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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 111

tel: 266 722 210

fax: 266 722 209

http://www.sporty-cz.cz

e-mail: sekretariat@sporty-cz.cz

ČESKÁ ASOCIACE AKADEMICKÝCH 

TECNICKÝCH SPORTŮ, Z.S.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 206

fax: 266 722 209

http://www.caats.cz

e-mail: ertlova@sporty-cz.cz

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ, Z.S.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 235

fax: 266 722 252

http://www.kynlogie.cz

e-mail: info@kynologie.cz

ČESKÝ RADIOKLUB, 

ZAPSANÝ SPOLEK

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 240

QSL služba: 266 722 253

http://www.crk.cz

e-mail: crk@crk.cz

ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Z.S.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 208

tel: 220 875 889

http://www.biatlon.cz

e-mail: biatlon@biatlon.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ 

KYNOLOGICKÝ SVAZ

tř. Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

tel., fax: 539 030 453

http://www.msks.cz

e-mail: tajemnik@msks.cz

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY 

A SLEZSKA

Římská 2135/45, 121 07 Praha 2

tel: 222 119 501

fax: 222 119 507

http://www.dh.cz

e-mail: kancelar@dh.cz

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY, Z.S.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 221

tel: 220 809 588

http://www.sbts.cz

e-mail: sekr@sbts.cz

SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ, Z.S.

Na Strži 9, 140 00 Praha 4

tel:241 445 803

mobil: 603 419 283

http://www.svazpotapecu.cz

e-mail: diver@svazpotapecu.cz

SVAZ POTÁPĚČŮ MORAVY A SLEZSKA, 

ZAPSANÝ SPOLEK

Horská 12, 616 00 Brno

sekretariát: Máchova 2, 612 00 Brno

tel., fax: 541 211 052

http://www.svazpotapecu.cz

e-mail: sekretariat.spms@svazpotapecu.cz

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ  

REPUBLIKY Z.S.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 222

tajemník: 724 156 748

http://www.svazmodelaru.cz

e-mail: info@svazmodelaru.cz

SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ  

REPUBLIKY, Z.S.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel., fax: 266 722 223

http://www.kanoe.cz

e-mail: svocr@volny.cz

SVAZ VODÁKŮ MORAVY  

A SLEZSKA

Dolní 30, 700 30 Ostrava – Zábřeh

náčelník: 603 416 115

http://www.svms.biz

e-mail: svms@svms.biz

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE ČESKÉ 

REPUBLIKY, Z.S.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 230

tajemník: 604 904 115

http://www.svz-cr.cz

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

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD 

KYNOLOGŮ ČR, Z.S.

Stroupečská 1575, 438 01 Žatec

prezidentka: 605 980 513

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 2017 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.

Grafická úprava: Jana Martinásková, tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany

Texty a fotografie poskytly jednotlivé svazy Sdružení sportovních svazů České republiky.

Výtisky jsou neprodejné.

KONTAKTNÍ ADRESY, TIRÁŽ
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ano, jsem optimista a  věřím, že po roce pl-

ném zvratů, bude lépe!

I v  letošním roce jsme pro Vás připravili pře-

hled činností a aktivit Sdružení sportovních svazů 

České republiky a jeho členů.

„Říká se, že technické sporty jsou pro děti 

a  mládež atraktivní, ale jsou o  jiných penězích, 

než když se honí mičuda nebo hrají šachy. Jak jste 

na tom s financováním činnosti?“ Tuto otázku mi 

před časem položil jeden novinář a bohužel mu-

sím konstatovat, že bych dnes musel odpovědět 

podobně jako tenkrát.

Snažíme se v rámci našich možností. Jsme sice 

druhým největším sportovním spolkem v  ČR, ale 

když přepočítám získané finance z dotačních pro-

gramů MŠMT ČR na jednoho člena, tak naše svazy 

dostávají podstatně nižší částky než ostatní spor-

tovní subjekty. Některé z  našich svazů dokonce 

zůstaly v letošním roce bez dotačních prostředků, 

a to i přesto, že pracují s dětmi a mládeží!!!

Když se k  tomu připočte finanční nákladnost 

nezbytného technického sportovního vybavení, 

výsledkem je každodenní úsilí, jak tuto nelehkou 

situaci zvládnout a  pomoci našim členským sva-

zům, aby mohly svoji sportovní činnost vykonávat 

alespoň v nezmenšeném rozsahu. Chci věřit, že se 

v nejbližší době podaří výrazně kvalitativně vylep-

šit celkovou situaci ve sportovním prostředí, která 

byla letos nejen podle mého názoru nejhorší za 

poslední dvacetiletí, a  že pak budou naše svazy 

svoji činnost nejen udržovat, ale také rozvíjet.

Je nepochybné a v praxi jednoznačně ověře-

né, že o sportovní, sportovně branné i sportovně 

technické disciplíny má naše veřejnost, včetně 

dětí a mládeže, velký zájem. O to víc mě mrzí, že 

celospolečenský význam činnosti členských sva-

zů Sdružení je sice příslušnými institucemi vní-

mán a  deklarován, ale potřebná konkrétní pod-

pora činnosti našich sportovních svazů je více 

slovně proklamována než prakticky realizována.

Závěrem chci za spolupráci poděkovat a  do 

nového roku popřát hodně zdraví, elánu a  entu-

ziasmu nejen obětavému týmu spolupracovníků, 

funkcionářům i členům našich sportovních svazů, 

ale také Vám všem, kteří se podílíte na zajišťování 

našich aktivit a rozvoji českého sportu.

JUDr. Ing Zdeněk Ertl 

předseda  

Sdružení sportovních svazů  

České republiky, z.s

Vážení sportovní přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO
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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ 

REPUBLIKY

Sdružení sportovních svazů České repub-

liky,  z.s. (dále jen Sdružení) je s  počtem více než 

611  tisíc členů druhou největší sportovní organi-

zací v České republice. V současnosti sdružuje šest-

náct plně rovnoprávných členských svazů (spolků), 

které rozvíjejí svá sportovní odvětví na domácí 

půdě i v zahraničí a reprezentují olympijské sporty 

(biatlon a v rámci některých klubů ÚAMK také bik-

ros), ale především ty neolympijské. 

Naši sportovci patří dlouhodobě k úspěšným 

reprezentantům České republiky na vrcholných 

mezinárodních soutěžích (mistrovství světa, mis-

trovství Evropy, světové či evropské poháry), na 

nichž každoročně získávají desítky cenných kovů.

Činnost našeho Sdružení se však převážně 

zaměřuje jednak na rozvoj výkonnostního, ama-

térského a  mládežnického sportu, ale i  na pravi-

delnou každodenní činnost klubů v  našich člen-

ských svazech. V  rámci jednotlivých organizací 

působíme ve městech a obcích všech krajů České 

republiky. Atraktivní sportovní náplní se nám daří 

rozšiřovat členskou základnu dětí a  mládeže, ale 

mimo jiné také připravovat naše sportovce i  širo-

kou veřejnost na zvládání krizových situací.

Nejvyšším orgánem Sdružení je Rada, kterou 

tvoří zástupci všech členských svazů a  předseda 

Sdružení. Rada se schází čtyřikrát do roka. Reviz-

ním orgánem Sdružení je Kontrolní komise, která 

pracuje na základě statutu schváleným Radou a je 

tvořena 3 až 5 členy (každý člen je zpravidla z  ji-

ného členského svazu Sdružení). Statutárními zá-

stupci Sdružení, kteří jej zastupují navenek i uvnitř, 

jsou předseda a místopředsedové.

HISTORIE A SOUČASNOST SDRUŽENÍ

Provozování technických disciplín je spojeno 

se samým počátkem sportovního hnutí u nás. Od 

roku 1951 do začátku roku 1990 zastřešoval spor-

tovní odvětví, která následně položila základ ke 

vzniku našich dnešních členských svazů, Svazarm 

(Svaz pro spolupráci s  armádou). I  když se v  do-

bách minulého režimu jednalo o politicky oriento-

vanou organizaci, v jejíž struktuře byl sport až na 

posledním místě priorit, nepopiratelnou (a z dneš-

ního pohledu velikou) výhodou byl fakt, že jeho 

organizace fungovaly napříč celou republikou, ale 

zejména na všech územních úrovních, malé obce 

nevyjímaje. Především tam byly základní organiza-

ce Svazarmu součástí sportovního, ale i společen-

ského života. 

Původní organizace Svazarmu, které repre-

zentovaly letectví a  parašutismus, motorismus, 

střelectví, biatlon, branně-technické sporty, 

sportovní kynologii, radioamatérství, sportovní 

modelářství, sportovní potápění, vodáctví, pobyt 

v  přírodě a  vysokoškolský technický sport, vy-

tvořily v roce 1990 nástupnickou organizaci Sva-

zarmu  – Sdružení technických sportů a  činností 

(STSČ) – a  těžiště činnosti nově vzniklých svazů 

sdružených v STSČ se přeneslo výhradně do spor-

tovní oblasti.

Systematické a  organizační změny v  roce 

2003 přinesly změnu názvu naší organizace na 

 

Potápění (Svaz českých potápěčů)

 

Výcvik v bazénu (projekt Mladý sportovec)

ROZLOŽENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY (data k 1. 1. 2017)

Z CELKOVÉHO POČTU 
ČLENŮ JE 

SVAZ POČET 
KLUBŮ

CELKOVÝ 
POČET 
ČLENŮ

DĚTÍ DO 
18 LET

OSTATNÍCH

Česká asociace akademických technických sportů 16 1 621 62 1 559

Český kynologický svaz 514 17 905 871 17 034

Český radioklub 203 2 087 50 2 037

Český svaz biatlonu 62 1 963 944 1 019

Moravskoslezský kynologyický svaz 181 3 785 247 3 538

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 7 693 357 317 58 036 299 281

Svaz branně-technických sportů České republiky 118 2 661 356 2 305

Svaz českých potápěčů 89 6 211 899 5 312

Svaz potápěčů Moravy a Slezska 48 1 619 629 990

Svaz modelářů České republiky 391 6 872 1 217 5 655

Svaz vodáků České republiky 39 948 280 668

Svaz vodáků Moravy a Slezska 5 370 86 284

Svaz vojáků v záloze České republiky 95 2 715 0 2 715

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 14 460 18 442

Ústřední automotoklub České republiky 353 198 369 795 197 574

ZÁLESÁK – Svaz pro pobyt v přírodě 33 6 592 5 085 1 507

CELKEM V ČR 9 854 611 495 69 575 541 920
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dosud platné Sdružení sportovních svazů České 

republiky (od listopadu 2015 je Sdružení dle NOZ 

zapsaným spolkem). Nezměnily se ale naše cíle, 

tedy působit v českém sportovním prostředí jako 

silný a  jednotný subjekt, který je schopný reago-

vat na nové situace v českém sportu. Ve spolupráci 

s  Českou unií sportu (ČUS) a  dalšími partnery se 

podílíme na řešení problémů především v oblasti 

financování, legislativy či uspořádání sportovního 

prostředí u nás.

Sdružení funguje jako servisní organizace, je-

jímž úkolem je hájit zájmy svých členských svazů 

vůči státním orgánům, sportovním uskupením 

i  jiným institucím nejen veřejného života. Usilu-

jeme o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj 

sportovních odvětví, které naše svazy provozují, 

a jednou z našich hlavních priorit pak je podpora 

sportovní činnosti dětí a  mládeže. Rozvoj jejich 

technických znalostí a dovedností, zvýšení manu-

ální zručnosti, fyzické a psychické odolnosti.

Toto bylo i důvodem vzniku projektu MLADÝ 

SPOTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací 

a bezpečnému přežití, o němž naleznete podrob-

nosti na stranách 8 – 11 této Ročenky.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽENÍ

Členská a klubová základna jsou zcela v kom-

petenci jednotlivých členských svazů. Postupem 

doby prošly vývojem, ať už s  menšími či většími 

obměnami, které souvisely s  celkovým rozvojem 

jednotlivých sportovních subjektů. V  dobách pů-

sobení STSČ čítala členská základna cca 260 tisíc 

členů, kteří působili ve zhruba 2 500 sportovních 

klubech. V  roce 2011 došlo k výraznému nárůstu 

počtu členů Sdružení, a  to s příchodem Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a  Slezska, které se stalo dal-

ším členským svazem. Od této chvíle se počet čle-

nů Sdružení pohybuje nad 600 tisíci. 

K 1. lednu 2017 jsme v šestnácti členských sva-

zech Sdružení evidovali 611 495 členů v 9 854 klu-

bech v celé České republice (viz tabulka 1 – Rozlo-

žení členské základny).

Co nám již několik let po sobě dělá obrovskou 

radost, potvrzuje správný směr a  smysluplnost 

naší práce, je narůstající počet dětí a mládeže do 

18 let v  našich svazech. Práce s  dětmi a  mládeží 

totiž byla, je a  zůstává prioritou činnosti svazů 

Sdružení. 

 

Mistrovství mládeže kynologů (Český 

kynologický  svaz)
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K  1. lednu 2017 jsme evidovali celkem 

69  575  mladých sportovců (oproti roku 2016 se 

jedná o nárůst o více než 3 100 členů v této věkové 

kategorii), kteří se ve volném čase věnují technic-

kým sportům a rozvíjí své schopnosti a dovednos-

ti v těchto náročných disciplínách.

Technické sporty jsou nejen fyzicky, ale také 

finančně velmi náročné. K  jejich provozování je 

potřeba specifické vybavení, které rozhodně ne-

patří mezi nejlevnější. Členové našich svazů i rodi-

če dětí tak často musí sportovní vybavení hradit 

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

proč počet dětí a  mládeže není v  našich svazech 

podstatně vyšší! Je limitován technickým vybave-

ním klubů a jejich možnostmi.

ÚSPĚCHY SPORTOVNÍCH SVAZŮ SDRUŽENÍ

Rok 2017 byl opět ve znamení medailí! Naše 

členské svazy mají ve svých řadách skvělé reprezen-

tanty, kteří na mezinárodní sportovní scéně sbírají 

jeden úspěch za druhým a řadí se tak mezi ty vůbec 

nejlepší sportovce na světě. Ať už se jedná o dobro-

volné hasiče, vodáky, modeláře, biatlonisty či potá-

pěče a ploutvové plavce.

Nejpočetnější medailovou sbírkou se v  roce 

2017 mohou pochlubit šestičlenné raftařské posád-

ky Svazu vodáků České republiky. Ti měli letos na 

programu mistrovství Evropy v Gruzii a mistrovství 

světa v  Japonsku. Jen z  těchto dvou šampionátů 

přivezly české posádky neuvěřitelných 57 medailí! 

Z  toho 10  zlatých, 31  stříbrných a  16  bronzových. 

V  roce 2016 vybojovaly čtyřčlenné posádky na 

dvou mistrovstvích 46 medailí, což jasně dokazuje, 

že rafting patří k  těm vůbec nejúspěšnějším spor-

tovním odvětvím u nás.

Dva mezinárodní vrcholy měli v  roce 2017 

také dobrovolní hasiči. Ti se představili na hasič-

ské olympiádě ve Villachu a  na mistrovství světa 

v  Izmiru. Reprezentanti dobrovolných hasičů vy-

bojovali skvělých 47 medailí, z nichž hned 20 bylo 

z nejcennějšího kovu.

Motoristům z ÚAMK se podařilo na mezinárod-

ní scéně vybojovat 17 mistrovských titulů, ke kte-

rým přidali 6 stříbrných a  15 bronzových. Celkem 

tak letos vybojovali 38 cenných kovů.

Sportovní potápěči a ploutvoví plavci v  letoš-

ním roce získali 27 medailí, z toho 9 mistrovských 

titulů. Velkým úspěchem byl zisk stříbrné a  bron-

zové medaile na Světových hrách (tzv. „olympijské 

hry neolympijských sportů“), o  které se postaral 

ploutvař Jakub Jarolím.

Tradičně početnou sbírkou medailí se mohou 

pochlubit i kynologové, kteří na mezinárodní scé-

ně vybojovali 18 cenných kovů. Navíc na podzim 

uspořádali v Liberci Mistrovství světa v agility, kte-

ré se setkalo jen s pozitivními ohlasy.

K  31. říjnu 2017 vybojovali reprezentanti na-

šich svazů více než 220 medailí (viz tabulka 2 – Pře-

hled výsledků reprezentace) a během roku se jim 

dařilo překonávat nejen svá osobní, ale také světo-

vá maxima, o čemž se dočtete dále v příspěvcích 

jednotlivých svazů.

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ V ROCE 2018

Naším cílem pro následující rok je udržení roz-

sahu činnosti Sdružení na nynější úrovni, ekono-

mické nakládání s majetkem, který do správy Sdru-

žení vložily členské svazy, i spolupráce s ostatními 

sportovními organizacemi v  zemi, orgány státní 

správy a především pak s MŠMT.

