připomenout 

i  klíčové závěry letošního ročníku. O  prvním ví-

tězi z  jiné země než naší jsme již psali. Objevili se 

ale i  jiné zvláštnosti hodné zřetele a  připomenutí. 

Nejen jména všech celkových vítězů pro jednotlivé 

soutěžní kategorie, ale i těch, kteří dokázali zvítězit 

ve všech závodech daného ročníku. A je tu i jedna 

skutečná rarita – absolutním vítězem nejnáročnější-

ho závodu sezony, víceboje, sestávajícího ze všech 

soutěžních technických disciplín, se stal mladší žák. 

Ten, který dokázal porazit úplně všechny v  nejná-

ročnějším závodu sezony je Lukáš Nohýnek.

CO SI PŘÁT ZÁVĚREM?

Aby při nás stálo aspoň trochu štěstí, aby nás 

neopustila přízeň závodníků, aby nás neopustily 

dobré nápady…

 

Z naší činnosti
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Zapsaný sportovní spolek Svaz vojáků v záloze 

České republiky, (dále jen SVZ ČR) je podle 

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

hož účelem je zabezpečování výchovy mládeže 

a dospělých k brannosti, provozování tělovýchovy 

a branných a branně technických sportů a podpo-

ra dalších společenských aktivit obyvatel České 

republiky směřujících k  šíření osvěty brannosti 

a k propagaci Armády České republiky. 

V  současné době je nosnou činností SVZ ČR 

branná střelba – střelecký výcvik a  organizování 

střeleckých soutěží pro své členy i  veřejnost se 

zaměřením na praktické a  výkonnostní střelby 

z  velkorážových a  malorážových palných zbraní, 

provozování sportovní i akční střelby, každoročně 

organizovaných dle ročního kalendáře. K  tomu 

SVZ ČR vydal svoje národní pravidla pro střelecké 

soutěže a organizuje v jejich duchu národní i me-

zinárodní střelecké závody, pořádá školení roz-

hodčích a odborných instruktorů a jsou udělovány 

výkonnostní třídy úspěšným střelcům.

V roce 2016 se konal VII. kongres SVZ ČR, který, 

jako shromáždění delegátů, je jeho vrcholným or-

gánem. Kromě volby statutárních zástupců, schvá-

lil zprávy o činnosti a hospodaření, nové stanovy 

SVZ ČR a zaměření jeho činnosti na příští čtyři roky.

Členská základna čítá v  současné době cca 

3 000 členů sdružených v 98 klubech vojáků v zá-

loze (KVZ), které se aktivně podílejí na činnosti 

celého SVZ ČR. Tyto kluby vojáků v záloze působí 

po celém území. Jejich členové zakládají ve ško-

lách i při jednotlivých KVZ v okolí svého bydliště 

střelecké kroužky, ve kterých se sdružuje mládež 

se zájmem o  střelecký sport a  branně sportovní 

aktivity. V těchto kroužcích, za pomoci zkušených 

instruktorů, se děti a  mládež věnují střeleckému 

sportu ze vzduchových a  malorážových zbraní, 

upevňují si návyky na  bezpečnou manipulaci se 

zbraněmi. Pořádají se branné a orientační soutěže, 

v jejichž rámci se cvičí např. v hodu granátem, ori-

entaci a přesunech v terénu a mají možnost zhléd-

nout i ukázky vojenské techniky. V  roce 2016 byl 

pro mládež organizován největší počet sportovně- 

branných akcí v historii Svazu.

V SVZ ČR mají, kromě střelců, své kluby vojáků 

v  záloze (KVZ) absolventi vojenské konzervatoře, 

 

Extrémní závod v Sokolově Bahňák – mladí  

z KVZ Karlovy Vary

 

17. ročník mezinárodní střelecké soutěže záloh pod záštitou  

ministra obrany – pistolové souboje (střelnice Březová)

 

Otevřený přebor SVZ ČR k 71. výročí osvobození 

Československa – zájem o zbraně  

měli velcí i malí kluci
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zájemci o  vojenskou historii nebo radioamatéři. 

Tímto rámcem není činnost SVZ ČR omezena. Ně-

které kluby vojáků v záloze jsou založeny na prin-

cipu příslušnosti k  bývalým vojenským útvarům 

a  jejich hlavní činnost spočívá v  organizování se-

tkání bývalých příslušníků útvarů navzájem nebo 

společenských akcí s rodinami. SVZ ČR je však ote-

vřen i dalším vojenským odbornostem a aktivitám 

podle zájmů svých členů.

V  SVZ ČR pracuje Klubová radioamatérská 

stanice OK1KVZ. V  ní jsou sdruženi radioamatéři – 

členové SVZ ČR – kteří složili zákonem předepsané 

zkoušky a  mají přidělenou vlastní volací značku. 

Klubová stanice propaguje SVZ ČR zejména do za-

hraničí. Pracuje v době vojensky významných histo-

rických výročí, vojenských bitev nebo významných 

podniků a akcí pořádaných SVZ ČR. Speciálním líst-

kem se symbolikou SVZ ČR, který potvrzuje usku-

tečněné spojení, představuje veřejnosti ve světě 

činnost Svazu vojáků v záloze v České republice. 

Význam činnosti SVZ ČR je zřejmý zejména 

z  hlediska obrany státu. Z  Analýzy Ministerstva 

vnitra ČR k důsledkům omezení držení zbraní, kte-

rou vláda ČR projednala v červenci 2016 (pramen 

web MVČR) cituji:

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU 

„Zákazem držení samonabíjecích střelných 

zbraní dojde ke snížení schopnosti části popula-

ce tyto zbraně ovládat v  případě ohrožení státu. 