Věříme, že se nám podaří navázat na úspěšný 

projekt MLADÝ SPORTOVEC, že v jeho rámci zapo-

jíme co největší počet dětí a mládeže do sportov-

ních aktivit a že rok 2018 bude pro naše sportovce 

stejně úspěšný jako rok 2017.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2017 (data k 31. 10. 2017)

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Český kynologický svaz 7 12 1

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 20 10 17

Svaz modelářů České republiky 10 15 17

Svaz potápěčů České republiky 9 8 10

Svaz vodáků České republiky 10 31 16

Ústřední automotoklub České republiky 17 6 15

CELKEM 73 82 76

CELKOVÝ POČET MEDAILÍ 231

 

Ukázka záchrany tonoucího (projekt Mladý 

sportovec)

 

Paragliding (Česká asociace akademických 

technických sportů)

 

Požární sport (Česká asociace akademických 

technických sportů)
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MÁME RADOST Z KAŽDÉHO DÍTĚTE, KTERÉ 

NĚCO UŽITEČNÉHO NAUČÍME

MLADÝ SPORTOVEC, SPORTEM KE ZVLÁDÁNÍ 

KRIZOVÝCH SITUACÍ A K BEZPEČNÉMU 

PŘEŽITÍ

Tak se jmenuje Projekt, který je zaměřený na 

rozvoj sportovně technických dovedností dětí 

a  mladých lidí do 18 let a  přispívá ke zlepšení 

jejich branné připravenosti. První fáze Projektu, 

vyhlášená Sdružením sportovních svazů České re-

publiky už v polovině roku 2016, byla financována 

převážně z  loterijních asignací, jejichž část jsme 

smluvně získali od Českého olympijského výboru. 

Zájem sportovních klubů o  realizaci Projektu byl 

obrovský a  vzhledem k  finančním možnostem 

jsme mohli vyhovět necelé polovině žadatelů. Do 

Projektu se na začátku zapojila zhruba stovka spor-

tovních klubů, a to nejen z členských sportovních 

svazů Sdružení, ale také z  některých vybraných 

svazů České unie sportu, s kterou jsme při uvedení 

Projektu do života spolupracovali. Státní dotace od 

MŠMT nám umožnily rozšířit skupinu realizátorů 

Projektu o další sportovní kluby našich členských 

svazů, v  Projektu tak v  průběhu roku  2017 aktiv-

ně působilo více než 130 sportovních klubů, ve 

kterých si děti a  mladí lidé prostřednictvím atrak-

tivních sportovních odvětví, jako např. střelectví, 

vodáctví, horolezectví, potápění, orientační sporty, 

kynologie, biatlon a  dalších, osvojují či upevňují 

specifické znalosti, dovednosti a návyky, které jim 

mohou v budoucnosti pomoct správně řešit složi-

té životní situace. Děti se učí zvládat přírodní živly, 

orientovat se v  přírodě nebo zacházet se zbraně-

mi. Tato činnost probíhá převážně dlouhodobě, ve 
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vícedílných tréninkových cyklech, lekcích, kurzech 

nebo soustředěních a táborech. Každé dítě má tak 

prostor vstřebat nejen vědomosti a teoretické zna-

losti, ale také si všechny potřebné činnosti praktic-

ky vyzkoušet a zafixovat si je pro život.

SPORTOVNÍ KLUBY I VEŘEJNOST

Jednou ze zásadních podmínek přidělení fi-

nančního příspěvku na realizaci Projektu je vždy 

míra zapojení veřejnosti. Některé kluby pořádají 

akce pro veřejnost jaksi samozřejmě, některé to 

dělají poprvé v rámci Projektu, v němž je už nyní 

zapojeno více než 20 tisíc dětí a  z  nich více než 

polovina těch, které nejsou členy pořádajících 

klubů. Toto pokládáme za velmi významné. Větši-

nou to funguje tak, že sportovní kluby naplánují 

a  uspořádají cyklus akcí, do kterého zapojí nejen 

svoje členy, ale podle místních podmínek také 

značnou část veřejnosti, tedy dětí, které buď zatím 

vůbec nesportují, nebo se věnují jiným sportov-

ním odvětvím. Projekt tak zároveň slouží klubům 

i k získávání nových členů. Ukazuje se, že branně 

technické sporty jsou pro mladé lidi velmi atraktiv-

ní, a proto zároveň velmi vhodnou a smysluplnou 

alternativou trávení volného času. Dosavadní po-

zitivní ohlasy z řad trenérů, dětí i jejich rodičů tuto 

skutečnost potvrzují. 

UČÍME DĚTI, JAK REAGOVAT VE SLOŽITÝCH 

SITUACÍCH

Sportovně branné zaměření našich člen-

ských svazů je velmi atraktivní a nabízí příležitosti 

k uplatnění nejen mladé generaci, ale lidem všech 

věkových kategorií. Naše sporty však současně, 

a většinou nenásilně a přirozeně, zvyšují brannou 

připravenost našich občanů, což je v dnešní složi-

té mezinárodní situaci velmi potřebná a  žádoucí 

hodnota. Ve většině států si to již dávno uvědomi-

li a  my věříme, že i  u  nás se blýská na lepší časy 

a  že příslušné odpovědné instituce brzy nahradí 

verbální sympatie faktickou podporou přípravy 

mladých lidí na zvládání různých krizových situací. 

Snad nebude pozdě. 

MNOHO ZAJÍMAVÝCH AKCÍ

Zúčastněné sportovní kluby realizují po celé 

republice desítky atraktivních akcí týdně a  po-

tvrzují, že Projekt má doopravdy význam. Někde 

sebrali potápěči skupinu dětí, které se nikdy nepo-

tápěly. Po deseti odborně, přísně ale s láskou vede-

ných lekcích zvládají základní prvky nádechového 

i přístrojového potápění, znají zásady bezpečného 

chování u vody, ve vodě i pod vodou, vědí, jak po-
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skytnout pomoc unavenému plavci, některé z nich 

rozhodně u tohoto krásného a náročného sportu 

už zůstanou celý život. Jinde vodáci uspořádali 

pro žáky 8. a 9. tříd branný den, při kterém se na 

rybníku učili ovládat lodě různého typu, vázat 

v  praxi nejpoužívanější uzly, ovládat vzduchovky 

různých typů, ošetřovat různá zranění, orientovat 

se v  mapě, určovat azimuty, aby si nakonec vše 

otestovali ve složitých podmínkách branného zá-

vodu. Projekt nabízí dětem kombinaci dovedností 

z  různých sportovních odvětví. Horolezci a  kyno-

logové tak sjíždějí řeky, střelci se učí rychle a účel-

ně orientovat v terénu, orientační běžci, vodáci či 

potápěči umějí bezpečně zacházet se zbraněmi 

a poskytovat první pomoc atd., atd. 

Každé dítě, které přivedeme k pohybu a něco 

ho naučíme, nás naplňuje radostí, pro kterou stojí 

za to sportovně technickou činnost s mládeží dále 

rozvíjet. 

DĚKUJEME, POKRAČUJEME 

Těšíme se na další děti, které se zapojí, a  vě-

říme, že se nám podaří zajistit potřebné finanční 

prostředky, abychom mohli v Projektu nejen dále 

pokračovat, ale ještě více ho rozvíjet. Připravuje-

me jeho možné varianty a také další akce na rozvoj 

sportovních a branných aktivit mladé generace. 

Upřímně děkujeme všem, bez kterých by Pro-

jekt nemohl fungovat, tedy trenérům, lektorům, 

sportovním funkcionářům, kteří projekty pro děti 

a mládež realizují. Téměř všichni to dělají ve svém 

volném čase, bez nároku na honorář a  jejich jedi-

nou odměnou je radost dětí a  vědomí, že jim ze 

sebe něco potřebného předali. 
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Technické disciplíny vždy byly součástí vzdělá-

vacího systému vysokoškolského studia. His-

toricky navazovaly na potřebu připravenosti lidí na 

zvládnutí technického pokroku, nutnosti kompen-

zace změny životního stylu a souvisely i se zařaze-

ním tělesných aktivit do školní výuky na přelomu 

19. a 20. století. Sportovní aktivity ve smyslu bran-

nosti a  přípravy mládeže k  obraně vlasti nabývaly 

dalšího rozměru v době blížících se světových kon-

fliktů. Toto, bohužel, je poplatné i  v  dnešní době 

a souvisí to s vývojem a celkovou situací ve světě.

Činnosti sportovních univerzitních klubů 

ČAATS nabízí svým členům širokou paletu možnos-

tí, jak v průběhu studia využít svůj volný čas. Atrak-

tivita technických disciplín, které kluby provozují, 

každoročně přivede do našich řad nové studenty. 

Vzhledem k  jejich vysoké náročnosti na vybavení 

řada z našich klubů, působících v 8 regionech, pro-

vozuje svoji činnost mimo vysoké školy, kde pro 

ně nejsou vhodné technické podmínky. Vzhledem 

k náročnosti a specifice disciplín je nezbytná i úzká 

spolupráce s  příslušnými sportovními svazy, a  to 

nejen v pravidelné každodenní činnosti, ale i při or-

ganizování sportovních univerzitních soutěží.

Nicméně máme vytypované vysoké školy, 

kde je možno sporty provádět. Naším největším 

klubem, kde je koncentrována více než čtvrtina 

členské základny, je Klub technických sportů z.s. 

 

Zimní světová univerziáda 2017 Almaty, Kristýna 

Černá (FSpS MU Brno)

 

...chvíle před startem
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při Fakultě tělesné výchovy a  sportu UK Praha, 

který působí jako univerzitní a sdružuje studenty 

pražských VŠ.

Mezi vysokoškoláky nejvyhledávanější sporty 

dlouhodobě patří paragliding, letecké sporty, po-

žární sport a sportovní potápění. Ve výčtu nesmí-

me opomenout ani zbývající sporty: letní biatlon, 

radiový orientační běh, které mají mezi našimi 

členy řadu příznivců.

Ve všech provozovaných sportech byly v prů-

běhu roku 2017 pořádány kluby ČAATS Akademic-

ká mistrovství VŠ /AM VŠ/, kterých se zúčastnilo 

474 studentů, jimž v některých sportech předchá-

zely klubové a regionální soutěže. Byly vyvrchole-

ním celoroční domácí soutěžní činnosti, která je 

jedním z  hlavních poslání naší asociace. Soutěže 

jsou otevřené pro všechny studenty VŠ s platným 

indexem.

Plavání s  ploutvemi, jako jediný technický 

sport, pak byl součástí 16. Českých akademických 

her /ČAH/, které z  pověření České asociace uni-

verzitního sportu /ČAUS/ pořádalo ČVUT a Česká 

zemědělská fakulta v  Praze v  termínu od 18. do 

 

Akademický mistr 2017 v leteckých sportech Jan 

Viskot (MU Brno)

PROVOZOVANÉ SPORTY: 

• sportovní střelba 

• požární sport 

• zimní biatlon

• letní biatlon

• radiový orientační běh

• plavání s ploutvemi 

• letecké sporty 

• paragliding

• letecké modelářství

• kynologie

• potápění
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23.  června 2017. ČAUS je také naším nejbližším 

partnerem a  AM v  technických disciplínách jsou 

již tradičně zařazena do „Sportovních přeborů VŠ“, 

které byly ČAUS pro rok 2017 vypsány ve 47 spor-

tech.

Také naše dvě olympijské disciplíny zimní bi-

atlon a sportovní střelba se těší velké pozornosti. 

Hned v úvodu příštího roku, od 14. do 18. března, 

se zúčastníme 7. akademického mistrovství světa 

ve sportovní střelbě v  hlavním městě  Malajsie, 

Kuala Lumpur. Také přípravy české univerzitní re-

prezentace na Zimní a Letní světovou univerziádu 

2019 budou zahájeny v průběhu příštího roku.

Těší nás, že ve spektru společenských institucí 

a  organizací působících na naši mládež přispívá-

me k jejich výchově, vzdělání, vytvoření životního 

stylu a v neposlední řadě i k naplňování volného 

času. Toho si ceníme nesrovnatelně více než zisku 

medailí a titulů.

Do dalšího období vstupujeme s  díky všem, 

kteří nám byli nápomocni a  přáním, aby se uni-

verzitnímu sportu dařilo alespoň tak, jako dopo-

sud.

 

Barbora Šumová, několikanásobná  

medailistka z letních světových univerziád  

a akademických mistrovství světa

 

Akademické mistrovství v požárním sportu 2017

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1 Počet členů: 1579

2 Počet klubů: 16

3  Počet Akademických mistrovství ČR: 
10 s účastí 474 studentů, jsou vyvrchole-
ním celoroční činnosti a nižších soutěží 
univerzitních klubů technických sportů

4  ČAH 2017: plavání s ploutvemi bylo jako 
jediná technická disciplína součástí 16. 
ročníku Českých akademických her

5  Nejvyšší účast na AM VŠ byla v požárním 
sportu: 225 studentů z 25 VŠ a v disciplí-
ně TFA 79 studentů z 12 VŠ

6 46 MEDAILÍ: za posledních 10  let, 
2007 - 2017 přivezli studenti – spor-

tovní střelci ze šesti AMS a čtyř 
Letních světových univerzi-

ád (13 zlatých  – 15  stří-
brných  – 18  bron-

zových)
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Náš svaz je zapsaným sportovním spolkem, 

současně je členem Sdružení sportovních 

svazů České republiky, z.s. (Sdružení) a  zakládají-

cím subjektem Českomoravské kynologické unie 

(ČMKU), která nás zastřešuje vůči Mezinárodní 

kynologické federaci FCI. Založen byl 8. prosin-

ce 1990.

Jsme největším kynologickým svazem v  rám-

ci České republiky, sdružujícím více než 20 tisíc  

členů v základních organizacích (pobočných spol-

cích) a klubech (spolcích).

ČKS je garantem státní reprezentace ve spor-

tovní kynologii.

Jsme sportovním spolkem s  velmi širokým 

spektrem nabídky jednotlivých odvětví, k  uplat-

nění zájmů a vyžití 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. Důkazem dů-

věry v nás jsou i opakovaná pověření k uspořádání 

vrcholných světových šampionátů v  kynologic-

kém sportu.

Nezasvěcené by tudíž přirozeně napadlo, že 

takováto důvěra a podpora začíná již doma, v ČR. 

Opak je pravdou. O to více po letošním „zemětře-

sení“ na MŠMT. Již dlouhodobě je náš sport vyřa-

zen z  Programu I  – Podpora státní reprezentace. 

A  v  letošním roce byl poprvé vyřazen i  z  Progra-

mu II – Sportovně talentovaná mládež. A zdůvod-

nění??? Kynologický sport není uznán MOV a  po-

tažmo ani ČOV. Hledat v tom logiku – asi zbytečná 

snaha. Přirozeně byly postupně činěny kroky ke 

změně tohoto pohledu. Naše úsilí ztroskotávalo 

kromě jiného i na příliš častých personálních změ-

nách ve vrcholných funkcích na MŠMT. A  jaký by 

byl problém, aby ČOV zařadil tak úspěšný sport, 

jakým bezpochyby sportovní kynologie je, mezi 

tzv. uznávané sporty – stačilo by chtít. 

Nejen že nás současná situace velmi mrzí, 

ale jsme nuceni, při snaze zachovat rozsah ce-

lého spektra našich činností, hledat jiné zdroje 

financování, ale ty jsou také omezené. Větší část 

každoročních výdajů na činnost, zajištění veškeré 

sportovní a  přeborové činnosti hradí svaz z  vlast-

ních prostředků. Zájem eventuálních sponzorů 

je limitován tím, že nejsme natolik atraktivním 

sportem, o který by měla zájem celoplošná veřej-

noprávní média. Když už se najde sponzor, napří-

klad krmivářská firma nebo firma s kynologickými 

potřebami, jsou její možnosti vzhledem k  našim 

požadavkům přeci jen omezené. I tak jsme rádi za 

každou korunu či poskytnutý materiál.

Zarážející je zejména pohled na mládež, kam 

pohlédneme, všude se o  tom hovoří. V  případě 

mládeže nejde jen o  sportovní vyžití, i  když ani 

to není zanedbatelné. Vždyť právě práce se psem 

předpokládá jednak pobyt na čerstvém vzduchu, 

určitou fyzickou zdatnost a  v  neposlední řadě 

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

napomáhá vytvářet pocit zodpovědnosti ke svěře-

nému zvířeti. Všechny tyto aspekty jsou ve výcho-

vě naší mladé generace obecně často opomíjeny. 

Kromě soutěžní činnosti mládeže s vyvrchole-

ním ve dvou  MČR mládeže (všestranní a  stopaři)  

 

Ukázka z  flyballu

 

Dobrman při aportu skokem

 

Reprezentace ČR na Evropském poháru juniorů v Agility
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podporuje svaz finančně i  krajská soustředění 

mládeže, výcvikové víkendy a  jedenkrát ročně 

pořádáme republikový tábor mládeže s účastí cca 

50 dětí (letos již 38. v pořadí). Většina těchto tábo-

rů proběhla v minulosti ve Starém Plzenci, letos se 

tábor uskutečnil v Poličce.

Nelze pominout i to, že v našich základních or-

ganizacích vyrůstají budoucí psovodi ozbrojených 

složek (Policie, Armády ČR či Celní správy). Zejmé-

na tento přínos je celospolečenský.

Kromě základního poslání, organizace spor-

tovního výcviku a chovu psů, je nemalá pozornost 

věnována právě práci s mládeží v oblasti propaga-

ce ochrany zvířat a  přírody. Samozřejmostí je od-

borná příprava funkcionářského kádru (rozhodčí, 

figuranti, kladeči, trenéři) a  vydávání potřebných 

normativů k zajištění sportovní a chovatelské čin-

nosti. Každoročně jsou organizovány a  zabezpe-

čovány výběrové postupové soutěže, mistrovství 

dospělých i  mládeže a  výjezdy reprezentačních 

družstev na světová mistrovství. Kromě toho je 

organizačně zabezpečován systém výkonnostních 

zkoušek psů, na kterých je ověřována odborná při-

pravenost 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 mezinárodní 

kynologické federace FCI. V posledních letech jsme 

byli touto organizací několikrát pověřeni uspořá-

dáním vrcholných světových mistrovství v různých 

odvětvích kynologické činnosti. Všechny tyto akce 

byly jak po odborné, tak i společenské úrovni vyso-

ce hodnoceny. Domníváme se, že i toto by mělo být 

zohledněno při rozhodování o přidělení finančních 

prostředků, vždyť jde o  nemalou propagaci nejen 

kynologie, sportu, ale i naší republiky jako takové.

ČKS je každoročně pořadatelem dvou, dnes 

již tradičních, mezinárodních výstav psů v  Praze, 

s  účastí až 8 000 předvedených jedinců. Ve své 

podstatě to není pouze přehlídka „psí krásy“, ale 

zejména u pracovních plemen je to přehlídka bu-

doucího chovného materiálu, použitelného pro 

výcvik (sport, služba u ozbrojených složek atd.).

I  na poli „kynologické diplomacie“ odvádíme 

nemalý kus práce nejen pro českou kynologii, ale 

i  ČR samotnou. Náš svaz má zastoupení v  několi-

ka komisích mezinárodní kynologické federace 

FCI a orgánech světových organizací jednotlivých 

plemen. 

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-

 

Německý ovčák při vystavení a vyštěkání 

figuranta

 

Mistrovství ČR 2017 asistenčních psů ve středisku 

HELPPES

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Pořadatel MS Agility Liberec – 42  zemí, 
514 závodníků – ČR 1 zlatá, 3 stříbrné 
medaile

2  MS WUSV Holandsko – Tilburg (stříbro 
jednotlivci – M.Černý a stříbro družstvo – 
Černý, Ouška, Dufková

3  MS Atibox Maďarsko – Dombovár (Mistr 
světa Fojtíková + vítězné družstvo – Foj-
tíková, Karban, Fagoš)

4  ME juniorů Agility Lucembursko (2 zlaté, 
6 stříbrných a 1 bronzová medaile

5     MS FMBB Německo Halle 
(stříbrné družstvo – Fol-

tyn, Böhm, Plechá-
ček)
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vých stupňů obtížnosti. Mimo to jsou na regionál-

ní úrovni pořádány veřejné kynologické závody 

pro široký okruh našich členů, které slouží nejen 

k  porovnání výkonnosti psů, ale bývají i  význam-

nou společenskou událostí v místě působnosti po-

řádající organizace a přispívají k jejímu zviditelně-

ní a propagaci 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, chova-

telských 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. 

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 nevi-

domé a  psů asistenčních. I  v  těchto disciplínách 

jsou každoročně pořádána mistrovství ČR, kde 

jsou účastníky samotní postižení spoluobčané.

Rok 2017 byl pro naše sportovní kynology, 

i  přes nepřízeň v  dotační politice, co do meziná-

rodních úspěchů opět úspěšný. Na MS WUSV ně-

meckých ovčáků v  Holandském Tilburgu se nám 

sice nepodařilo obhájit tituly mistrů světa v  jed-

notlivcích i v družstvech, ale 2. místo M. Černého 

v  jednotlivcích a 2. místo družstva ve složení Čer-

ný, Pohlová, Ouška, jsou také ceněny velmi vyso-

ko. Zejména s ohledem na početné startovní pole 

129 závodníků. 

Výrazného úspěchu docílila výprava boxerů 

na MS Atibox v Maďarském Dombováru. I. Fojtíko-

vá se stala mistryní světa, stejně jako družstvo ve 

složení Fojtíková, Karban, Fagoš.

Výprava belgických ovčáků přivezla z MS FMBB 

ve Francouzském Aubigny stříbrnou medaili ze sou-

těže družstev (P. Foltyn, J. Böhm, M. Plecháček).

Na MS FCI FH (stopařů) ve Slovinské Ptuji děli-

ly naše družstvo (M. Matoušek, S. Janoušková) od 

stupňů vítězů pouhé 3 body.

Poněkud dlužni tradici jsme zůstali na MS FCI 

všech plemen v Německém Halle, kde pro nás ne-

zbyla žádná medaile. Podobně dopadla výprava 

na MS IFR rottwajlerů v Belgickém Beerse a výpra-

va dobrmanů na MS IDC v  Italském Casto Primo. 

Pracujeme však s živým materiálem a o to těžší je 

prodat dobrou formu vyladěnou z přípravy.

Asi největší domácí kynologickou akcí bylo 

uspořádání MS Agility v  hokejové hale v  Liberci. 

Této grandiózní akce se zúčastnilo 514 soutěžících 

ze 42 zemí světa. Nejen že byla tato akce hodnoce-

na všemi účastníky i  mezinárodním direktoriátem 

na vysoké technické i  společenské úrovni, ale ani 

naši se v tak početném poli vůbec neztratili a získali 

1 zlatou a 2 stříbrné medaile. V hodnocení států byla 

ČR hodnocena na druhém místě za Německem.

Aby byl výčet úplný, nutno ještě zmínit velice 

úspěšnou účast našich závodníků na ME junio-

rů Agility v  Lucembursku, odkud přivezli 2 zlaté, 

6 stříbrných a 1 bronzovou medaili.

Poslední velkou mezinárodní akcí v roce 2017, 

uspořádanou v České republice, bylo MS ISPU vel-

kých kníračů. Proběhlo 26. – 29. října v Horní Bříze. 

Historicky poprvé byla sjednocena vlastně dvě MS 

do jednoho. Do Horní Břízy přijelo celkem 73 sou-

těžících. V kategorii IPO3 zvítězil český reprezen-

tant L.  Slowioczek a v kategorii IPO-FH zvítězilo 

družstvo ČR.

Úplně závěrem snad zbývá pouze vyslovit 

přání, aby konečně byla ve financování státní 

reprezentace nastavena jednotná, spravedlivá 

a průhledná pravidla a náš sport byl i díky skvělým 

výsledkům v těchto pravidlech zohledněn.

Veškeré informace ohledně svazu možno zís-

kat na webu: www.kynologie.cz

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Český kynologický svaz 7 12 1

Celkem 20

 

Jan Böhm a Forny ze Soutoku  Sázavy 

nejúspěšnější reprezentant na MS belgických 

ovčáků a Letošní Mistr ČR v kargegorii IPO 3

 

MS WUSV německých ovčáků Marek 

Černý – vícemistr světa
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IARU HF WORLD CHAMPIONSHIP 

8. A 9. ČERVENCE 2017

Tak, jako již po mnoho let, se stanice pod hlavič-

kou Českého radioklubu – tentokrát s volací znač-

kou OL7HQ – zúčastnila závodu IARU HF World 

Championship.

Sám termín závodu v  období letního sluno-

vratu a k tomu aktuální stav podmínek šíření vy-

žadovaly od celého týmu soutěžících operátorů 

jednotlivých dílčích stanic dlouhodobou přípra-

vu, zejména v oblasti anténního vybavení. Zkuše-

nosti z  předchozích let potvrdily, že je nutností 

mít více různých antén. Velká pozornost byla vě-

nována soutěžnímu deníku, který je OL7HQ pou-

žíván již více let. WINTEST pracuje v jednotné síti 

s mnoha počítači ON LINE (letos v jeden moment 

i  přes 20  internetem připojených PC), všechna 

spojení se zapisují IN TIME do jednotného deníku. 

Požadavky na toky dat jsou obrovské, síť nesmí 

vypadnout. 

ZÁVOD

PÁSMO 160 M

Kdo si zaslouží mimořádnou pochvalu, jsou operá-

toři pásma 160 m. Noc je v tuto roční dobu velmi 

krátká, letos se první polovinu závodu přeháněla 

jedna bouřka za druhou. Přesto se podařilo navá-

zat 764 QSO – 10 ITU a 30 HQ. Operátoři pracovali 

od OK3RM (SSB) a od OK1KQJ (CW).

PÁSMO 80 M

Bylo navázáno celkem 1857 QSO – 24 ITU a 42 HQ. 

HQ tým bere tento výsledek z  osmdesátky jako 

standart; s anténami, se kterými operátoři pracují, 

by to ani jiné být nemělo (SSB od OL4A a CW od 

OK1MY).

PÁSMO 40 M

Bylo navázáno celkem 3689 QSO – 44 ITU a  65 

HQ. Výsledky z  obou módů tohoto pásma vní-

máme v  HQ jako dobrý výsledek; plně kon-

kurenční k  jiným HQ stanicím. Přihlédneme-li 

k poloze OK, stavu podmínek šíření, jistě uznání 

hodný výkon operátorů a jejich technického zá-

zemí i nasazení. 

PÁSMO 20 M

V  letošním roce se jako hlavní těžiště zisku bodů 

zapsalo pásmo 20 m, kde pracovali operátoři 

od OL4A (SSB) a od OL7M (CW). Celkem navázali 

4813 QSO – 59 ITU a 72 HQ.

Operátoři SSB i CW docela pochválili podmín-

ky šíření. Jednak mohli plně využít svoje výbavy 

stanic, bouřky už je netrápily, polární záře nebyla, 

a tak ulupovali jedno spojení za druhým. 

PÁSMO 15 M

Svoje vrtochy mělo i letos, chodilo, jak chodilo, i když 

vybavení obou stanic (CW i SSB) bylo na vysoké úrov-

ni. Operátoři pracovali od OK5Z (SSB) a  od OK5M 

(CW). Prostě otevřelo se to, jak se to otevřelo. V  re-

portu o připravenosti 15 m CW stálo: „15 m CW bude 

QRV 6 + 6 el, 6 el single, PA 2x, RUN + MULT – EA4TX.“ 

Konečný stav byl: 1722 QSO – 38 ITU a 54 HQ.

 

OL7M Stanoviště Políčku Rychnov nad Kněžnou 

 

OK5Z Náměšť nad Oslavou

 

OK5Z Sedlec
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PÁSMO 10 M

Loterie jako už trend podmínek šíření současnosti. 

Naprosté vyčkávání, kam a  kdy se pásmo otevře, 

rychle – velmi rychle – dělat QSO, protože se může 

co nevidět bez většího varování band zase zavřít. 

Přesto ve výsledku: 972 QSO – 15 ITU a  36 HQ. 

Operátoři na těchto pracovištích (SSB od OK7K 

a CW od OK1KUO) disponovali vynikající výbavou, 

jen ty podmínky šíření nelze ovlivnit. 

NSL IARU HF World Championship 2018 se 

značkou české reprezentace OL8HQ!

YOTA UK 2017 – MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ 

MLADÝCH RADIOAMATÉRŮ DO 26 LET VE 

VELKÉ BRITÁNII

„CQ CQ de GB17YOTA GB17YOTA,“ bylo slyšet ve 

dnech 5. – 12. srpna takřka 24 hodin denně na 

všech krátkovlnných pásmech. Tato britská příle-

žitostná stanice byla obsluhována mladými ope-

rátory z 30 zemí světa, kteří se sjeli do britského 

Gilwell Parku nedaleko Londýna, aby zde strávili 

čas s  vrstevníky stejné krevní skupiny – radioa-

matéry.

Venku víc jak 30 stupňů, slunce pálilo a  dle 

předpovědí měly v následujících dnech na území 

ČR udeřit extrémně vysoké teploty. Za těchto pod-

mínek se 5. srpna odpoledne setkal na letišti Moš-

nov český tým ve složení: Šárka OK2SVA, Martina 

OK2YLQ a  Honza OK1JD, aby odtud vyrazil směr 

Londýn – Stansted na setkání YOTA 2017. I když se 

následujících několik hodin neobešlo bez kompli-

kací, zapříčiněnými zpožděním letu, vše nakonec 

dobře dopadlo a asi v 0:30 GMT jsme hladoví a vy-

čerpaní dorazili na místo určení.

První den nás čekala návštěva Londýna. 

Nejprve jsme s  profesionální průvodkyní prošli 

kolem známých turistických míst, jako Westmin-

ster Cathedral, Houses of Parliament, Trafalgar 

square, Buckingham Palace, Hyde Park a  další, 

následně jsme už po vlastní ose navštívili stanici 

King´s  Cross s  nástupištěm 9 ¾ , což potěšilo ne-

jednoho fanouška Harryho Pottera. Odpoledne 

byla v  plánu prohlídka Vědeckého muzea a  ve-

čer následoval tradiční Interkulturní večer. Velký 

úspěch měly naše frgály a  spousta legrace byla 

i s olomouckými tvarůžky .

V  pondělí dopoledne na naši skupinu tvoře-

nou nerozdílnými sedmi zástupci z  Česka a  Slo-

venska, doplněnou o  Belgičany, Poláky a  Švédy, 

vyšlo v  rozpisu vysílání na stanici GB17YOTA. 

Vybavení bylo impozantní a  jelo se nepřetržitě 

z  šesti samostatných pracovišť. Prostřídali jsme 

se postupně na všech pásmech a  vyzkoušeli si 

i  provoz přes družice a  digitální módy, což pro 

mnohé z nás bylo něco nového. V úterý byla na 

programu prohlídka Bletchley Parku. Na tomto 

 

OK5Z Náměšť nad Oslavou – Sedlec
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místě za 2. sv. války dešifrovaly největší mate-

matické mozky Velké Británie v  čele s  Alanem 

Turingem německou Enigmu. Samostatnou ex-

pozici zde mají i  radioamatéři. Návštěvníci se 

tak mohou dozvědět o  jejich důležité roli při 

přijímání německých depeší a  vstoupit mohou 

také do perfektně zařízené vysílací místnosti 

speciální stanice GB2GP. Večer měl proběhnout 

hlavní bod celého týdne – spojení s Mezinárodní 

vesmírnou stanicí ISS. Něco tak precizně organi-

zovaného jsem snad v  životě neviděl. Pro účely 

ARISS (Amateur Radio on the International Spa-

ce Station) kontaktu byl vybudován samostatný 

obrovský stan, který se už několik dní předem 

plnil nejrůznější technikou. Už hodinu a půl před 

průletem se střídali řečníci a oficiální projevy ne-

braly konce. Když se nakonec z mikrofonu ozval 

hlas astronauta Paola Nespoliho IZ0JPA, zavládlo 

všeobecné nadšení. Pro mě osobně bylo nejhez-

čí sledovat užaslé tváře přítomných skautů, kteří 

do té doby asi neměli nejmenší tušení, že nějaký 

ARISS program existuje a že si lze povídat s astro-

nautem ve vesmíru.

Další den nás čekal hon na lišku. Příroda 

nám k němu ovšem nadělila kvalitní průtrž mra-

čen a  tak nám závod nenabídl takové potěšení, 

jaké jsme očekávali. Promočení a  klepající se 

zimou jsme hledali skryté vysílače – lišky v lese – 

a proklínali britské počasí. Ve čtvrtek bylo volné 

dopoledne, mnozí jeli nakupovat do Londýna, 

někteří vysílali a  jiní dokončovali stavebnice 

QRP CW 18 MHz transceiverů (jejich stavba nás 

čekala v  pátek). Odpoledne jsme potom trávili 

samostudiem, jelikož nás večer čekaly testy Of-

comu (obdoba českého ČTÚ) pro získání 3. třídy 

britské koncese (Foundation Licence). Opakovali 

jsme tedy techniku, bandplány a  místní povo-

lovací podmínky, které zabraly asi nejvíce času. 

V 18:00 jsme zasedli ob dvě místa do lavic, ode-

vzdali mobily, hodinky a  jiná elektronická zaří-

zení a  otevřeli zadání. Následující hodinu jsme 

se odhodlaně prokousávali otázkami, bojovali 

s anglickým jazykem a křížkovali odpovědi. Sou-

částí zkoušek byla i praktická část, během které 

jsme museli zapojit zařízení, navázat modelové 

spojení a  přijmout a  vyslat pomalu jednu větu 

telegrafem.

V pátek nás čekalo vysílání, stavba CW TRCVRu 

a večer byl oficiální závěrečný ceremoniál, během 

kterého se předávaly ceny za nejrůznější soutěže 

a závody. Každý tým potom pronesl krátkou závě-

rečnou řeč a nadešel čas loučení.