V  současné době jsou nejrozšířenějším druhem 

samonabíjecích střelných zbraní mezi držiteli 

zbrojního průkazu různé verze Sa vz. 58, u  nichž 

je předpoklad, že v  případě ohrožení státu nebo 

válečného stavu, by touto zbraní byli vyzbrojová-

ni povolaní branci (v současnosti ji mají přidělenu 

např. příslušníci Aktivních záloh). Je nesporně pro 

AČR a stát výhodou, pokud tito budoucí povolanci 

nebo příslušníci Aktivních záloh již mají zkušenos-

ti s manipulací a ovládáním zbraní, čímž se mohou 

částečně ušetřit finanční prostředky a čas na jejich 

výcvik.“ (podtrženo autorem)

Právě SVZ ČR vede své členy k udržování a roz-

voji základní vojenské dovednosti – střelbě z  ruč-

ních zbraní; spolupracuje, v  souladu s  platnou 

legislativou, s  vojenskými zařízeními na zabezpe-

čování praktické činnosti ve prospěch Aktivních 

záloh AČR (Pohár NGŠ – střelecká soutěž AZ AČR). 

Stává se uznávaným partnerem AČR při výchově 

občanů k  brannosti a  získávání základních vojen-

ských dovedností pro případ nutnosti obrany re-

publiky, stejně jako příležitostí ke společenskému 

vyžití a  udržování střelecké kondice pro vojáky 

odcházející z AČR do zálohy. 

V oblasti mezinárodních styků SVZ ČR rozvíjí ak-

tivity na základě dvoustranných dohod o spolupráci 

s  Bavorským zemským svazem záložníků Bunde-

swehru, Slovenským sväzom vojákov v zálohe, Wiel-

kopolskim stowarzyseniem aktywnych rezerwistow 

a Svazem poddůstojníků Dolních Rakous. V součas-

né době vede jednání o partnerství/členství v CISM.

Sportovní činnost Svazu se i v roce 2016 usku-

tečňovala podle schváleného „Kalendáře spor-

tovních akcí na r. 2016“ klubovými přebory KVZ, 

kvalifikacemi na celorepublikové soutěže a  vyvr-

cholením v  mistrovstvích ČR. Sportovní a  spole-

čenské dění se rozvíjelo především v jednotlivých 

oblastech, kde na úrovni klubů a oblastí, proběhlo 

více než 400 střeleckých soutěží včetně několika 

mezinárodních klubových i  svazových akcí a  té-

měř dvacet akcí určených pro mládež.

Tradiční postupová soutěž KVZ ve střeleckém 

víceboji, která vyvrcholila Mistrovstvím České re-

publiky byla i  letos důležitou součástí svazového 

života. Víceboj je složen z  mířené střelby na přes-

nost, rychlopalby, akční střelby a  střelecké štafety 

trojic z velkorážové pistole nebo revolveru a akční 

střelby z malorážové pušky. Českomoravský pohár – 

memoriál Ing. M. Richtera, což je sportovní střelec-

ký malorážkový soubojový dvojboj, a také Setkání 

mistrů – Mistrovství České republiky v mířené střel-

bě na přesnost z  velkorážové pistole a  revolveru 

  

Pohár Vysokých Tater je soutěží aktivních záloh 

z Čech a Slovenska. Tento ročník organizoval 

tradičně KVZ Brno.

 

Branný den pro mládež – KVZ Halenkovice

 

Silnou stránkou SVZ ČR jsou jeho více než tři 

stovky všestranných rozhodčích.
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mají své pevné místo v Kalendáři SVZ. V tomto roce 

také opět proběhly střelecké souboje jednotlivců 

velkorážové pistole jako Mistrovství  ČR – Czech 

Open Popper single. Uskutečněný XIII. ročník stře-

leckých soubojů trojic z útočné pušky a Mistrovství 

ČR z útočné pušky svými disciplínami přesně odpo-

vídají konstatování ve shora uvedené analýze. Bez 

spolupráce s AČR by se však realizovat nedaly.

Významnou a  stále populárnější akcí roku 

2016 byl rovněž celorepublikový otevřený přebor 

k  výročí ukončení II. světové války, který probíhá 

s  podporou MO za značného zájmu i  dosud „ne-

střelecké“ veřejnosti, zejména mládeže.

Ve dnech 7. – 8. října 2016 se konal 17.  ročník 

mezinárodního závodu pod záštitou ministra obrany 

Martina Stropnického ve VVP Hradiště-PS Plešivec ve 

střelbě z útočné pušky a akční střelba – střelecký sou-

boj dvojic (duel) na střelnici Březová u Karlových Varů. 

Úspěšně proběhla i  soutěž REZERVA 2016, které se 

kromě záložníků z naší republiky účastní ve stále hoj-

nějším počtu střelci záložnických branných organiza-

cí několika evropských států. Mezinárodní střelecká 

soutěž záložáků s  letitou tradicí je i  rotující soutěž  

„Brno – Praha – Bratislava“, která se v tomto roce usku-

tečnila na Moravě.

Každoročně posloužila k  dobré reprezentaci 

svazu a  republiky v mezinárodním měřítku i účast 

našich členů na zahraničních sportovních akcích 

branných organizací. Naši členové se zcela pravi-

delně umisťují na předních místech jak v hodnoce-

ní družstev, tak v  jednotlivcích. Svazová i  klubová 

reprezentační střelecká družstva i  jednotlivci pra-

videlně zajíždí na závody pořádané v  Německu, 

Polsku, Rakousku, Slovensku nebo Holandsku. Ob-

dobně se záložníci z ostatních zemí Evropy účastní 

závodů pořádaných svazem v České republice, jak 

je výše uvedeno. Významnou úlohou při  reprezen-

taci svazu byla jak oficiální setkání s partnerskými 

organizacemi v těchto zemích, tak přímé kontakty 

na úrovni klubů, kde byla prezentována bohatá 

sportovní klubová činnost. 

Svaz vojáků v  záloze ČR se také důsledně při-

pravil na svoji sportovní a  společenskou činnost 

v roce 2017, na kterou opět vydává „Kalendář spor-

tovních akcí na rok 2017“. Zahrnuje soutěže a akti-

vity od klubových přeborů přes oblastní kvalifikace, 

okresní a oblastní ligy, po vrcholové svazové soutě-

že, školení a práci svazových orgánů. 