Honza OK1JD

 

Účastníci akce YOTA UK 2017

 

Český tým ve složení: Šárka OK2SVA, Martina 

OK2YLQ a Honza OK1JD
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Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS) je 

dobrovolný, nezávislý, demokratický a nepo-

litický spolek v oblasti tělovýchovy a sportu. Členy 

jsou zájemci o  výcvik psů, jejich chov a  výstavy. 

Prostřednictvím 180 základních kynologických 

organizací a  chovatelských klubů sdružuje téměř 

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 prostřednictvím Českomoravské kyno-

logické unie (ČMKU). Svaz aktivně spolupracuje 

s vrcholným orgánem kynologie v České republice – 

ČMKU – a vytváří nezbytné podmínky pro výchovu 

odborníků v oblasti výcviku a chovu psů (zejména 

rozhodčích, figurantů a dalších funkcionářů). 

MSKS zveřejňuje na svých internetových 

stránkách www.msks.cz dvakrát ročně Kalendář 

kynologických akcí. Rovněž tam jsou zveřejněny 

aktuální informace o všech připravovaných soutě-

žích, chovatelských a výcvikových akcích, kde jsou 

i  další potřebné formuláře, dokumenty, zkušební 

řády, informace o rozhodčích, figurantech či zprá-

vy z  předsednictva. Jsou zde i  informace z  výcvi-

kové komise, zprávy z  výběrových závodů a  mis-

trovství MSKS a  spousta jiných informací z  dění 

svazu. Na webu jsou i  informace o kynologickém 

areálu MSKS, který se nachází necelých 30 km od 

Brna v obci Zbraslav, o akcích konajících se v něm 

a nabízených službách.

 

Jana Ausficírová přebírá putovní pohár od JUDr. Bohumila Šimka hejtmana Jihomoravského kraje

 

Hanácká národní výstava psů BIS

 

Mezinárodní mistrovství MSKS IPO3



2017 / 26

Začátkem roku se kromě zkoušek a  závodů 

pořádají výběrové závody dospělých, ze kterých 

se nominují závodníci na mezinárodní Mistrov-

ství MSKS. Závodí se dle kritérií mezinárodního 

zkušebního řádu IPO 3 v tradičních disciplínách – 

stopa, poslušnost a  obrana. Maximální možné 

ohodnocení v  každé disciplíně je 100 bodů. Pso-

vodi, kterým se podaří dosáhnout celkového 

součtu 250 a  více bodů, se tak kvalifikují na me-

zinárodní Mistrovství MSKS. Jednodenní výběrový 

závod se konal v  Ostravě – Kunčicích. Závodu se 

zúčastnilo 19 závodníků. Celkovým vítězem VZ se 

stal Jiří Barát s  fenou NO Hexa Jivě – Toka se zis-

kem 290  bodů (95-98-97). Na druhém místě se 

umístila Lenka Chmurová s  fenou NO Hifi Mapes 

s 271 body (78-98-95) a třetí příčku obsadila Kate-

řina Farníková s fenou NO Juksine Nebeský Jezdec 

s bodovým ohodnocením 271 (92-86-93).

Letošní Mezinárodní mistrovství MSKS „O  po-

hár hejtmana Jihomoravského kraje“ ve výkonu psů 

pracovních plemen dle IPO 3 a IPO 1 se zadáváním 

titulů CACIT se konalo ve dnech 22. – 24. září 2017 

ve sportovně kynologickém areálu ve Zbraslavi 

u  Brna. Přihlásilo se celkem 33  závodníků. V  kate-

gorii IPO 3 byl závod velmi vyrovnaný. Na prvním 

místě se umístila Jana Ausficírová (MSKS) se psem 

německého ovčáka jménem Athos Smolkovský les, 

a  to s  bodovým ohodnocením 93-91-91, celkem 

275 bodů. Vítězka převzala od hejtmana Jihomo-

ravského kraje JUDr. Bohumila Šimka, který v letoš-

ním roce převzal nad Mezinárodním Mistrovstvím 

MSKS záštitu, „Putovní pohár hejtmana Jihomorav-

ského kraje“. Na místě druhém skončil Josef Šesták 

(MSKS) s fenou BOM Beri Kobwitler s bodovým hod-

nocením 97-88-90, celkem 275 bodů, třetí místo zís-

kal Libor Skořepa (ČKS) s německým ovčákem Cirra 

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

 

Mistrovství mládeže ZZO
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z Rexovy ohrady s bodovým hodnocením 97-95-82, 

celkem 274 bodů.

Jana Ausficírová se stala Mistrem MSKS pro rok 

2017 a získala rovněž pohár pro nejlepšího němec-

kého ovčáka věnovaný prezidentem ČKNO.

V  kategorii IPO  1 prvenství vybojovala Dana 

Konečná se psem BOM Basko Jankari s celkovým 

počtem 283 bodů.

Samostatnou kapitolou v  činnosti svazu je 

mládež. MSKS pořádá jednodenní i vícedenní sou-

středění mládežníků v různých koutech republiky. 

Ve dnech 15. – 22. července 2017 se konal v kyno-

logickém areálu MSKS Letní výcvikový tábor mlá-

deže, který byl v hojném počtu obsazen – ostatně, 

jako každý rok. Kromě přednášek a  seminářů od 

zkušených lektorů si mohly děti procvičit stopy, 

poslušnost, obranu a agility a zároveň si vyzkoušet 

i pár disciplín z branného výcviku. Většina dětí se 

svými psími kamarády zakončila tábor úspěšným 

složením zkoušek.

V termínu 7. – 8. října 2017 se ve Zbraslavi ko-

nalo Mistrovství mládeže a  juniorů MSKS v  kate-

goriích ZZO, ZZO 1, IPO 2, ZVV 1 a SPr 1. Celkem 

se přihlásilo 28 psovodů se svými psy. V kategorii 

ZZO se na prvním místě umístila Martina Nemra-

vová s  fenou NO Janica Aykmar, v ZZO 1 Denisa 

Matevová s  fenkou Ený, v kategorii ZVV 1 Adéla 

Beinhauerová se psem Blackjack Helilein, v kate-

gorii IPO 2 Lucie Appelová se psem BOM Zidane 

de Alphaville Bohemia a  v  kategorii SPr  1 získal 

prvenství Karel Vyskočil se psem Bart Fer-Bas Bo-

hemia.

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 počtvrté vybojoval. Dalším jeho obrov-

ským úspěchem je 2.  místo na MS WUSV němec-

kých ovčáků, které se v letošním roce konalo v Til-

burgu.

Sezónu letošního roku opět otevírala výstava 

psů všech plemen známá pod názvem Hanácká 

národní výstava psů. Konala se ve dnech 7. – 8. led-

na 2017 v  areálu akciové společnosti Veletrhy 

Brno. Jejího XII. ročníku se zúčastnilo 1  250 psů 

a  1  660  fen z  6 států. Na závěr každého dne pro-

bíhaly soutěže, kde se vybírali nejkrásnější psi dne. 

Ti se na závěr výstavy utkali o čestný titul „Nejkrás-

nější pes XII. Hanácké národní výstavy“.

V  roce 2018 se bude XIII. ročník Hanácké ná-

rodní výstavy psů všech plemen konat ve dnech 

13. – 14. ledna v Brně v areálu výstaviště. Napláno-

vány jsou pro příští rok také různé závody, zkouš-

ky, krajské výstavy a  speciální výstavy – bude se 

již tradičně konat Mezinárodní mistrovství MSKS 

dle IPO 3. 

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Marek Černý, mistr ČKNO 2017

2  Marek Černý, 2. místo na WUSV 2017 Til-
burg 2017

3 Jana Ausficírová, mistr MSKS 2017

4  Josef Šesták, účast na MS FCI Rhe-
ine 2017

5  Jiří Barát, účast na MS 
WUSV Tilburg 2017

 

Mistrovství mládeže kategorie ZVV1
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SNOVÁ SEZÓNA ČESKÝCH HASIČŮ

Jedním z  cílů činnosti Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a  Slezska je mimo jiné podporovat všeo-

becnou sportovní činnost svých členů s ohledem 

na zdravý rozvoj jejich osobnosti, intelektuálních 

a tělesných schopností a zvyšování fyzické kondi-

ce v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého 

životního stylu, podporovat sportovní reprezen-

taci a přípravu na ni, vytvářet podmínky pro tuto 

činnost.

SH ČMS eviduje 372 384 členů, včetně 64 933 

dětí a mládeže ve věku 3 – 18 let. Členové se sdru-

žují v  7  688 sborech dobrovolných hasičů (SDH). 

V  roce 2017 mělo sdružení na 100  000  sportov-

ců hasičského sportu, kteří se věnují požárnímu 

sportu nebo klasickým disciplínám CTIF nebo dis-

ciplínám TFA. Naši sportovci patří k  nejlepším na 

mezinárodní scéně, což potvrzují jejich výsledky 

z mezinárodních sportovních klání.

Domácí soutěže požárního sportu jsou po-

stupové od okresních, přes krajské, až po repub-

likové. Vedle toho se koná množství nejrůzněj-

ších memoriálů, lig a  pohárových soutěží. Sérii 

národních mistrovství zahajují již tradičně na 

začátku letních prázdnin mladí hasiči a dorosten-

ci Mistrovstvím České republiky hry Plamen 

a dorostu v požárním sportu, které se tentokrát 

uskutečnilo 1. – 5. července ve Zlíně. Po úvodním 

závodu požárnické všestrannosti pokračovali 

mladí hasiči štafetou CTIF, štafetou dvojic, požár-

ním útokem CTIF, štafetou 4 × 60 metrů a  požár-

ním útokem. V  celkovém hodnocení získali titul 

mistrů republiky závodníci z  Michálkovic (Mo-

ravskoslezský kraj), stříbro brala Písková Lhota 

(Středočeský kraj) a  bronz Manětín (Plzeňský 

kraj). Závodníci – 37 děvčat a 57 chlapců − také 

nastoupili k  individuálnímu běhu na 60 m s pře-

kážkami. Kategorii děvčat ovládla Lucie Poma-

hačová z  SDH Střezimíř (12,24 s) a  v  kategorii 

chlapců zvítězil Jiří Červinka z  SDH Bludov ča-

sem 11,53 s. 

Další dva dny patřily kategorii dorostu – závo-

dila družstva dorostenců, dorostenek a jednotlivci 

ve věkových kategoriích mladší (13–14 let), střed-

ní (15–16 let) a starší (17–18 let).

Družstva čekaly disciplíny běh na 100 m s pře-

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

stovkách zvítězili Vojtěch Klenka (16,73 s) ze Širo-

kého Dolu a Lucie Macháňová z Morkovic (17,49 s). 

Mistry republiky se v kategorii dorostenců se stali 

borci z  SDH Brada-Rybníček (Královéhradecký 

kraj) a  v  kategorii dorostenek děvčata z  Pískové 

Lhoty (Středočeský kraj). V  kategoriích jednotliv-

ců, kteří plní běh na 100 m s  překážkami a  dvoj-

boj byly nejlepší Kateřina Mašková (SDH Ruda), 

Anežka Švrčková (Raškovice) a Simona Krampo-

tová (SDH Semetín). Mezi dorostenci získali me-

daile Jiří Stehlík (SDH Petrovice u Blanska), Lukáš 

Míka (SDH Jetřichovec) a Jiří Přikryl (SDH Kuřim).

V  duchu motta „Rychlost, souhra, odvaha, 

přesnost“ se uskutečnilo 25. – 27. srpna v  Praze 

Mistrovství České republiky profesionálních 

a  dobrovolných hasičů v  požárním sportu. Za-

hájeno bylo disciplínou výstup na cvičnou věž na 

pražském výstavišti v  Holešovicích. Mezi ženami 

byla nejrychlejší Martina Pekrová z  SDH Aloj-

zov. Absolutním Mistrem ČR se stal Kamil Bezruč 

z HZS Moravskoslezského kraje. Zároveň proběhlo 

2.  Mistrovství ČR dorostu ve výstupu na cvičnou 

věž. Ve věkových kategoriích mladší, střední a star-

ší zvítězily Lucie Pomahačová z Kvasejovic, Apole-

na Kasalová z SDH Dobrá a Lucie Macháňová SDH 

Topolany. Mezi dorostenci to byli Martin Holčák 

z  SDH Oznice, Lukáš Gerža, také z  SDH Oznice 

a Vojtěch Klenka z SDH Brloh. 

Dalšími disciplínami MČR v  požárním sportu 

byly běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 × 100 m 

s překážkami a požární útok. Ve všech kategoriích 

obhájili prvenství loňští vítězové. Mistryněmi re-

publiky v požárním sportu se tak staly ženy z SDH 

Chválenice (Plzeňský kraj). Titul Mistrů republiky 

v  kategorii dobrovolných hasičů si odvezli zá-

vodníci z SDH Zbožnov (Pardubický kraj) a již po 

sedmé v řadě mezi profesionálními hasiči zvítězili 

borci z HZS Moravskoslezského kraje.

 

Hasičská olympiáda Villach, věže

 

MČR v požárním sportu Praha, běh na 100 m 

s překážkami

 

Mistrovství České republiky ve hře Plamen,  

Zlín

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 20 10 17

Celkem 47
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Tradičně ve Dvoře Králové nad Labem se 

koná Mistrovství České republiky v  klasic-

kých disciplínách CTIF. Celkem 14 družstev  

zde soutěžilo v  sobotu 23. září v  požárním 

útoku a  štafetě CTIF. Soutěž byla hodnocena 

podle soutěžního řádu mezinárodní hasič ské 

soutěže v  klasických disciplínách CTIF. Každý 

člen týmu má přesně předepsané úkony, kte-

ré provádí. Takže nejde v  první řadě o  rychlost 

provedení, ale o  preciznost. Vítězové MČR: 

muži A  (do 30 let): SDH Zibohlavy, muži B (nad 

30  let): SDH Chlumec nad Cidlinou, ženy A  (do 

30  let): SDH Velké Meziříčí, ženy B (nad 30 let): 

SDH Skalice, muži B profi: HZS Královéhradecké-

ho kraje, absolutní vítězky: SDH Velké Meziříčí, ab-

solutní vítěz muži: HZS Královéhradeckého kraje. 

Součástí akce bylo také vyhlášení výsledků Ligy 

CTIF 2017, série šesti závodů, které se postupně 

uskutečnily v  Hradci Králové, Ostravě, Vlčnově, 

Bludově, Praze a Velkém Meziříčí. Nejlepším muž-

ským týmem byl v roce 2017 ten z HZS Králové-

hradeckého kraje a mezi ženami zvítězily závod-

nice z SDH Skalice.

HASIČSKÁ OLYMPIÁDA

Mladí i dospělí sportující hasiči z celého světa 

se jednou za čtyři roky setkávají na tzv. velké hasič-

ské olympiádě. Potkají se tu „sporťáci“ a  „klasici“, 

tedy ti, kteří se věnují požárnímu sportu a  ti, kteří 

preferují klasické disciplíny CTIF. V červenci se tento 

sportovní svátek uskutečnil v rakouském městečku 

Villach. Zúčastnilo se ho 3 200 závodníků a závod-

nic z 27 států z celého světa. Česká výprava čítající 

23 družstev patřila k  těm nejpočetnějším. A  také 

k nejúspěšnějším! Naše týmy vybojovaly celkem 40 

medailí, z toho 16 zlatých! Nejvíce do cenné sbírky 

přispěla družstva požárního sportu a to celkem 35 

medailemi, z toho 14 zlatými. Na XVI. Mezinárodní 

hasičskou soutěž vyrazily tři týmy žen a  tři týmy 

mužů. Muži vylepšili ve štafetě na 4 × 100 met-

rů olympijský rekord, který má nyní hodnotu 

54,24  s. Individuální zlaté medaile získali v  běhu 

na 100 metrů s  překážkami Lukáš Kroupa, Pavel 

Krpec a  Barbora Šubrtová, ve výstupu na cvičnou 

věž Milan Netrval. Šárka Jiroušová navíc v průběhu 

závodů v  běhu na 100  m s  překážkami vylepšila 

světový rekord, který má teď hodnotu 15,56 s!

Největší část české výpravy na XVI. Mezinárod-

ní hasičské soutěži tvořilo 13 družstev „klasiků“. Ta 

jsou za umístění odměňována výkonnostními od-

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

Hasičská olympiáda Villach, vítězný tým  

Pískové Lhoty

 

Mistrovství světa v požárním sportu, Izmir,  

radost z vítězství

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Na závodu Českého poháru v běhu na 
100 metrů s překážkami v Pískové Lho-
tě byl dvakrát překonán národní rekord 
mužů – postarali  se o to Lukáš Kroupa 
(15,07 s) a Daniel Klvaňa (14,81 s).

2  Nejpočetnější zastoupení v české výpra-
vě na hsičské olympiádě měl Sbor dob-
rovolných hasičů z Vlčnova – 30 závod-
níků a 10 závodnic.

3  Šárka Jiroušová jako jediná závodnice 
zaběhla oba své pokusy v běhu na 100 m 
s překážkami na Hasičské olympiádě.

4  Skokanem v pořadí klasiků se ve Villachu 
stal tým SDH Zibohlavy, který si od mi-

nulé olympiády polepšil o celých 
29 míst.

5    Rok 2017 je rokem 
45.  výročí mládež-

nické hry Pla-
men.
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znaky. Zlaté pro ČR získali muži ze Zibohlav a Mi-

chálkovic. Stříbrné pak muži Vlčnov M1, Vlčnov M2, 

Kostomlátky, Frýdek, Vlčnov M3 a ženy z Velkého 

Meziříčí, Vlčnova a  Pískové Lhoty. Bronzový od-

znak putoval ženám do Bludova.

Pro české barvy bylo ve Villachu velice úspěš-

né také XXI. mezinárodní setkání hasič ské mlá-

deže! Děvčata z Pískové Lhoty ohájila zlato z pol-

ské Opole (2015). Ani nováčci z Bludova, Nové Vsi 

(kategorie smíšených družstev) a Zádveřic (děvča-

ta) se nedali zahanbit.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V POŽÁRNÍM SPORTU

Ve starobylém tureckém městě Izmir se na 

přelomu září a října uskutečnilo Mistrovství světa 

v požárním sportu mužů a žen. První soutěžní dis-

ciplínou byl výstup na cvičnou věž. Nejrychlejším 

Čechem se stal Kamil Bezruč, který se probojoval 

do semifinále. V běhu na 100 m s překážkami si 

české týmy dělaly velké naděje. V dopoledním zá-

vodu žen postoupily do finále hned dvě naše zá-

vodnice. Markéta Marková brala časem 16,48  s 

bronz a  Šárka Jiroušová se časem 16,00 s  stala 

mistryní světa! Do finále mužské stovky postoupil 

Daniel Klvaňa. A skvělým časem 14,97 s vybojoval 

titul mistra světa! Cenné kovy – ženy stříbro a muži 

bronz – vybojovaly týmy v  páteční štafetě na 

4 × 100 metrů s  překážkami. Poslední den mis-

trovství patřil požárním útokům. Český ženský 

tým byl před poslední disciplínou na průběžném 

druhém místě a ztrácel na vedoucí Rusko 5 bodů.  

Holky startovaly jako čtvrté a hned prvním poku-

sem se vyšplhaly na první místo v disciplíně a  je-

jich čas už nikdo nepřekonal. S  přičtením 4.  mís-

ta z  výstupu na cvičnou věž, 2. místa ze stovek, 

2. místa ze štafety 4 × 100 metrů získal tým celko-

vý součet 9 bodů a  to znamenalo mistrovský 

titul! Muži brali celkově 4. místo (výstup na cvič-

nou věž 4. místo, běh na 100 metrů s překážkami 

2. místo, štafeta na 4 × 100 metrů 3. místo, požární 

útok 6. místo). 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

Hasičská olympiáda Villach, požární útok

 

Mistrovství světa v požárním sportu, Izmir,  

věže
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SVAZ  
BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY 
Hlavní aktivity Svazu branně–technických sportů České republiky, z. s. byly i v roce 2017 tradičně orientovány na zabezpečování 

tělovýchovy a sportu v oblasti branně výchovných, sportovních, technických a jiných společenských aktivit vrcholících 

organizováním mistrovských soutěží s maximálním důrazem na pravidelnou sportovní činnost mládeže. 

Sportovní činnost spolku v roce 2017 však ovlivnily nečekané problémy se zajištěním každoroční dotace od MŠMT ČR.
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Jednotlivé aktivity spolku jsou plněny realizací 

sportovní činnosti v pobočných spolcích SBTS 

a ve spolupráci s kolektivními členy SBTS ČR – Spo-

lečností českých střelců Louny, Technickými spor-

ty Lučan, Svazem technických sportů Prácheňsko, 

Asociací sportovní dynamické střelby České re-

publiky, sdružením LEX a  Českou asociací smíše-

ných bojových umění (MMAA).

Tradičně proběhla v  jednotlivých soutěžích 

SBTS ČR na různých místech republiky řada míst-

ních kol a  kvalifikačních přeborů ve střeleckých 

štafetách trojic (Beroun – organizátor SBTS Pra-

ha 7, Svitavy, Louny, Vojkovice, Hostinné), konal se 

však pouze jediný oblastní přebor ve střeleckém 

víceboji (Rakovník). 

VŠECHNY TYTO SOUTĚŽE VYVRCHOLILY 

MISTROVSTVÍM ČESKÉ REPUBLIKY. 

BYLY TO:

• střelecký víceboj s využitím optické střelnice 

11. 3. v Kunovicích 

• střelecké štafety družstev dospělých 

20. 5. v Hostinném 

• střelecký víceboj mládeže ze vzduchových 

zbraní 3. – 4. 6. v Moravské Třebové 

• střelecký víceboj SBTS ČR 23. 9. v Žalanech

• branný víceboj mládeže za účasti družstev 

ze Slovenské republiky 29. – 30. 9. v Prudké 

u Doubravníku

• střelecké souboje dvojic a jednotlivců  

7. 10. – Louny-Chlum

Jako každoročně se na pozvání Zväzu bran-

ných a  technických činností Slovenskej republiky 

účastnila družstva SBTS ČR Mistrovství Slovenské 

republiky s mezinárodní účastí v branném víceboji 

žáků základních škol do 15 let, konané 10. června 

v  západoslovenské obci Budmerice. Soutěž je od 

letošního ročníku organizována jako memoriál 

Ing. Jána Šestáka, zakladatele a dlouholetého pre-

zidenta ZBTČ SR. Právě letos tento náš partnerský 

slovenský svaz slaví 25. výročí od svého založení. 

Samotné soutěže se za SBTS ČR zúčastnila tři druž-

stva ze SBTS Kunovice a obsadila 7., 14. a 16. místo.

Konalo se rovněž 6 kol + finále extraligy REPIKO 

(kolektivní střelba z velkorážné pistole a revolveru), 

a  to Tišnov, Louny-Chlum, Mokrá, Most Čepirohy, 

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

Vítězem ročníku 2017 se stalo družstvo SBTS Tepli-

ce – střelnice Žalany „Lázeňští šviháci“.

MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2017 

V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH

V SOUTĚŽI DOSPĚLÝCH:

• Střelecké štafety trojic  

SČS Louny (Kolařík Svatopluk sr., Kolařík Svato-

pluk jr., Lukeš Marek) 

• Střelecký víceboj – družstva 

SBTS Most (Pech Vít, Hodinka Ladislav, Volhejn 

Ladislav) 

• Střelecký víceboj – jednotlivci 

Šorer Jiří – SBTS Rakovník

 

MČR střelecký víceboj – Žalany

 

MČR laser – Kunovice

 

MM ČR branný víceboj mládeže – Prudká
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V SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE:

• Střelecký víceboj s využitím optické střel-

nice  

„A“ SBTS Kunovice (Pelikán Petr, Mičolová Beata, 

Burešová Karolína) 

„B“ SBTS Kunovice (Brožovič Michal, Jurkasová 

Helena, Tomešek David)

• Střelecký víceboj ze vzduchových  

zbraní (kategorie) 

 

Puška – jednotlivci 

„A“ Pelikán Petr – SBTS Kunovice 

„B“ Přidalová Michaela – SBTS Moravská Třebová 

„C“ Kvasnicová Hana – SBTS Kunovice 

„D“ Bičiště Roman – SBTS Chlumec nad Cidlinou 

 

Pistole – jednotlivci 

„A“ Pelikán Petr – SBTS Kunovice 

„B“ Ott Radek – SBTS Chlumec nad Cidlinou 

„C“ Kvasnicová Hana – SBTS Kunovice 

„D“ Valenta Jaroslav – SBTS Chlumec nad Cidlinou 

 

Puška – družstva 

„A“ SBTS Kunovice (Pelikán Petr, Burešová Karolí-

na, Mičolová Beata) 

„B“ SBTS Chlumec n. Cidlinou (Pazdera Tomáš, 

Ott Radek, Křepelová Adéla) 

 

Pistole – družstva 

„A“ SBTS Kunovice (Pelikán Petr, Burešová Karolí-

na, Mičolová Beata) 

„B“ SBTS Moravská Třebová (Přidalová Michaela, 

Škrabalová Kristýna, Hojgr Tadeáš) 

• Branný víceboj mládeže (kategorie) 

„A“ SBTS Kunovice (Pelikán Petr, Burešová Karolí-

na, Štefaník Martin)  

„B“ SBTS Moravská Třebová (Hojgr Tadeáš, Kavan 

Michal, Přidalová Michaela)  

„C“ SBTS Moravská Třebová (Stefannová Terezie, 

Neumann Patrik, Čapka Josef )

Hodnotíme-li výsledky z  jednotlivých mlá-

dežnických soutěží, můžeme konstatovat, že ve 

výborných výsledcích pokračují zejména soutě-

žící z Kunovic, Moravské Třebové a Chlumce nad 

Cidlinou. Tradičně touto cestou patří poděková-

ní všem funkcionářům pobočných spolků SBTS, 

trenérům, vedoucím i  rodičům, kteří se na pří-

pravě a  organizaci soutěží mládeže i  dospělých 

podílejí. 

I  v  roce 2018 chce SBTS ČR pokračovat v  na-

plňování základních závěrů VIII. kongresu SBTS ČR 

konaného v loňském roce, a to za pomoci obětavé 

práce jednotlivých členů a s využitím dostupných 

finančních prostředků organizovat spolkové akti-

vity k  rozvíjení branně-technické a  sportovní čin-

nosti mládeže a dospělých.

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Memoriál Jána Šestáka – 25. výročí založení 

ZBTČ SR

 

Biky – Písek

 

MM SR branný víceboj žáků – Budmerice – 

Slovensko
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SDRUŽENÍ LEX 

INFORMACE ZE SPOLKU LEX – 

SDRUŽENÍ NA OCHRANU PRÁV 

MAJITELŮ ZBRANÍ

Minulý rok jsme vás informovali o vývoji pro-

jednávání evropské směrnice o zbraních. Ta je nyní 

uzavřena a schválena a bohužel v ní zůstalo mno-

ho nesmyslných bodů – zejména jde o  omezení 

týkající se některých zbraní kat. B (samonabíjecí 

pušky, sklopné pažby, velké zásobníky atd.) a  D 

(předovky, znehodnocené zbraně a  další). Ačkoli 

se v  Bruselu proti těmto omezením angažovalo 

mnoho rozumných lidí (včetně českých europo-

slanců a  diplomatů), nakonec bohužel převážil 

politický požadavek „musíme zakázat něco zlého, 

ať lidi vidí, že je chráníme.“

Evropská směrnice ovšem není pro lidi přímo 

závazná – je závazná pro státy, které mají povin-

nost omezení v ní obsažená zavést do svých zbra-

ňových zákonů, a teprve ty jsou závazné pro obča-

ny. To naznačuje další možnosti postupu.

První možnost – směrnici odmítnout a  ome-

zení vůbec nezavést – by samozřejmě byla nej-

lepší, ale je otázkou, zda se k tomu najde politická 

vůle. Je ovšem také možné, že Evropský soudní 

dvůr vyhoví žalobě podané současnou vládou 

a směrnici zruší. Já osobně bych na to ale také pří-

liš nespoléhal.

Druhá možnost je směrnici implementovat, 

ale “po česku“. Směrnice je plná výjimek a  nejas-

ností – protože ji psali převážně lidé, kteří pro-

blematice za mák nerozumějí. To dává poměrně 

velkou možnost výkladu, který dodrží literu směr-

nice, aniž by (tolik) zasahoval do práv bezúhon-

ných občanů. 

V tom může podstatně napomoci i novelizace 

ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, 

která má zavést právo bezúhonných občanů na 

držení a  nošení zbraní do ústavního pořádku. Na 

ni mají navazovat prováděcí zákony, jejichž věcné 

záměry již jsou zveřejněny; jde o zákon o nakládá-

ní se zbraněmi určenými k bezpečnostním účelům 

a zákon o přípravě obyvatel k obraně státu.

Vidím tu ale jedno riziko. Aby bylo právo na 

držení zbraní zachováno v  současné podobě, je 

potřeba, aby výjimky byly využity v maximální šíři 

a nejasnosti byly vykládány co nejvíce ve prospěch 

svobod občanů. A k tomu je potřeba, aby celá stře-

lecká veřejnost (a všichni její podporovatelé) drželi 

pohromadě. V  jiných státech se v minulosti často 

stávalo, že klíčové skupiny držitelů zbraní přijaly 

výjimku pro sebe výměnou za to, že neprotestova-

ly proti omezování práv ostatních; když jim pozdě-

ji z té výjimky udělali privilegium, za které museli 

tvrdě platit, nebo jim ji rovnou vzali, ostatní řekli 

jen „dobře vám tak.“ To u nás nesmíme dopustit. Je 

to přesně tak, jak pravil Benjamin Franklin při po-

depisování americké Deklarace nezávislosti: „Musí-

me všichni táhnout za jeden provaz, nebo nás na 

něm jednoho po druhém pověsí.“

David Karásek, mluvčí LEX z.s. – Sdružení na 

ochranu práv majitelů zbraní

ASOCIACE PRAKTICKÉ STŘELBY ČESKÉ 

REPUBLIKY

ASOCIACE SPORTOVNÍ 

DYNAMICKÉ STŘELBY ČESKÉ 

REPUBLIKY V ROCE 2017

V závěru roku 2016 byla dokončena proměna 

Asociace praktické střelby České republiky, změna 

názvu na Asociaci sportovní dynamické střelby 

České republiky – ASDS ČR. Smyslem změny názvu 

bylo zdůraznit sportovní a  dynamickou povahu 

našeho střeleckého sportu. Také byla změněna 

právní struktura ASDS ČR, a to tím, že se ASDS ČR 

vlastně stala svazem právnických osob – spolků. 

Hlavní důraz na činnost je nyní na spolcích, které 

mají největší vliv na členskou základnu a  její čin-

nost. 11. 3. 2017 se konal kongres ASDS ČR, na kte-

rém byl na další 4 roky zvolen prezident ASDS ČR. 

Tím se opět stal Bc. Roman Šedý, který tak obhájil 

svou funkci.

Na rok 2017 byl schválen sportovní kalendář, 

podle kterého organizujeme střelecké závody 

všech úrovní od lehčích LEVEL I  až po technicky 

a  střelecky velmi náročné závody LEVEL III. Naši 

střelci se na nich připravují na závody LEVEL IV – 

mistrovství jednotlivých světadílů a LEVEL V – mis-

trovství světa. 

V letošním roce se konaly dva závody mistrov-

ství světa LEVEL V. Jeden ve střelbě sportovní puš-

kou v  Rusku a  druhý ve střelbě pistolí ve Francii. 

Jednalo se o  největší závody těchto zbraní a  zú-

častnili se jich nejlepší světoví střelci. Medailový 

zisk byl menší, než jsme byli zvyklí v  minulých 

letech. Na WS 2017 ve Francii získali naši střelci 

bronzové medaile v divizi Production – družstva, 

ve složení Robin Šebo, Michal Štěpán a  Miroslav 

Zapletal. Ostatní střelci své schopnosti prokázali 

umístěním do desátých míst. To jsou vynikající 

výsledky. Naši střelci se na obou mistrovstvích ne-

ztratili a  je nutné je stále počítat mezi světovou 

špičku.

ASDS ČR a  jejím spolkům se daří zvyšovat 

členskou základnu. Zastavil se dlouhodobý pokles 

členské základy a v letošním roce jsme dosáhli nej-

většího počtu členů od roku 2000. Přetrvává však 

problém s  přijímáním mladých střelců do 18 let. 

Daří se nám zvyšovat počet rozhodčích, kteří jsou 

důležití pro řízení našich závodů, ale i  závodů po 

celé Evropě. Naši rozhodčí jsou považováni za veli-

ce kvalitní a jsou žádaní i v jiných státech. 

 Pro rok 2018 je připraven sportovní kalendář 

a  my věříme, že střelecká sezona bude kvalitní 

a naši střelci budou mít i mezinárodní úspěchy. To 

vše povede k rozvoji sportovní střelby podle pra-

videl IPSC.

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

ASDS ČR bronz WS production 2017
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Na území České republiky je v  současné době 

organizováno více než 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 ce-

losvětovou potápěčskou organizací CMAS (Con-

fédération Mondiale des Activités Subaquatiques). 

Svaz českých potápěčů zajišťuje členům v klubech 

potřebné podmínky pro sport a  poskytuje výho-

dy. Svaz vytváří podmínky pro kvalitní a bezpečné 

potápění v  souladu s  mezinárodními standardy 

CMAS. Zajišťuje organizační, finanční a informační 

management, legislativní podporu, úrazové pojiš-

tění, instruktory v  systému CMAS a  trenéry. K  vý-

hodám patří zapůjčení kompresorů, potápěčské 

výstroje a záchranných pomůcek. 