Na tyto akce, a nejen na ně, ale i další branně 

sportovní a branně technické aktivity, zveme naše 

příznivce i všechny zájemce. Podrobnější informa-

ce o termínech a místech akcí, jsou zveřejňovány 

na internetových stránkách SVZ ČR na adrese: 

http://www.svz-cr.cz. 

Rádi ve svých řadách uvítáme nejen dospělé, 

ale i děti a mládež, protože máme v našich řadách 

dost zkušených lidí, kteří mladé generaci mají co 

předat. Ať již se jedná o  znalosti z  historie vojen-

ství nebo zbraní, zbraňových systémů, civilní obra-

ny a  ochrany. Může to být pro některé i  cesta do 

naší armády nebo naopak prostředí, kde se budou 

cítit dobře ti, kteří již svou službu v AČR skončili.

SVZ ČR je organizace, která je otevřená pro 

každého, kdo se ztotožní s  jejími cíli a  má zájem 

o nabízenou činnost.

Na závěr srdečně děkujeme všem členům SVZ 

ČR – střelcům, rozhodčím, organizátorům, sponzo-

rům, aktivistům i sympatizantům za šíření dobrého 

jména našeho svazu jak doma, tak i v zahraničí.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz vojáků v záloze České republiky 1 0 0

Celkem 1

 

17. ročník mezinárodní střelecké soutěže  

pod záštitou ministra obrany – útočná puška 

(VVP Hradiště)

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

VII. Kongres SVZ ČR – volby, schválení sta-
nov, dlouhodobá strategie.

Medailová umístění reprezentantů Svazu 
na střeleckých soutěžích záložníků v  za-
hraničí – Langenlebarn (Rakousko), Ulm 
(Německo), Záhorie (Slovensko).

Rekordní počet akcí pro mládež.

Vítězství reprezentace SVZ ČR 
v  družstvech i  jednotlivcích 

na otevřeném Evropském 
armádním šampioná-

tu – mezinárodní 
střelecké sou-

těži Zlatý 
lev.
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Svaz 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 le-

gislativních změn – jako občanské sdružení jsme 

fungovali mnoho let bez problémů. Nyní se potý-

káme s  nejasnostmi v  zákonech, které se váží na 

tyto změny.

To nám ovšem nebrání v tom, abychom se na-

dále své činnosti v oblasti záchranářské kynologie 

věnovali. 

V České republice, stejně tak jako v mnoha ze-

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

i pouze pro potěchu člověka. Pes byl odpradávna 

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

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

nu pána a nikdy nepřemýšlí, zda z toho bude mít 

osobní užitek. Z mnoha druhů výcviku psů, kdy je 

vždy pes platným pomocníkem pána, se vymyká 

výcvik, kde jde o  nejvyšší stupeň humanity – zá-

chranu lidského života. 

Tomu, aby pes mohl být použit pro vyhledá-

vání osob pohřešovaných, tonoucích, utonulých, 

zavalených sněhem nebo sutinami, předchází 

systematický výcvik. Vrcholem je složení zkoušek 

různých stupňů dle náročnosti a test, který pokud 

pes a psovod jako tým absolvují, pozitivně oprav-

ňuje k vyhledávání osob jednak v České republice, 

ale i v zahraničí. Svaz záchranných brigád kynolo-

gů má stále 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 dob-

rém stupni procvičení. Bohužel, doba, kdy pes je 

na vrcholu po stránce výcvikové, je velice krátká 

v  porovnání s  člověkem. Proto má Svaz záchran-

ných brigád kynologů v  záloze mnoho dalších 

psovodů se psy, kteří budou absolvovat příslušný 

test. Naši psovodi jsou dobře vybaveni po stránce 

materiální, je nutné však tuto úroveň udržet. Vývoj 

v zahraničí je totiž rychlý, a pokud chceme zůstat 

na předních místech jako uznávaný subjekt, musí-

me sledovat tento vývoj a přizpůsobit se mu. Jed-

ná se zejména o vybavení technikou, což je u nás 

z  hlediska cen hůře dostupné. Vyrovnali jsme se 

ostatním špičkám ve vybavení psovodů – ochran-

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

ky jako vysílačky, telefony s možností připojení na 

internet apod. nejsou dosud běžné. Přesto však 

psovodi podávají vrcholové výkony při jednotli-

vých přezkoušeních. Vybavení pro tyto psovody 

zajišťujeme formou dotací od HZS, částku, která 

je přiznávána svazu, rozdělujeme tak, aby byla co 

nejefektivněji využita.

V  praxi jsou pak dle potřeby nasazováni na 

akce, kde již psovod a jeho pes musí prokázat svou 

způsobilost jednoznačně. Není možné pochybení, 

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

mohl být ještě živý. Je to velká zodpovědnost od 

psovoda, pokud prohlásí, že v objektu není žádná 

pohřešovaná osoba. Zpravidla se sporná místa 

 

Skok daleký při MR 2016

 

Lenka Knolová, vítězka Poháru prezidenta

 

Uprostřed Lenka Knolová šťastná reprezentantka 

na MR ZP 2016 – 3. místo
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prověřují dalším týmem psovod-pes, aby byla co 

možná nejvyšší pravdivost tvrzení.

V  roce 2016 byli psovodi Svazu záchranných 

brigád kynologů v  České republice mnohokrát 

použiti. Velké množství zásahů je na vodě, protože 

se stupňuje počet utonulých osob. Pes pak označí 

místo z člunu, kde je osoba na dně pod hladinou 

a potápěči jej mohou z vody vytáhnout. Každý zá-

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

do každého záchranáře, ale většinou jde o nálezy 

mrtvých osob. I když je toto nutné z hlediska etiky 

vůči zemřelému, raději by psovod nacházel pouze 

živé. Je to totiž základní myšlenka celé činnosti. 

Svaz záchranných brigád kynologů se však 

zabývá současně i  sportovní činností. Vrcholem 

je účast na tzv. Českých pohárech – dle jednotli-

vých kategorií (sutiny, plošné vyhledávání, vodní 

práce a  laviny), kde psovodi na předních místech 

jsou nominováni na vyšší soutěže. Vrcholová akce 

v  České republice je Mistrovství republiky zá-

chranných psů ČR, kam se nominuje 16 psovodů 

a soutěží se dle Národního zkušebního řádu. Vítěz 

je pak mistrem republiky pro daný rok. V letošním 

36.  ročníku zvítězila Eva Klemšová , mimo jiné již 

podruhé s jiným psem. 

Na mezinárodním poli je vrcholem Mistrov-

ství světa záchranných psů, které se konalo v roce 

2016 v Turíně v Itálii. Utkalo se 122 závodníků v su-

tinovém, plošném a stopařském vyhledání. Získali 

jsme 2 pozitivní výsledky – v královské disciplíně – 

ve stopařském vyhledávání.

Mezinárodní organizace záchranných psů vy-

pracovala nové propozice pro konání Závodu druž-

stev tak, aby se přibližovaly praxi. Ten se konal v Žatci 

kde, naše družstvo obstálo s pozitivním výsledkem 

mezi 18 družstvy, kde 17 družstev získalo více jak 

80 % !!, ačkoliv je potřebných 70% k tomu, aby výsle-

dek byl započítán ku prospěchu organizace formou 

sponzoringu dle pravidel IRO. To je velmi důležitá 

skutečnost, která svědčí o připravenosti psovodů.

V  měsíci listopadu se pravidelně konají ATES-

TY IRO pro praktická nasazení. Není to akce na 

sportovní bázi, ale pouze praktická záležitost. 

SZBK je však i uznávaným organizátorem. Poté, 

co úspěsně zorganizoval 3 × Mistrovství světa IRO , 

Světové sympozium , 4 × Atest IRO a tréninkové dny, 

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

Uspořádání Mezinárodního závodu druž-
stev záchranných psů s účastí 21 družstev 
z  celého světa. (Finsko, Itálie, Slovinsko, 
Chorvatsko o další)

Zahájili jsme projekt Mladý sportovec

Uspořádání 14.  ročníku závodu o  Pohár 
prezidenta a  10.  ročníku jediného zá-

chranářského závodu pro mladež 
Junior Cup

Účast 3 reprezen-
tantů na MS IRO 

záchranných 
psů v Itá-

lii. 

 

Gratulace Miloslavu čeňkovi na MS IRO v Itálii za 

dosažený výsledek ve stopách

 

Odpočinek psovoda po akci
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byl pověřen organizací FCI, kde je SZBK členskou 

organizací prostřednictvím Českomoravské kynolo-

gické unie, aby uspořádal 1.  a  3. Mistrovství světa 

družstev záchranných psů. Zúčastnili se jich psovo-

di z několika zemí. Náš svaz jim totiž nabízí takové 

prostory, kde psi mohou předvést kvalitní výkon, 

zejména v sutinách. Ve světě jsou zpravidla umělé 

trenažery, u  nás jsou přirozené sutiny – opuštěné 

zemědělské usedlosti, vojenské objekty apod., kde 

je řada přirozených pachů mimo pachu vyhledáva-

ných osob. Proto i 3. MS FCI bylo na patřičné úrovni. 

4. Mistrovství světa FCI se konalo v dvouletém cyklu 

v rumunské Craiově, kde česká výprava získala titul 

mistra světa ve stopách a  kategorii TOP. 5. místo  

pak „plochaři“. Celý svět proto 2 × vyslechl českou 

hymnu a pro nás to byl obrovský úspěch.

SZBK ČR má vytvořený tým, který je možný 

použít pro nasazení v ČR i zahraničí. Je pro nás vel-

kým 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 pořá-

daný Prezidentský pohár, kde mohou psovodi 

samozřejmě získat prvenství, ale i  možnost složit 

nejvyšší zkoušku ZZP 3, která je vrcholem výcviku 

v sutinovém vyhledávání. Psovodka Lenka Knolo-

vá tento ročník vyhrála a  právem tak zhodnotila 

úsilí, které po tento rok výcviku věnovala.

Současně s  Prezidentským pohárem probí-

há i  Junior Cup, kde 1. místo opakovaně získala 

teprve desetiletá Natálie Malá s  německým ov-

čákem. Úžasná souhra mezi drobnou psovodkou 

a velkým psem je nejen oceněna body, ale hlavně 

uznáním. Gratulujeme.

Těchto úspěchů jednotlivých psovodů však 

nelze dosáhnout bez řady pomocníků – figurantů – 

z řad ochotných lidí, kteří bez ohledu na svůj volný 

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

konci stopy nebo v lese, aby simulovali ztracenou 

osobu. Členové ČČK jsou této činnosti nakloněni, 

protože i jim jde o záchrannou činnost, a proto se 

mnohokrát v roce zúčastňují různých akcí, od tré-

ninků až po vrcholové akce SZBK. Patří jim proto 

dík a i část toho dobrého jména, které česká kyno-

logická záchranařina u nás i ve světě má. Stejně tak 

patří dík i dobrovolným hasičům, kteří svůj volný 

čas pro naši práci obětují. Bez vynikající spoluprá-

ce s  Hasičským záchranným sborem, který nám 

pomáhá při všech velkých akcích , by bylo obtížné 

pro nás zajistit např. slaňování – zajistí nám tech-

niku i ochotné a proškolené hasiče. 

Jako svaz si uvědomujeme, že důležitá je prá-

ce s mládeží. Vždyť oni budou ti, kteří převezmou 

naše zkušenosti a  budou našimi pokračovateli. 