Kluby mohou využívat výcvikové středisko 

Barbora, podvodní polygony, plošiny, kesony 

a  plnící stanice. SČP organizuje a  provozuje po-

tápěčský sport jako veřejně prospěšnou činnost 

a  zajišťuje podmínky pro sportovní reprezentaci 

ČR. Provádí potápěčský výcvik svými instruktory, 

pracuje s  dětmi a  mládeží, provozuje výcvikové 

základny mládeže, organizuje celostátní a meziná-

rodní potápěčské soutěže, pomáhá ochraně život-

ního prostředí při přírodních a jiných katastrofách, 

zajišťuje vzdělávací, školící, osvětovou a  veřejně 

kulturní činnost v oblasti potápění.

MOTIVAČNÍ BALÍČKY PRO DĚTI A FINANČNÍ 

PROSTŘEDKY NA SPORTOVNÍ ČINNOST KLUBŮ

Stalo se již tradicí a setkalo se s úspěchem, že 

Svaz českých potápěčů chystá už několik let pro 

malé potápěče balíčky. Letos v nich nejmenší na-

šli tašku na ploutve, čepici a  nákrčník v  jednom 

a  předměty k  lovení. Celkem jsme do 43 klubů 

rozdali více jak 700 dětských motivačních balíčků. 

Věříme, že jsme přispěli k  ještě větší oblibě spor-

tovního „koníčka“ vašich malých svěřenců, závod-

níků a sportovců.

 

Podvodní hokej

 

Ploutvaři v bazénu

 

Motivační balíčky
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S  úspěchem se u  potápěčské mládeže setkal 

projekt Sdružení sportovních svazů České republi-

ky s názvem Mladý sportovec, sportem ke zvládání 

krizových situací a k bezpečnému přežití. Do toho-

to projektu se přihlásilo celkem šest českých po-

tápěčských klubů a  aktivně se zúčastnilo několik 

stovek dětí a mládeže, které pravidelně a systema-

ticky pod vedením svých cvičitelů a trenérů rozví-

jely své sportovně technické a branné schopnosti 

mladých potápěčů.

Potápěčské kluby v Litoměřicích, Chomutově 

a v Plzni prezentovaly ukázky své práce s mládeží 

v tomto projektu v televizních reportážích v Čes-

ké televizi.

Svaz českých potápěčů podpořil v  roce 2017 

pravidelnou sportovní činnost potápěčského 

sportu. Ve snaze podpořit podvodní sporty byly 

klubům evidovaným ve Svazu českých potápěčů 

rozděleny více jak dva milióny korun. Prezidium na 

svém říjnovém zasedání schválilo rozdělení těchto 

finančních prostředků. 

Podpořili jsme tak pravidelný potápěčský 

a plavecký výcvik, trénink v bazénech a ve vybra-

ných potápěčských lokalitách s  obsahovým za-

měřením na výuku a výcvik zásad a pravidel bez-

pečného potápění, záchrany tonoucího a ochrany 

zdraví při plavání a potápění dle platné metodiky 

a bezpečnostních pravidel. Většina klubů použije 

přidělené finanční prostředky na úhradu nájmů 

bazénů nebo na organizaci sportovních akcí 

a  soutěží. Naším cílem bylo podpořit podvodní 

sporty, což se nám snad podařilo. 

MISTROVSTVÍ EVROPY V ORIENTAČNÍM 

POTÁPĚNÍ V BRATISLAVĚ

Sportovní potápěči opět přivezli z ME a z MEJ 

řadu cenných kovů. Celkem získali 17 medailo-

vých umístění, 7 prvních, 5 druhých a  5 třetích 

míst. Vyrovnali tak dosavadní největší počet me-

dailí, které družstvo získalo na ME v Liberci v roce 

2015. Mistrovství se zúčastnilo 13 států. Kromě 

tradičních evropských družstev startovalo ještě 

družstvo Kazachstánu a závodník za Kanadu. 

Mistrovství Evropy v  Bratislavě bylo připra-

vené na vysoké úrovni, ať již podmínkami pro 

závodníky, či podmínkami pro rozhodčí. Přestože 

po krachu hotelu přímo u  závodiště musel pořa-

datel narychlo zajistit ubytování v hotelu ve městě 

a  závodníci se dopravovali 15 km, vše fungovalo 

naprosto bez chyb. Ať to bylo již striktně odděle-

nou tréninkovou tratí od závodiště, dostatečným 

prostorem na uchování sportovního materiálu, či 

postavení vyvýšeného prostoru pro rozhodčí, kteří 

tak měli dokonalý přehled o závodišti.

STŘÍBRO PRO GÁBINU GRÉZLOVOU

V italském Cagliari se od 13. do 18. června usku-

tečnil evropský šampionát v nádechovém potápění. 

Českou republiku reprezentovaly: Gabriela Grézlová, 

obhajující tituly mistryně Evropy i světa a dosavad-

ní držitelka světového rekordu v disciplíně statická 

apnoe, Barbora Ivanská, mistryně světa v disciplíně 

dynamická apnoe s ploutví z roku 2011 a mnohoná-

sobná mistryně republiky v nádechovém potápění 
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Gabriela Grézlová – stříbro
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z týmu APNEAMAN, Jarmila Slovenčíková, mistryně 

světa v disciplíně CNF z roku 2007 a mnohonásob-

ná medailistka z  MS v  hloubkových disciplínách, 

Jana Balounová (kapitánka výpravy), obě poslední 

jmenované z  klubu Czech Apnea Team. Naše zá-

vodnice reprezentovaly Českou republiku ve všech 

disciplínách zařazených do programu ME. Premié-

rou byla účast v disciplíně Speed Apnea na 100 m. 

Největším úspěchem výpravy je stříbrná medaile, 

kterou vybojovala Gabriela Grézlová v  disciplíně 

statická apnoe (7 min 36,385  sec). Barbora Ivanská 

vytvořila celkem čtyři národní rekordy a to konkrét-

ně v  disciplínách DNF, Speed Apnea 100 m, Endu-

rance Apnea 16x 50 m a DYN. 

PAF TACHOV UŽ PO DEVĚTATŘICÁTÉ

I  v  roce 2017 mohli fanoušci různých umění 

spojených s  vodou vidět zajímavá díla. Od 24. do 

25. března proběhl už tradičně PAF Tachov – Me-

zinárodní potápěčský festival. Na vyhlášení vítězů 

navazovala první sobotní přednáška. Danny Van 

Bellle, loňský držitel Grand Prix, letošní člen filmové 

poroty, profesionální filmař, držitel řady cen z  fes-

tivalů po celém světě, představil zátoku Cendera-

wasih - chráněný mořský park Papui. Český fotograf 

Ivan Vychodil se v  popolední přednášce podělil 

o  zážitky z  dvouměsíční cesty napříč indonéským 

ostrovem Sulawesi. Řadu mýtů o  žralocích jako 

nemilosrdných zabijácích ve své přednášce vyvrá-

tila žraločí žena - Daniela Koteková. Vyvrcholením 

festivalu byl v sobotu večer potápěčský bál, jehož 

součástí bylo vyhlášení vítězných filmů a fotografií. 

Vítěze vybíraly mezinárodní odborné poroty.

SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY MÁ 

56 NOVÝCH TRENÉRŮ

V lednu a únoru letošního roku uspořádaly oba 

svazy (SČP i SPMS) školení pro nové trenéry plout-

vového plavání. První polovina české části proběh-

la v  Litoměřicích, druhá v Táboře a  moravská část 

v Novém Jičíně. Celý kurz garantovali kvalifikovaní 

školitelé, a  to v  rozsahu nařízeném Ministerstvem 

školství mládeže a tělovýchovy. Frekventanti muse-

li absolvovat během dvou víkendů 30 hodin teore-

tické i praktické výuky zakončené testem. Nejdříve 

se zájemce o kurz trenéra dozví základní podmínky 

pro tréninkovou činnost různých věkových skupin 

a zásady krátkodobého i dlouhodobého plánování 

výcviku závodníků. Dále následuje teorie i  praxe 

zvládání techniky plaveckých způsobů, základy 

anatomie a fyziologie a metodika sestavení trénin-

kové jednotky. V  teorii se pokračuje pedagogikou, 

psychologií a  didaktikou, z  čehož frekventant při-

pravuje na další víkend závěrečnou práci. Na každé-

ho, kdo „přežil“ první část školení, čeká ještě jeden 

víkend plný nácviku technik ploutvového plavání, 

záchrany tonoucího a resuscitace. Následuje odpo-

činek od praktických disciplín ve formě přednášek 

o výživě a regeneraci sportovců. V této chvíli se již 

kurz blíží do finále a  je potřeba už jen projít pravi-

dla a soutěžní řád plavání s ploutvemi. Posledních 

5 hodin kurzu jsou obhajoby, hodnocení a diskuze 

o  závěrečných pracích. 56 novým trenérům všech 

věkových kategorií je nutné blahopřát a  s  radostí 

konstatovat, že peníze vložené českým a  morav-

skoslezským svazem do tohoto školení pomohou 

k lepší a kvalifikovanější práci s dětmi. www.svazpotapecu.cz 

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Svaz potápěčů České republiky má 
56  nových trenérů ploutvového plavá-
ní všech věkových kategorií. Finance 
vložené Svazem do tohoto školení po-
mohou k  lepší a  kvalifikovanější práci 
s dětmi. 

2  Svaz českých potápěčů rozdal do klubů 
více jak 700 kusů dětských motivačních 
balíčků. Malí potápěči v nich našli tašku 
na ploutve, čepici a  nákrčník v  jednom 
a předměty k lovení.

3  Svaz má nové zástupce za české potápě-
ní v  mezinárodní federaci podvodních 
sportů CMAS. Do komise ploutvového 
plavání byla jmenována naše úspěšná 
závodnice Zuzana Svozilová, do komise 
nádechového potápění taktéž velmi 
úspěšná závodnice Gabriela Grézlová 
a  do technické komise člen výcvikové 
komise Luděk Šefc.

4  Na Světových hrách v  Polsku získal dvě 
medaile (stříbrnou a  bronzovou) plout-
vový plavec Jakub Jarolím. V závodu na 
50 m kraul s dvěma ploutvemi a šnorch-
lem a  bronz z  dvojnásobné trati. Neofi-
ciálně je to olympiáda neolympijských 
sportů.

5  V loňském roce jsme získali finanční pro-
středky na podporu materiálně tech-

nické základny sportu a  díky tomu 
jsme mohli zakoupit tři kusy 

vysokotlakých kompreso-
rů vzduchu a  udělat 

tak radost třem 
potápěčským 

klubům.

 

Školení trenérů

 

Ianniello Salvatore – Chapadlo
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Svaz potápěčů Moravy a  Slezska, zapsaný spo-

lek je členem Svazu potápěčů České republiky 

a Sdružení sportovních svazů České republiky.

SPORT LIVE

Již tradičně připravujeme účast SPČR na spor-

tovní akci „Sport live“, která se koná 10. – 12. listo-

padu 2017 v areálu výstaviště BVV v Brně a je sou-

částí několika dalších zajímavých akcí.

V našem informačním stánku mohou návštěv-

níci získat informace o činnostech SPČR, aktivitách 

mládeže, potápěčském výcviku a o úspěších naší 

reprezentace v potápěčských sportech.

Po celou dobu konání akce probíhají v  bazé-

nu, který je součástí našeho programu, ukázky 

výcviku ploutvového plavání mládeže, potápěč-

ského výcviku University obrany, ukázky podvod-

ního ragby, ukázky zásahu potápěčů policie ČR 

a  atraktivní vystoupení oddílu synchronizované-

ho plavání Tesly Brno. V přestávkách hlavního pro-

gramu organizujeme pro mládež soutěže v našem 

bazénu.

VÝCVIKOVÁ KOMISE SVAZU POTÁPĚČŮ ČR

Činnost výcvikové komise Svazu potápěčů 

ČR (dále VK) je zaměřena na oblast potápěčského 

výcviku v rámci výcvikového systému CMAS/SPČR, 

jehož fungování zajišťuje po stránce organizační, 

metodické i  personální. K  významným aktivitám 

VK patří příprava zájemců o  instruktorskou kvali-

fikaci a pravidelné doškolování stávajících instruk-

torů včetně prodlužování jejich oprávnění.

V  letošním roce zajistila VK prostřednictvím 

svého člena M. Hatáka prolongaci akreditace 

MŠMT k provádění kvalifikace pro odbornou způ-

sobilost Instruktor sportovního potápění, která 

nyní platí pro celý instruktorský sbor SPČR do 

března 2020. Důležitým počinem byla též přípra-

va dotisku potápěčských průkazů a  deníků aktu-

alizovaných tak, aby v maximální míře odpovídaly 

současným potřebám potápěčské obce. Proběhly 

rovněž úvodní konzultace zaměřené na rozšíření 

portfolia výcvikových aktivit o  dynamicky se roz-

víjející segment potápění s  regeneračními dýcha-

cími přístroji (rebreathery).

V letošním roce dále došlo k zapojení člena VK 

L. Šefce do aktivní činnosti v  technickém výboru 

CMAS, který v  této světové potápěčské federaci 

metodicky řídí oblast potápěčského výcviku. Pro 

VK se tak rýsují možnosti lepšího přístupu k infor-

macím a  operativnější komunikace s  centrem vý-

cvikového systému.

Na závěr roku připravila VK zájemcům z  řad 

instruktorů SPČR v  pořadí již dvacátý dvoudenní 

seminář s bohatým a zajímavým programem. Jeho 

nedílnou součástí jsou novinky v poskytování ne-

odkladné první pomoci nejen při potápěčských 

nehodách.

POTÁPĚČI SPMS POMÁHAJÍ

ZE ŽIVOTA KLUBU POTÁPĚČŮ MANTA 

ZNOJMO

Dne 27. května 2017 se členové našeho klubu 

rozhodli přispět ke zlepšení životního prostředí 

v prostorách naší klubové vody v lomu v Hostěra-

dicích.

Protože tuto vodní plochu využívají ke kou-

pání lidé z  okolí a  i  četní rybáři, kterým není za 

těžko si sebou donést k vodě řadu nápojů a  jídla. 

Některým ale po jejich zkonzumování přijde za 

těžko obaly od jídla a pití opět odnést a odhodí je 

do vody v lomu.

Proto se tento v den několik členů našeho klu-

bu shromáždilo u vody s pytli a síťkami, do kterých 

shromáždili nasbírané odpadky z  vody. Při této 

akci naplnili dva pytle odpadků!

Na posilněnou na závěr akce si na ohýnku 

upekli klobásy a s dobrým pocitem se mohli rozjet 

do svých domovů.

Snažíme se naše vody uklízet, ale občas ve 

vodě i  něco necháme. Dlouhá léta byl náš klub 

 

Výcvik v bazénu

 

Ekologie

 

Výcvik – zdravověda
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spojen s tradicí ukládání sektů jak v našich vodách, 

tak i ve světových potápěčských lokalitách.

Vše se mění, tak i naše zvyky. Na různých potá-

pěčských lokalitách občas necháváme pozdrav od 

Znojemských potápěčů v  tekuté podobě – lahev 

vína s logem klubu Manta Znojmo.

BRNĚNSKÁ ŽABA 2016

V listopadu 2016 proběhl v brněnském hotelu 

„U  Kozáka“ již tradiční 45. ročník „Brněnské žaby“. 

Reprezentační sál přivítal potápěče a  milovníky 

podvodních filmů a fotografií z Čech a Moravy. Ví-

tězové v kategoriích: 

• Mistrovství ČR – 1. Michal Černý, 2. – 3. Nikol 

Šímová, 2. – 3. Viktor Vrbovský

• Sladká voda – 1. Rostislav Štefánek, 2. Michal 

Černý, 3. Viktor Vrbovský

• Slaná voda – 1. Michal Černý, 2. Libor Herman, 

3. Bohumír Kráčmar

• Makro – 1. Michal Černý, 2. Viktor Vrbovský, 

3. Libor Herman

• Video – čestné uznání poroty – Pavol Král, cena 

diváků – Tomáš Kelement, cena diváků – Michal 

Černý

PLOUTVOVÉ PLAVÁNÍ V ROCE 2017

SENIORSKÁ REPREZENTACE NA SVĚTOVÝCH 

HRÁCH

Naši senioři vylovili v létě z bazénu 2 bronzové 

a 1 stříbrnou medaili. Největší závody roku se pro 

seniorskou reprezentaci udály v  polské Vratislavi. 

Nejdříve to bylo Mistrovství Evropy, čtrnáct dní 

poté Světové hry. 