Proto projekt Mladý sportovec (viz úvodní text 

Sdružení) je právě takovým pomocníkem, v  rámci 

kterého můžeme zapojit i ty, kteří nemají možnost 

vlastnit a cvičit svého psa, ale všech aktivit k napl-

nění projektu se mohou zúčastnit. To je platforma, 

která umožňuje rozvoj mladých po všech stránkách. 

O toto se bude svaz plně snažit, aby náplň přitaho-

vala stále více mladých psovodů i příznivců.

Veškerá činnost proto – teorie i  praxe je stá-

le o  stejném problému – směřuje ke zlepšování 

záchranné činnosti tak, aby se zvětšila šance na 

záchranu lidského života. Asi každý psovod zá-

chranář by si přál najít „tlukoucí“ srdce. 

Ing. Helena Šabatová

Prezident SZBK ČR

Viceprezident FCI komise záchranných psů

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz záchranných brigád kynologů ČR 2 0 0

Celkem 2

 

Vítězné družstvo  TOP na MS v Rumunsku
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SPORT V ÚAMK

Především o dětech je sport v klubech ÚAMK –  

nabídnout těm nejmladším alternativu k pasivnímu 

přetechnizovanému světu, udržet je v pohybu a po-

sílit jejich zdravotní potenciál. To vše navíc v  bez-

prostřední blízkosti sportovních hvězd, jakými jsou 

světová i evropská medailistka v BMX i  fourcrossu 

Romana Labounková, v  biketrialu nepřemožitelný 

Václav Kolář nebo talentovaný soutěžní motocyklo-

vý jezdec Jan Balaš a řada dalších.

BIKROS 2016

Z  českého pohledu nezažil český bikros sezo-

nu snů ani náhodou a trápí ho především neúčast 

na olympiádě v Riu. Blýskání na lepší časy slibuje 

BMX v podání sportovců z klubů ÚAMK: dvě čtvrtá 

místa z ME ve Veroně Romany Labounkové, bronz 

její svěřenkyně čtrnáctileté Elišky Bartuňkové i de-

setiletého Jakuba Cidlinského. Výrazně se v kvalit-

ní konkurenci Evropského poháru prosadili také 

osmiletý Albert Vlček a o rok starší Viktor Oldřich 

Chudoba. Labounkovou připravil pád ve finále MS 

ve fourcrossu o  zlato, skončila čtvrtá. Přesto Ro-

mana zvítězila v prestižní anketě o Krále cyklistiky 

2016 v kategorii bikros. V  domácí konkurenci vy-

padá bilance z  mistrovství republiky následovně: 

jedenáct zlatých, deset stříbrných a  osm bronzo-

vých medailí pro bikrosaře z klubů ÚAMK.

BIKETRIAL A CYKLOTRIAL 2016

Ani letos nenalezl přemožitele při MS nebo 

ME již trojnásobný biketrialový šampion Václav 

Kolář. Zlaté double vybojovali také devítiletý Voj-

těch Vepřek a  čtrnáctiletá Alžběta Pečínková. Ta 

je navíc světovou princeznou mezi mladinkými 

cyklotrialistkami. Progres na umělých překážkách 

potvrdilo rovněž bronzové družstvo ČR vedené 

Radkem Jankou ve složení: sourozenci Vojtěch 

a Tomáš Vepřkovi, Dominik Sabáček a Eliška Pečín-

ková, doplněné sportovci působícími mimo kluby 

ÚAMK: Eliškou Hříbkovou a  Markem Pochtiolem. 

Světové hry mládeže v cyklotrialu nesou pečeť MS 

do šestnácti let a  výsledky sportovců ÚAMK po-

stupně snižují odstup od světové špičky v elitních 

kategoriích. Z  domácího devítidílného šampioná-

 

Excelentní enduro jezdec Jan Balaš při letošní 

Šestidenní ve Španělsku

 

Bikros je olympijský sport a na lepší časy se mu v České republice blýská  

zásluhou mladičkých talentů v ÚAMK klubech

 

Mistryně světa do 16 let Alžběta Pečínková 
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tu v biketrialu získali v roce 2016 sportovci ÚAMK 

devatenáct medailí: pět zlatých, osm stříbrných 

a šest bronzových. Stejné se stalo také při jednorá-

zovém šampionátu v cyklotrialu v Říčanech u Pra-

hy s bilancí 2-2-0.

MINIKÁRY 2016

Z  evropského šampionátu minikáristů sjezda-

řů v  Belgii přivezl bronz pouze dvanáctiletý Jan 

Sejkora. Zklamání si jinak neporazitelná rodina 

Sejkorových napravila třemi prvenstvími a  jedním 

druhým místem v  Evropském poháru na Korábu 

a  v  italském Viu, kde se bude konat ME příští rok. 

Zajímavým obohacením sezony byla účast sjezdařů 

ve Středoněmeckém poháru, v  němž startují také 

závodníci z  ME. Bobisté Vlastislav Bufák a  Marie 

Burgerová tuto soutěž celkově vyhráli, třetí skon-

čil Jiří Janovský. Nejvšestrannější český minikárista 

současnosti sedmnáctiletý Jan Šimůnek bodoval 

ve sjezdu třetím místem při EP ve Kdyni a výrazně 

se prosadil také při premiéře v kategorii dospělých 

slalomářů. Vyhrál EP a jako druhý se umístil při Šes-

tidenní i mistrovství ČR. Podobně úspěšní byli osmi-

letý Tomáš Starý a dvanáctiletá Eliška Slavíková.

ENDURO 2016

Vrcholem sezony 2016 byla stejně jako v před-

chozích letech Šestidenní enduro ve Španělsku. 

Tým KBS ÚAMK Unhošť bronz z  roku 2015 neob-

hájil a skončil osmý. Zatímco soupeři v klubových 

týmech výrazně posilovali, KBS ÚAMK sestavu 

výrazně oslabilo zranění loňské opory Víta Kuklí-

ka. Dvaadvacetiletý Jan Balaš patřil při Šestidenní 

k absolutně nejlepším soutěžním jezdcům a před-

tím na domácích tratích jezdil vyrovnaně právě 

s Kuklíkem. Balaš se prosadil rovněž v Mezinárod-

ním mistrovství ČR ziskem dvou stříbrných medailí, 

k  nim přidal titul národního šampiona v  Cross 

Country. V  mistrovství Evropy skončil letos Balaš 

celkově pátý a Martin Kulhánek šestý.

SILNIČNÍ MOTOCYKLY 2016

Dva sportovci ÚAMK se prali v  závodech sil-

ničních motocyklů třídy Supersport. V  nejprestiž-

nějším mistrovství světa skončil Ondřej Ježek na 

14.  místě. Někdejší vicemistr Evropy Igor Kaláb 

získal korunu krále Středoevropského šampionátu 

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

Návštěva prezidenta FIA Jeana Todta při 
5. New Energies Rallye Český Krumlov 2016.

Evropské finále dětské dopravní soutěže 
ETEC 2016 V Ústí nad Labem s bývalým pilo-
tem F1 Alexandrem Wurzem.

Rekordní účast i  rekordní vybraná částka 
pro dětskou onkologii při charitativním zá-
vodě BMX Ženda Race 2016.

Projekt Cyklotrialové hry mládeže stíhá svě-
tovou elitu na umělých překážkách. Alžběta 
Pečínková je mistryní světa do 16 let.

Výborný výkon enduro jezdce Jana Bala-
še na 91. Šestidenní ve Španělsku.

Mladíci Jakub Cidlinský 
a Albert Vlček i Romana 

Labounková zvítě-
zili v závodě EP 

v bikrosu.

 

Trojnásobný mistr světa i Evropy posledních tří let 

v biketrialu Václav Kolář

 

Vítězný vůz Kopecký-Dresler pod „křídly“ ÚAMK
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FIM Europe Alpe Adria 2016. Svojí kvalitou je tato 

dlouhodobá soutěž spolu se španělským a  ně-

meckým mistrovstvím  druhým nejvýznamnějším 

podnikem supersportů. Kaláb vyhrál AA pohár le-

tos podruhé a k němu přidal stříbrný věnec z mis-

trovství ČR.

AUTOKROS 2016

Rok 2016 byl nejúspěšnější ve sportovní ka-

riéře Josefa Kořínka. V  šesté divizi vozů s  jednou 

poháněnou nápravou a motorem do obsahu 1600 

ccm vyhrál Kořínek mladší pod vedením svého 

otce titul mistra republiky. Nejvýš vystoupal na 

piedestal také v hodnocení Zóny střední Evropy.

POŘADATELSTVÍ 2016

Vlajkovou lodí pořadatelských aktivit klubů 

ÚAMK bylo i letos červnové mistrovství Evropy v zá-

vodech automobilů do vrchu Ecce Homo ve Štern-

berku. Tamtéž zavítalo v říjnu bienále Mezinárodní 

automobilové federace FIA Masters „vrchařů“ 2016. 

Stejně významnými a  vydařenými akcemi se staly 

Valašská rallye ve Vsetíně a Rallye Český Krumlov.

EVROPSKÉ FINÁLE DĚTSKÉ DOPRAVNÍ SOU-

TĚŽE ETEC 2016 V ÚSTÍ NAD LABEM.

Mezinárodní automobilová federace FIA vě-

nuje mimořádnou pozornost dopravní výchově 

dětí a mládeže. ÚAMK byl jako dlouholetý člen FIA 

pověřen organizací evropského finále této soutě-

že v roce 2016. To se konalo za podpory Ústecké-

ho kraje a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve 

dnech 22. – 25. září v Ústí nad Labem a zúčastnilo 

se ho 23 týmů z 22 zemí Evropy. Kromě kulturních 

a  poznávacích akcí lodí po Labi a  návštěvy Lito-

měřic byla součástí také mezinárodní konference 

„Bezpečná cesta do školy“ s  tématikou dětské do-

pravní výchovy v  různých zemích. Konference se 

zúčastnil, kromě čelních představitelů FIA, ÚAMK, 

MD ČR i PČR, jako ambasador bezpečnosti silniční-

ho provozu FIA bývalý rakouský jezdec formule 1 

Alexander Wurz. Pozvání na konferenci přijala též 

členka Evropského parlamentu Olga Sehnalová. 

Další součástí evropského finále ETEC 2016 byla 

prezentace bezpečnosti silničního provozu v  po-

dání ÚAMK s názvem „Jezdím bezpečně“, která se 

konala pro veřejnost 23. září v prostoru Městských 

sadů v Ústí nad Labem. Radost při ETEC 2016 udě-

lal konečný výsledek, český tým skončil v soutěži 

na nádherném třetím místě. Ceny nejlepším pře-

dávala s  noblesou ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová.

44. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2016 A 5. NEW 

ENERGIES RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2016

Ve dnech 26. až 28. května se konala již 

44. Rallye Český Krumlov a 5. New Energies Rallye  

Český Krumlov. Hlavními organizátory akcí byly 

ÚAMK, ÚAMK Automotoklub Rallye Český Krum-

lov a  ČK  motorsport. Rallye Český Krumlov tra-

dičně přiláká desetitisíce návštěvníků do prostor 

startu, cíle, rychlostních zkoušek i  podél celé 

tratě. Důvodem pro nebývale silnou mediální 

prezentaci tohoto motoristického víkendu byla 

návštěva prezidenta Mezinárodní automobilové 

federace FIA Jeana Todta. První muž FIA se zúčast-

nil 26. května slavnostního startu 5. New Energies 

Rallye Český Krumlov 2016. Tento podnik zařadila 

FIA premiérově do světového seriálu vozů s poho-

ny budoucnosti – FIA Alternative Energies Cup.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

ÚAMK 16 7 14

Celkem 37

 

Prezident FIA Jean Todt s dětmi na startu  

5. New Eneries Rallye

 

V kategorii minibiků začínali také silniční moto-

cykloví závodníci jako Ondřej Ježek a Igor Kaláb
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Z ÁLESÁK
SVA Z PRO POBY T  

V PŘÍRODĚ
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Ve dnech 29. července až 7. srpna 2016 probě-

hl v Jižních Čechách první ročník zálesáckého 

tábora pro rodiče s dětmi. Rodiče, dřívější i součas-

ní členové ZÁLESÁKA, se i  se svými dětmi setkali 

na tradičním tábořišti Komáří paseka u obce Muty-

něves a prožili zde deset dnů plných sportovních 

a zájmových aktivit spjatých s přírodou. 