Na začátku července odcestovala do Vratisla-

vi reprezentační výprava šesti seniorských plav-

ců s ploutvemi. Skupina čítala tři muže – Jakuba 

Jarolíma, Ondřeje Dofka a  Martina Mazáče a  tři 

ženy  – Zuzanu Svozilovou, Gabrielu Horákovou 

a  Barboru Sládečkovou. Šampionát to byl urči-

tě úspěšný. Jedna medaile, jedenáct finálových 

účastí a  sedm překonaných rekordů ČR, hovoří 

samo za sebe. 

Ozdobou bylo třetí místo ve smíšené štafetě 

mužů a žen na 4 × 100 BF (Jarolím, Sládečková, Ho-

ráková a Dofek). Jakub Jarolím byl čtvrtý na 100 RP 

a  100 BF. Zuzana Svozilová byla v  českých rekor-

dech na 800 PP a  400 PP čtvrtá a  šestá. Gabriela 

Horáková skončila šestá v českém rekordu na 400 

BF a osmá na 50 BF, Barbora Sládečková byla sed-

má na 100 PP a osmá na 200 PP. Finalistou se stal 

i sedmý Ondřej Dofek na 200 BF.

Do dějiště Mistrovství Evropy se za necelé 

dva týdny vydala seniorská reprezentace znovu. 

Konal se zde vrcholný závod pořádaný 1 × za čtyři 

roky  – Světové hry. Jsou neoficiální olympiádou 

neolympijských sportů. Právo plavat zde mělo jen 

osm nejlepších plavců z  posledního mistrovství 

světa. České plavání s  ploutvemi mělo na těchto 

hrách dva účastníky – Jakuba Jarolíma a  Zuzanu 

Svozilovou. 

Obrovský úspěch zaznamenal Jakub Jarolím 

hned na úvod, při prvním dnu her, když získal 

bronzovou medaili v  českém rekordu na 100 BF. 

Druhý den nastoupil Jakub na poloviční trati 50 BF 

a dokázal dohmátnout dokonce na stříbrné pozici. 

Zuzana Svozilová plavala 400 PP a opět v českém re-

kordu doplavala na šestém místě. Vystoupení plav-

ců s ploutvemi bylo zaznamenáno i českou televizí 

a náš sport se výrazně zviditelnil nejen mezi spor-

tovci, ale i mezi širokou veřejností. Velkou podpo-

ru a prezentaci Světových her zajistil i Český olym-

pijský výbor, protože Česká republika byla jedinou 

 

Brněnská žaba: 1. a 3. Libor Herman, 2.,  

4. a 5. Michal Černý

 

Ploutvové plavání
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zemí na Světových hrách, která měla Český dům  

v olympijském modelu. 

KOVAŘÍK DVOJNÁSOBNÝM JUNIORSKÝM 

MISTREM SVĚTA

Na konci července se nechtěli nechat zahanbit 

ani juniorští reprezentanti. Juniorského mistrov-

ství světa v Tomsku se zúčastnilo 10 sportovců ČR 

a v konkurenci více jak 1 200 plavců uspěli. Úžasné 

dva tituly mistra světa na 100 PP v plavání s plout-

vemi a 100 RP v rychlostním potápění pod vodou 

vyplaval Jakub Kovařík. Smíšená štafeta (Kovařík, 

Klimpar, Uhlířová a  Chromcová) ho na 4x100 BF 

doplnila bronzem. Další bronz ještě získal Jakub 

Klimpar v  disciplíně 50 BF v  plavání se dvěma 

ploutvemi. Chlapce doplnily i  dívky, když jejich 

štafeta (Dérerová, Hnáthová, Žižková, Kolaříková) 

obsadila na 4x200 PP v  českém rekordu skvělé 

páté místo.

PRÁCE S MLÁDEŽÍ V KLUBECH

Úspěchy reprezentace jsou jen vrcholem dů-

sledné a  vytrvalé práce trenérů v  našich klubech, 

kde se starají o  bezmála 1 500 mladých sportov-

ců. Jen široká základna dává předpoklad pro další 

úspěchy. Každým rokem vyhodnocujeme ty ta-

lentované, které dále rozvíjíme. Těší nás rostoucí 

zájem o plavání s ploutvemi, avšak doby tréninků 

v  bazénu nejde donekonečna rozšiřovat. V  letoš-

ním roce jsme se také poprvé zapojili do projek-

tu Mladý sportovec, který je zaměřený na rozvoj 

sportovně technických a  branných schopností 

a dovedností dětí.

VÁNOČNÍ KILOMETR 2016

Tradičně o  Vánocích, na Štěpána, uspořádal 

Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav 

z  pověření Svazu potápěčů Moravy a  Slezska, 

42.  ročník závodu v  distančním ploutvovém pla-

vání na řece Dyji v Břeclavi Vánoční kilometr 2016. 

V  programu závodů se soutěžilo i  v  zimním pla-

vání na tratích 100, 250, 500, 750 a  1000  metrů 

a  startovalo 31 zimních plavců. V  hlavním závo-

dě na 1000 metrů „O  putovní pohár“, ve kterém 

spolu s  ploutvovými plavci soutěžili i  freediveři 

a  potápěči, byl z  16 účastníků nejrychlejší ča-

sem 10:17 min. Miroslav Nezhyba ze SKORPENU 

Přerov, v  soutěži družstev obsadil 1. místo FRE-

EDIVING Team ze Zlína. Závodům přihlíželo cca 

2  000 diváků. Další, 43. ročník, bude uspořádán 

26. prosince 2017.

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  SPČR – juniorská reprezentace – Dvoj-
násobný juniorský mistr světa v  100  PP 
A 100 RP – Jakub Kovařík

2  SPČR – seniorská reprezentace – Dvoj-
násobný medailista Sětových her – 3. na 
100BF a 2. na 50BF – Jakub Jarolím

3  SPČR – juniorská reprezentace – bronzo-
vý medailista na 50 BF – Jakub Klimpar

4  SPČR – seniorská reprezentace – Smíše-
ná štafeta mužů a žen na 4 × 100 BF – Ja-
rolím, Sládečková, Horáková a Dofek

5  SPČR – juniorská reprezentace – Smíše-
ná štafeta chlapců a dívek na 4 × 100 BF – 

Kovařík, Klimpar, Uhlířová a  Chrom-
cová

6    V  roce 2018 plánuje re-
prezentace účast na 

MS v  Bělehradě 
a MEJ v  Istan-

bulu.

 

Vánoční kilometr 2016
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Svaz modelářů ČR je členem Sdružení sportov-

ních svazů České republiky.

Na poli sportovním je dále členem mezinárod-

ních sportovních federací:

• CIAM FAI (letečtí a raketoví modeláři)

• NAVIGA, IMBRA (lodní modeláři)

• MOROP (železniční modeláři) 

• ISRA, ESROC (dráhoví automodeláři)

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 391 klubech po 

celé republice s  členskou základnou 6  879 členů. 

Z tohoto počtu je 1 217 mládeže do 18 let.

Modelářská činnost má dvě stránky: 

• technickou – rozvíjející technické myšlení, 

poznávání a osvojování si teoretických znalostí, 

dovedností a manuální zručnosti

• 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 modelá-

řů organizačně zabezpečuje na 60 mistrovství ČR 

v jednotlivých modelářských odbornostech a sou-

časně poskytuje finanční příspěvky na organizační 

a technické zabezpečení soutěží. Mistrovství jsou 

zajišťována zejména v mezinárodních kategoriích, 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ MODELÁŘŮ ČR ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Letečtí modeláři 2 2 3

Lodní modeláři 5 8 11

Raketoví modeláři 0 2 1

Automobiloví modeláři 3 3 2

Plastikoví modeláři 
(neoficiální MS Telford)

17 18 15

27 33 32

Celkem 92

 

Plovoucí RC maketa plachetnice kategorie S.

 

Různý způsob zpracování dioramy 

 

Oblíbený historický model 
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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 2017 se naši reprezentanti zúčastnili 

14 mistrovství světa a 11 mistrovství Evropy

Čeští modeláři patřili a  stále patří ke světové 

špičce. Celková bilance naší reprezentace na mis-

trovstvích světa je: 10 titulů mistrů světa, 11 stří-

brných medailí a  14 bronzových. Na evropských 

šampionátech vybojovali 1 zlatou medaili, 4 stří-

brné medaile a 3 bronzové. 

Rok 2017 tak lze považovat, co se zisku medai-

lí týče, pro naše reprezentanty za  velmi úspěšný, 

i  když nebyla naší organizaci přidělena dotace 

MŠMT ČR na podporu České reprezentace. Nákla-

dy na zajištění výjezdu reprezentantů tak musely 

být řešeny čerpáním financí na úkor jiných zdrojů 

a  částečně i  úhradou vlastními prostředky repre-

zentantů.

LETEČTÍ MODELÁŘI

Pro letecké modeláře byl rok 2017 velmi 

úspěšný a velmi příjemně překvapivý byl úspěch 

našich reprezentantů na mezinárodních vrchol-

ných akcích. 

Na MS ve Švédsku v kategorii F3D – RC rych-

lostní modely (závod kolem pylonů) se Jiří Novot-

ný, postaral o  největší překvapení, když po zisku 

titulu mistra světa v družstvech v roce 2015 v Olo-

mouci, získal titul mistra světa v  jednotlivcích. To 

jen potvrzuje vysokou kvalitu českých pilotů jak 

v  kategorii F3D (rychlostní modely na spalovací 

motor) tak i F5D (rychlostní modely na elektropo-

hon), kde jsme mistry světa v  jednotlivcích, druž-

stvech a také držiteli světového rekordu.

Významného výsledku dosáhli junioři v  kate-

gorii FFB – volné modely s  pohonem gumovým 

svazkem. Družstvo ve složení Petr Drobisz, Anna 

Fišerová, Martin Fišera získalo titul mistrů Evropy.

Na ME termických větroňů kategorie F3J na Slo-

vensku vybojovalo reprezentační družstvo juniorů 

ve složení Luboš Pospíšil, Jaroslav Vostřel, Jan 

Bruner bronzovou medaili v konkurenci 17 států.

Velmi dobře si vedli soutěžící v  kategoriích 

upoutaných modelů na ME v Maďarsku. V katego-

rii F2B obsadil Zbyněk Kravčík 3. místo, družstvo 

ve složení Zbyněk Kravčík, Jiří Vejmola, Kamil 

Meisl získalo stříbrné medaile a junior Jan Kopři-

va obsadil v jednotlivcích také druhé místo.

 

Maketa kat F4C Mistra světa D. Kopala

 

Vítězný model tahače v soutěži v anglickém 

Telfordu
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Nečekaným úspěchem skončilo MS v  kate-

gorii RC házedel F3K na Ukrajině. Milan Havelka 

obsadil 3. místo a  družstvo ve složení Milan Ha-

velka, Ondřej Rezler, Pavel Krištof, v konkurenci 

32 států, též získalo bronzové medaile. 

LODNÍ MODELÁŘI

Rok 2017 byl pro naše lodní modeláře medai-

lově také rokem úspěšným. Letos se konala čtyři 

mistrovství světa a jedno mistrovství Evropy, které 

jsou oficiálními podniky světové organizace lod-

ních modelářů Naviga. 

Na Mistrovství světa v sekci M radiem řízených 

rychlostních člunů získali čeští reprezentanti: 

• 3 × zlato a tituly mistrů světa (Michal Štég-

ner – mini hydro junior, Zbyněk Fišer – FSRE, 

a tým ve složení Zbyněk Fišer a Jarda Rezek – 

mini ECO team)

• 3 × stříbro a tituly vicemistrů světa (Lukáš 

Linhart – mini ECO, Jan Procházka – ECO 

a Tomáš Bubeník – FSRE)

• 4 × bronz (Michal Štégner – mini ECO junior, 

2 × Míroslav Miletína – Hydro 1 a Hydro 2 

a Jakub Kneys – mini Hydro junior)

Na MS v  Polsku v  kategorii F4A získal 3. mís-

to junior Juhasz Dominik, v kategorii DS Michal 

Senekel titul mistra světa, v kategorii NSS A junior 

Tomáš Jakeš obsadil 3. místo. V  kategorii NSS  C 

seniorů obsadila Lenka Mrákotová 2.  místo 

a František Chmelka 3. místo. Uvedené výsledky 

svědčí o  vysoké kvalitě našich reprezentantů jak 

na světové, tak i evropské úrovni.

RAKETOVÍ MODELÁŘI

ME 2017 raketových modelářů v  Polsku při-

neslo další medailový úspěch našim reprezen-

tantům, kteří přivezli 3 medaile, a  to 2 stříbrné 

a 1 bronz.

Stříbrné medaile v kategorii S9A vírník získalo 

družstvo Bedřich Pavka, Jaroslav Chmelík, Jaro-

mír Chalupa a Zdeněk Kolář v kategorii S4A rake-

toplán. Bronz pak vybojoval Ladislav Kůra (junior) 

v kategorii S9A vírník.

AUTOMOBILOVÍ MODELÁŘI

Již tradičně byl úspěšný i rok 2017 pro naše au-

tomodeláře. Konala se dvě mistrovství světa v Itálii 

pro kategorie ES 24, ES 32, F1 32, Prod 24, které 

jsou oficiálními kategoriemi světové organizace 

automobilových modelářů ISRA. 

Na MS dráhových automodelářů v USA v kate-

gorii G7 a G27 (volné konstrukce) vybojoval Petr 

Krčil bronzovou medaili. Na ME dráhových auto-

modelářů v  ČR v  kategorii G7 a  G27 (volné kon-

strukce) získal Petr Krčil také 3x titul mistra Evropy.

Na MS dráhových automodelářů v Itálii v kate-

gorii ES/32 (prototypy vozů) a ES 24 získal titul mis-

tra světa Antonín Vojtík a v kategorii ES/24 obsadil 

Jaroslav Reček 2. místo. V kategorii PR 24 (cestovní 

vozy týmy) získali Vladimír Horký a  Jaroslav Re-

ček zlaté medaile a tituly mistrů světa. V kategorii 

F1 přidal Jaroslav Reček další zlatou medaili.

PLASTIKOVÍ MODELÁŘI

Stavitelé plastikových modelů se pravidelně 

účastní neoficiálního mistrovství světa v  anglic-

kém Telfordu. Mistrovství se koná vždy v  měsíci 

listopadu, kdy Velká Británie uctívá památku 

vojenských veteránů a  padlých vojáků ve všech 

válečných konfliktech. Na této soutěži získali češ-

tí reprezentanti celkem 25 zlatých medailí, jako 

ocenění za nejlepší model v dané kategorii.

Zájemci o  informace nebo činnost se mohou 

obrátit na modelářské kluby v  jednotlivých měs-

tech a obcích nebo přímo na sekretariát SMČR.

 

Nový směr modelářů jezdící automobily na 

modelech měst a průmyslové zástavby

Detail kolejiště 

 

Autodráha ATTAN SRC Klub Luštěnice
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Čau lidi, v roce 2017 získali rafťáci pro Českou 

republiku dalších 20 medailí z  mistrovství 

světa R6, které se tentokrát konalo v říjnu v Japon-

sku. Z toho bylo 5 zlatých, 8 stříbrných a 7 bronzo-

vých. Gratulujeme zejména juniorkám, které vybo-

jovaly první místo v celkovém pořadí. Mistrovství 

Evropy R6 v  Gruzii bylo neméně úspěšné, naše 

posádky přivezly 37 medailí, z  toho 5 zlatých, 

23 stříbrných a 9 bronzových. Gratulujeme veterá-

nům za celkové první místo. Český rafting po těch-

to výsledcích stále patří na špičku pomyslného 

žebříčku v mezinárodním srovnání posádek všech 

věkových kategorií. Udržet laťku takto vysoko je 

jeden z nejtěžších úkolů, které před námi stojí v le-

tech následujících.

Na domácí scéně pokračoval nepatrný trend 

nárůstu posádek jak v juniorských a open, tak ve-

teránských kategoriích. Znamená to mimo jiné, že 

se daří pro náš sport získávat závodníky a závodni-

ce od nejmladších ročníků a není tedy nutné spo-

léhat se pouze na imigraci z jiných vodních sportů. 

Zároveň se stále více posádek rozhoduje pokračo-

vat i  ve veteránských kategoriích a  prodloužit si 

tak závodní kariéru.

Celkově se v rámci Českého poháru soutěžilo 

v 15 závodech ve sjezdu, slalomu a sprintu. Obsaze-

ny byly všechny kategorie, junioři do 19 a do 21 let, 

muži, ženy, veteráni i veteránky. Všem pořadatelům 

patří obrovský dík za nasazení a  perfektně odve-

denou práci, pro závodníky byly vždy připraveny 

ty nejlepší možné podmínky. Při závodech na Labi 

dokonce pořadatelé přichystali sněhovou vánici 

a zpestřili tím závod na již tak velmi studené řece. 

Počasí obecně bylo na letošních závodech skvělým 

výkonům nakloněné. Na jaře zima, v létě horko a po 

prázdninách déšť, zejména rozhodčí jsou tak vysta-

 

RajLet juniorská reprezentační posádka do 19 let 

na trati sjezdu na ME v Gruzii

 

Mužská reprezentační posádka z Prostějova na 

kvalifikačních závodech v Tróji

 

Juniorská reprezentace před startem H2H na ME 

v Gruzii
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veni zkouškám pevné vůle. I jim tak patří obrovský 

dík, protože kdo by nám to jinak měřil, že.