CÍL A MOTIVACE

Cílem táborové činnosti byla především spo-

kojenost dětí. Programu se účastnili malí zálesáci 

již od dvou let a  celkový věkový průměr nebyl 

o mnoho vyšší. Dopolední programy, v rámci kte-

rých byly děti seznamovány se zálesáckými prvky, 

probíhaly ve dvou věkových skupinách „bílých“ 

a „zelených“ zálesáků. V mladší skupině pracovaly 

děti školkového věku, ve starší skupině děti první-

ho stupně základní školy. Náročný zálesácký sys-

tém byl upraven a přizpůsoben dětským zájmům 

a  potřebám. Přírodu a  tradiční sportovní aktivity 

poznávaly děti úměrně svému věku. 

Motiv tábora nespočíval v  žádné pohádce ani 

moderním příběhu, jak to bývá poslední dobou zvy-

kem. Náčelníci jednotlivých oddílů se zaměřili na to, 

co je zálesákům známé a  blízké a  snažili se dětem 

přiblížit život spřízněný s přírodou jako takovou. Ne-

využili les jako dějiště pro vymyšlený příběh, ale jako 

místo, které je zcela reálné a člověk se v něm dokáže 

nejen zabavit a přežít, ale také jej dokáže ochraňovat 

a ctít. Tedy jinými slovy – chovat se jako zálesák. 

NÁPLŇ

Táborový program vycházel z  tradičního 

systému Zálesáka a  snažil se v  maximální míře 

dodržet režim výcvikových táborů tak, jak na něj 

byli zvyklí rodiče – absolventi těchto táborů. Děti 

tento model přirozeně přijaly a velmi rychle se i ty 

nejmladší přizpůsobily. V rámci táborové činnosti 

poznávaly základy výchovně výcvikového systé-

mu Zálesáka a  zakusily praktický život v  přírodě. 

Všechny děti prošly lanovou „opičí“ dráhou, pro-

cvičily si práci s buzolou, usedly ke slavnostnímu 

ohni, střílely ze vzduchovky a  z  luku, prokázaly 

odvahu na noční stezce. Současně si každý den 

poslechly pohádku před poledním klidem, pro-

letěly se nad táborem v  horkovzdušném baloně 

a nakonec se i projely na ponících. 

Začínající tradice tohoto nového typu zále-

sáckého tábora názorně odhaluje dětem nejen 

mládí jejich rodičů a naplňuje jejich touhy i sny 

skutečnou a  ne pouze virtuální romantikou, ale 

přivádí i mnohé rodiče – dřívější zálesáky – zpět 

k zálesáckým hodnotám: skromnosti, obětavosti, 

vytrvalosti, tělesné i  psychické zdatnosti, praco-

vitosti, sebeovládání i  vztahu k  přírodě. Tento 

návrat je však již motivován jejich nesobeckou 

snahou nenásilně předávat svým dětem tyto pro 

život tak důležité, ale v dnešní době tak opomí-

jené hodnoty…

DRSŇÁCI POZOR

ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v  přírodě, s.z. se za-

bývá soustavně a  cílevědomě vedenou, náročnou 

a  všestrannou sportovní, brannou i  tělovýchovnou 

zájmovou činností, zaměřenou na poutavý až dobro-

družný pobyt v přírodě dětí a především dospívající 

mládeže. Jeho ,,Výchovně výcvikový systém“ bran-

ného pohybu v přírodě byl již v dobách SVAZARMU 

doporučen tehdejším Ministerstvem národní obrany 

jako osnova výcviku branců – průzkumníků.

 

Překonávat strach je třeba od dětství...

 

Robin Hood by jásal...

 

Stromolezectví a zdolávání lanových překážek 

je dřina...
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Zajišťuje:  ZÁLESÁK-326. středisko 
Lidická 4, Brno 602 00 
Tel.: 736 488 430 
E-mail: zalesak@zalesaksvaz.cz

JINÉ VÝZMNAMNÉ AKCE:
a) Český kmen: AKCE VPŘED
b) Setkání ZLENÁČŮ

 Pořadatel:  Zálesák – svaz pro pobyt v přírodě 
Ústřední štáb – Lidická 4, Brno 602 00 
Tel.: 545 575 504 
www.zalesaksvaz.cz

MOŽNOST PRONÁJMU 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

NÁZEV AKCE TERMÍN NÁPLŇ MÍSTO

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

KRKONOŠE

2. KURZY SNOWKITINGU
celoročně  

(dle dohody)

Výcvik v ovládání větrem poháněného tažného draka (kitu) a s jeho pomocí jízda na lyžích 
či snowboardu (snowkiting) nebo na kolovém prkně či trojkolce (landkiting) – vybavení, 
bezpečnost

VĚTRNÝ 
JENÍKOV

VESELSKÝ 
KOPEC

3. POTÁPĚČSKÉ KURZY
celoročně  

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

ČR
EGYPT

4. KURZY SKÁLOLEZECTVÍ
celoročně  

(dle dohody)

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

MORAVSKÝ 
KRAS

5.
LAVINOVÉ KURZY
(plavání v bílém moři)

únor–březen 
(dle dohody)

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

KRKONOŠE

6. JEZDECKÉ KURZY
březen–srpen 
(dle dohody)

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

CHŘIBY – 
KORYČANY

7. MINIKURZ ZÁLESÁKA 21. 4.–23. 4. 
Základní informace o systému a činnosti ZÁLESÁKA – podmínka pro registraci vznikajících 
středisek (od 18 let) 

KOMÁŘÍ  
LOUKA

8. KURZY PARAGLIDINGU
duben – říjen 
(dle dohody)

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

RANÁ  
U LOUN

9. TANDEMOVÉ SESKOKY
duben–říjen 
(dle dohody)

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

Letiště 
KUNOVICE 

a PROSTĚJOV

10.
INSTRUKTORSKÝ KURZ 
RAFTINGU a VODNÍ 
ZÁCHRANY

květen Příprava k vedení specializovaných kurzů raftingu (od 18 let)
RAKOUSKÉ 

ALPY
SALZA

11.
ZÁLESÁCKÝ MEMORIÁL 
HOLP

5. 5.–7. 5. 
Tradiční finále vítězných tříčlenných hlídek střediskových předkol a vybraných zájemců 
z řad veřejnosti v základních zálesáckých disciplínách – památka na kamaráda Libora 
PLÍVU (od 10 let)

KOMÁŘÍ 
PASEKA

12. KURZY RAFTINGU ,,SALZA“
květen–září  

(dle dohody)
Příprava k získání vodácké specializace přesunových prvků na “divoké vodě“, menší rafty 
pro 4 osoby bez instruktora (od 15 let), a vysokohorská turistika

RAKOUSKÉ 
ALPY

SALZA

13. TÁBOR TŘETÍHO VĚKU
květen–září  

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

KOMÁŘÍ  
LOUKA

14.
INSTRUKTORSKÝ BRANNĚ – 
VÝCVIKOVÝ TÁBOR

15. 7.–29. 7. 
Náročný intenzivní branný a sportovně technický výcvik zájemců ve věku nad 15 let, jako 
příprava k vedení kolektivů dětí a mládeže

KOMÁŘÍ 
PASEKA

15.
ZÁLESÁCKÝ TÁBOR PRO 
RODIČE S DĚTMI

29. 7.–5. 8. 
Letní příprava k vedení zálesáckých kolektivů v rámci náborových táborů dětí a mládeže 
(od 10 let)

KOMÁŘÍ 
PASEKA

16. 50 LET KOMÁŘÍ LOUKY 5. 8.–6. 8. Oslava jubilejního padesátého výročí vzniku KOMÁŘÍ LOUKY 
KOMÁŘÍ  
LOUKA

17. POHYBOVÉ KURZY
červenec–srpen 

(dle dohody)
Příprava plnění tělovýchovných prvků – cyklistika, aerobic, tanec, plavání v rámci 
prodloužených víkendů (od 14 let)

KOMÁŘÍ  
LOUKA

Krkonoše

18. CYKLISTICKÉ EXPEDICE 
srpen–září  

(dle dohody)
Pestrý náborový program zaměřený především na horskou cyklistiku (od 10 let)

KOMÁŘÍ  
LOUKA

19. BOJ O KÓTU X 16. 9.–17. 9. 
Tradiční dvoudenní bojová paintballová hra zálesáckých středisek a přihlášených zájemců 
(od 10 let)

Prostor X

20. ZÁLESÁCKÁ CESTA a STEZKA 3. 11.–5. 11. Praktická prověrka na závěr plnění členského kvalifikačního stupně ZÁLESÁKA (od 10 let) Prostor Y

KALENDÁŘ ÚSTŘEDNÍCH AKCÍ ZÁLESÁKA  
V ROCE 2017
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Tak jako v dřívějších letech, připravuje ústředí 

ZÁLESÁKA i  v  roce 2017 již legendární, drsný čtr-

náctidenní branně výcvikový tábor pro mládež 

starší patnácti let. U příležitosti padesátého výročí 

jeho vzniku proběhne tento tábor na jihu Čech 

u  Jindřichova Hradce, v  srdci hlubokých roman-

tických lesů tzv. České Kanady, na tradiční Komáří 

pasece u  rozsáhlého Mutiněvského rybníka, a  to 

od soboty 15. 7. – do soboty 29. 7. 2017.

Jeho úspěšní absolventi dosáhnou nejen na 

status instruktorů náročné branně – sportovní 

přípravy dětí a  mládeže, ale získají především 

všestranné znalosti, dovednosti a  návyky po-

třebné pro přežití i  v  tvrdých přírodních pod-

mínkách včetně zdolávání krizových situací 

a posilování tělesné i psychické zdatnosti, odol-

nosti a  sebeovládání. Seznámí se také s  řadou 

poutavých her, soutěží, závodů i adrenalinových 

aktivit a ověří si vlastní možnosti i schopnosti je-

jich zdolávání či řešení.

ZÁKLADNÍ NÁPLŇ  

BRANNĚ-VÝCVIKOVÉHO TÁBORA 2017:

Branná a  sportovní všestrannost, psychická odol-

nost a branně – technické znalosti i dovednosti.

Zdolávání překážek („opičárna“), skálolezectví, 

cyklistika, vodáctví, základy potápěčství a parašu-

tismu, biatlon, balónové létání, různé branné akce, 

závody a soutěže (včetně orientačních) a jejich pří-

prava a organizace.

Přežití v přírodě i v těžkých podmínkách, bivaková-

ní, příprava stravy, poznání přírody včetně stravo-

vání z přírodních zdrojů, zvládání krizových situací 

(psychotesty), zdravotnická příprava, meteorologie.

Zacházení se zbraněmi a vlastní střelba, sebeobra-

na, průzkumná činnost, maskování, pozorování, 

stopování, plížení, signalizace, šifrování, orientace 

v  terénu a  topografie, navigace, přesuny v  noci 

bez světla terénem, bojové hry, pořadový výcvik 

a posilování kázně i sebeovládání.

 

Na jedné z překážek lanového centra...

 

Orientace a topografie v terénu...
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