Příští rok nás čekají mezinárodní závody 

v  červenci na Slovensku, kde se pojede Mistrov-

ství Evropy R4 na Dunaji v Čunovu, a také říjnové 

Mistrovství světa R4 v Argentině na řece Aluminé. 

Na oba světové podniky vyšleme jako vždy to 

nejlepší, co vzešlo z  nominačních závodů právě 

uplynulé sezóny. Věříme, že to budou důstojní 

pokračovatelé všech úspěšných reprezentantů 

z let předchozích.

Jan Vávra

 

Slalomová trať na mistrovství světa v Japonsku
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ODBORNOST PRAMIC

Sezona 2017 přinesla mezi pramičkáře přede-

vším novinky spojené s využitím programu Mladé-

ho sportovce. Díky této podpoře sportu proběhlo 

několik soustředění dětí a mládeže, střelecký a pla-

vecký výcvik, tréninky v jízdě na kajaku, v eskymo-

vání, školení záchrany u vody a podobně.

Mimo to samozřejmě proběhl další ročník Čes-

kého poháru vodáckého víceboje, skládající se ze 

7 závodů.

VÍTĚZOVÉ ČESKÉHO POHÁRU PRO ROK 2017:

• Muži: Piraně Rajhrad

• Ženy: PF Starý Kolín

• Junioři: Titanic Rajhrad

• Juniorky: Sandberský mimoňky

• Žactvo: Bílí tygři Čelákovice

Naši závodníci se zůčastnili i  Krumlovského 

maratonu, Východočeského vodáckého maratonu 

a dalších vodáckých akcí.

Mistrovství republiky ve vodáckém víceboji 

pramic, skládající se ze sjezdu se střelbou, slalomu, 

sprintu a plavání proběhlo v Čelákovicích.

MISTŘI ČR PRO ROK 2017:

• Muži: Piraně Rajhrad (Foltán Jakub, Taraba 

Jan, Heneš Josef ml., Kratochvíl Roman, Heneš 

Josef st.)

• Ženy: PF Starý Kolín (Kupková Michaela, Ručko-

vá Klára, Šolarová Iva, Nováková Veronika, Meli-

charová Monika)

• Junioři: Titanic Rajhrad (Kocián Matěj, Kvás Dan, 

Dvořáček Tomáš, Dvořáček Martin, Pavelka Vojta)

• Juniorky: Krindy pindy Čelákovice (Kořínková 

Marie, Himmelová Aneta, Drmotová Karolína, 

Hellingerová Eliska, Ziková Barbora)

• Žactvo: Bílí tygři Čelákovice (Chyba Adam,  

Charvát Michael Roman, Folwarczný Jakub, 

Hrdina Tadeáš, Hellingerová Jana, Spitálský Petr)

Sláva vítězům, čest poraženým  

a ahoj v roce 2018!

 

Čekání na spuštění plavební komorou při 

přesunu na slalomový kanál - MČR Čelákovice

 

Posádka juniorů ze Starého Kolína  

na výjezdu z branky

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

Svaz vodáků České republiky ZLATO STŘÍBRO BRONZ

MS R6 Japonsko 5 8 7

ME R6 Gruzie 5 23 9

Celkem 10 31 16

Celkem 57

 

Absolutní mistryně světa v kombinaci - juniorky 

do 23 let, posádka RK Trója
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Jak se začne ochlazovat,

je čas bilancovat,

ale zimu nemá vodák zatracovat –

může v klidu na fyzičce zapracovat.

ROB IL CEMEN

Jak je patrné z  úvodních veršů, v  každém roce 

je období všeobecné přípravy, speciálního 

výcviku, aktivní závodní sezóny, prázdninového 

poklidného a  pohotového vodáckého rozjímání, 

rychlého a náročného závěru sezony a bilancová-

ní, zazimování, čas speciálního vodáckého výcviku 

v  krytých bazénech… Tak nějak vypadá v  kostce 

rok moderního vodáka.

Každého vždy potěší, když vidí smysl svého 

počínání, a dvojnásob, pokud zjistí, že je v něčem 

jedinečné. Ne jen odlišné od ostatních. Účast zá-

vodníků ze zahraničí je pak jen třešničkou na dortu 

pořádaných soutěží a závodů. Ano, jsme jedineční. 

Proč to nepřiznat – ani v  současné době se Svaz 

vodáků Moravy a  Slezska nestal organizátorem 

závodů pro pár závodníků. Nechceme zde urážet 

sporty a  sportovní odvětví, které sdružují 10 – 15, 

či méně, sportovců, vyznávajících konkrétní sport. 

Ano, došlo totiž k  tak širokému rozvoji mož-

ností a  disciplín, s  následnou úzkou specializací, 

co se technického vybavení i přípravy týká. Netvr-

díme, že je to špatně. Jen ta naše cesta se snaží jít 

jiným směrem. Naším cílem vždy byla otevřenost 

všem bez rozdílu věku. Určitě to zde nezmiňujeme 

poprvé, ale není obvyklé, aby někdo pamatoval 

na osoby ve věku od věku předškolního až po dů-

chodce. Zní to jako utopie? Vám možná ano, ale 

my víme, že to možné je, a že to funguje. Ne jednu 

sezónu, ne jen jeden závod…

Máme za sebou třetí ročník pohárové soutě-

že ve vodáckém víceboji. Každý závod klade dů-

raz na něco jiného, dalo by se říci, že jednou je to 

rychlost, podruhé obratnost, potřetí vytrvalost. 

Tím, že se jedná o skutečný víceboj, není to jen 

o jízdě na lodích. Vzor jsme si vzali právě z těch 

 

Cesta k vítězství

 

Před startem

 

Sit on Top Cup
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„víceoborových mutlidisciplínových“ záležitostí. 

Proč si nevzít příklad z  historie? Vždyť i  období 

renesance kladlo důraz právě na tu všestrannost, 

univerzálnost, široký záběr… Bylo by krásné, 

kdybychom se mohli považovat za nositele re-

nesančních principů do dnešního uspěchaného, 

pohodlného a, řekněme si to na rovinu, lenivého 

světa. 

V mediích takřka všeho druhu vidíme lákavou 

nabídku spokojeně se usmívajících osob, které, 

ač v  životě nikdy nic podobného neprovozovaly, 

mávnutím čarovného proutku absolvují co nejvíce 

adrenalinovou záležitost. I  když adrenalin stříká 

proudem, nebezpečí roste každým okamžikem, 

a  přesto se nikomu ani při největším pochybení 

nic nestane… Že vám to něco připomíná? Jsme 

si jistí, že to určitě není pohádka o (ani od) Svazu 

vodáků Moravy a Slezska. 

Nikdy jsme nebyli těmi správnými „slibovači“ 

nesplnitelného, ale na straně druhé, neprovo-

zujeme, ani neorganizujeme nic, co by, při troše 

dobré vůle a  zájmu, nezvládl takřka každý. Jak 

už jsme výše uvedli, věkový rozdíl mezi nejmlad-

šími a  nejstaršími závodníky činí více než 60  let. 

Netřeba snad zdůrazňovat, že počet kategorií se 

pak může zdát příliš velký (celkem třináct), ale na 

straně druhé nehrozí, že by závodníci na vrcholku 

fyzických sil soutěžili s  těmi, kteří jsou už nějaký 

čas za vrcholem, či za zenitem. Každý může tvrdit, 

co chce, ale psychologové se v zásadních věcech 

nemýlí – soutěživost, i  touha po vítězství, dřímá 

v každém z nás. Je jen otázkou, zda si to dokážeme 

uvědomit, zda to dokážeme přiznat, a dále – zda 

to máme kde realizovat, tedy – zda někdo pama-

tuje i na tu naší věkovou kategorii… 

Je vůbec sport obecně nějakým způsobem 

přínosem? Ano, říká se: “Pohybem ku zdraví, spor-

tem k  trvalé invaliditě.“ I  prohlášení tělovýchov-

ných lékařů, že je na čase udělat něco pro to, aby 

toto rčení ztratilo na pravdivosti, ale – to je zase 

o  něčem jiném. Je to právě o  takzvaně objektiv-

ních metodách hodnocení toho kterého sportov-

ního odvětví, toho kterého kolektivu, jedince… 

GALERIE TĚCH, KTEŘÍ ZVÍTĚZILI VE TŘECH PO SOBĚ JDOUCÍCH ROČNÍCÍCH 
POHÁROVÉ SOUTĚŽE SIT ON TOP CUP 

KATEGORIE JMÉNO

Veteráni mladší Vladimír Káňa

Veteráni starší Jaroslav Šalanda

 

I to se může stát.
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Často stojí v  popředí i  nezrealizovaný sen tre-

néra, který si prostřednictvím svých svěřenců chce 

splnit svůj nesplněný sen. Dále je tu takzvaný ob-

jektivní způsob hodnocení trenérů, kde prioritou je 

počet vítězství a medailí svěřenců. Ale je to oprav-

du objektivní. Je to opravdu to, oč nám má jít? Ano, 

jsme dnes poněkud filosoficky naladění, ale určitě 

ne jen tak pro nic za nic. Ono totiž to „vyždímání 

sportovců až do dna sil“ možná povede k občasné-

mu vítězství, ale za cenu toho, že možná zprotivíme 

všem takto vedeným sportovcům vztah ke sportu 

jako takovému. O  negativním vlivu přetrénování 

toho bylo již napsáno hodně a  netřeba to právě 

zde opakovat. Proto tedy jen zpět k tomu, co jsme 

chtěli zdůraznit a  podtrhnout  – sport, pohyb, je 

prospěšný v každém věku. 

Správně provozovaný je přirozeným zdrojem 

příjemných pocitů, optimálního psychického nala-

dění, správně vyvinutý svalový systém umožňuje 

bezproblémové držení těla, přiměřené zatěžování 

srdečně-cévního systému zvyšuje pravděpodob-

nost dožití vyššího věku, spotřebovaná energie 

může být právě tou, která nás od obezity vrátí 

zpět mezi osoby s přiměřenou hmotností, díky če-

muž není přetěžován kloubní aparát i řada orgánů, 

matkou přírodou zkonstruovaných na přirozenou 

tělesnou hmotnost…

Jestli jsme vás trošku vyčerpali snůškou vědec-

ky podložených sdělení, omlouváme se, ale i toto je 

důvodem, proč se v dnešní době snažíme rozvíjet 

odvětví, přinášející spousty pozitivního pro každé-

ho zúčastněného. Ale abychom se jen nechválili – je 

něco, co lze považovat za odklon od principů, které 

jsme vyznávali v dobách začátků Svazu vodáků Mo-

ravy a Slezska? Ano – se změnou společnosti souvisí 

i pokles zájmu o disciplíny, kde jsou závodníci závis-

lí na výkonech svých spoluhráčů, některé materiály 

se staly přežitými, transport velkých lodí se stal ob-

tížným… Ano – moderní doba si žádá individuální 

disciplíny, kde každý soutěží sám za sebe. A  že je 

to spojeno s  dalšími kladnými body při celkovém 

hodnocení? To je jen dobře, ne? 

Nezbývá, než držet pěsti, sledovat nové tren-

dy a umět včas reagovat. Že je to možné i u orga-

nizací, které vznikly před více než čtvrt stoletím, 

snad dokazujeme více než dost. A  kdo nevěří, ať 

se přijde přesvědčit na vlastní oči, či přímo závod-

nicky naživo.

GALERIE NAŠICH NEJLEPŠÍCH V SOUTĚŽNÍM ROCE 2017

KATEGORIE JMÉNO

Nejmladší žactvo Lukáš Časta

Mladší žákyně Sára Fialová

Starší žákyně Emma Káňová

Mladší žáci Lukáš Dořičák

Starší žáci Dan Kašpárek

Juniorky Barbora Burkartová

Junioři Jaromír Baroň

Ženy Ilona Ševčíková

Muži Jan Beránek

Veteránky mladší Kateřina Nohýnková-Slavíková

Veteráni mladší Vladimír Káňa

Veteráni starší Jaroslav Šalanda

 

Sit on Top Cup

 

Sit on Top Cup
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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. 

Nosnou činností SVZ ČR je branně sportov-

ní střelba – tj. střelecký výcvik a soutěžní střelba 

z  ručních zbraní služebního typu v  disciplínách 

odpovídajících výcviku ozbrojených složek. Stře-

lecké soutěže jsou pořádány pro členy Svazu i  ji-

ných střeleckých spolků a  neorganizovanou ve-

řejnost se zaměřením na praktické a výkonnostní 

střelby z  velkorážových a  malorážových ručních 

palných zbraní. Provozování sportovní i  akční 

střelby je organizováno dle ročního kalendáře 

sportovní činnosti.

SVZ ČR vydal svoje národní pravidla pro stře-

lecké soutěže a organizuje v jejich duchu národní 

i  mezinárodní střelecké závody, pořádá školení 

rozhodčích a  odborných instruktorů a  úspěšným 

střelcům jsou udělovány výkonnostní třídy.

Na základě usnesení VII. kongresu Svazu pro-

běhla v  roce 2017 výměna členských průkazů 

a všem pobočným spolkům – Klubům vojáků v zá-

loze byly vydány nové registrační listy. Členská zá-

kladna tak čítá v současné době 2 700 členů sdru-

žených v 90 klubech vojáků v záloze (KVZ), které se 

aktivně podílejí na činnosti celého SVZ ČR. 

 Kluby vojáků v záloze působí po celém území 

České republiky. 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 

a  upevňují si návyky bezpečné manipulace 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 SVZ ČR mají, kromě střelců, své kluby vojáků 

v  záloze (KVZ) absolventi vojenské konzervatoře 

a  vojenské hudební školy, zájemci o  vojenskou 

historii nebo radioamatéři. Tímto rámcem není 

činnost SVZ ČR omezena. Některé Kluby vojáků 

v  záloze jsou založeny na principu příslušnosti 

k  bývalým vojenským útvarům a  jejich hlavní 

činnost spočívá v  organizování setkání bývalých 

 

Terčová sestava pro souboj družstev z útočných 

pušek – Plešivec 19-08-2017

 

Květen 2017 – mladí KVZ Karlovy Vary na soutěži 

Bahňák

 

Test zdravotní přípravy – na soutěži Honest 

John – Ulm(SRN) se snaží družstvo KVZ Liberec

 

Vítězná družstva souboje z UPu – Plešivec  

19-08-2017
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příslušníků útvarů navzájem nebo společenských 

akcí s  rodinami. SVZ ČR je však otevřen 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 

zahraničí. Pracuje v  době vojensky významných 

historických výročí, vojenských bitev nebo význam-

ných podniků a  akcí pořádaných SVZ ČR. Speciál-

ním lístkem se symbolikou SVZ ČR, který potvrzuje 

uskutečněné spojení, představuje ve světě činnost 

Svazu vojáků v záloze v České republice. 

Význam činnosti SVZ ČR je zřejmý zejména 

z hlediska obrany státu.

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 

aktivity na základě dvoustranných dohod o  spo-

lupráci s  Bavorským zemským svazem záložníků 

Bundeswehru, Slovenským sväzom vojákov v  zá-

lohe, Wielkopolskim stowarzyseniem aktywnych 

rezerwistow a Svazem poddůstojníků Dolních Ra-

kous. V současné době vede jednání o partnerství/

členství v MISC.

Sportovní činnost Svazu se i v roce 2017 usku-

tečňovala podle schváleného „Kalendáře spor-

tovních akcí na r. 2017“ klubovými přebory KVZ, 

kvalifikacemi na celorepublikové soutěže s  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 po-

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

střelecký malorážkový soubojový dvojboj a  také 

Setkání mistrů – a  Mistrovství České republiky 

v mířené střelbě na přesnost z velkorážové pistole 

a revolveru mají své pevné místo v Kalendáři SVZ. 

V  tomto roce opět proběhly střelecké souboje 

jednotlivců z velkorážové pistole jako Mistrovství 

ČR – Czech Open Popper single. Uskutečněný 

XIV.  ročník střeleckých soubojů trojic z  útočné 

pušky a  Přebor SVZ z  útočné pušky svými disci-

plínami přesně odpovídají požadavkům armády 

na vycvičenost záloh. Bez spolupráce s AČR by se 

však realizovat nedaly.

Významnou a  stále populárnější akcí roku 

2017 byl rovněž celorepublikový otevřený přebor 

tentokrát k 100. výročí bitvy u Zborova, který pro-

bíhá s podporou MO za značného zájmu i dosud 

„nestřelecké“ veřejnosti, zejména mládeže.

Druhým přeborem SVZ ČR, který si úrovní i or-

ganizací získal pochvalu soutěžících. byl přebor 

z  útočné pušky, který sponzorsky podpořila Aso-

ciace obranného a bezpečnostního průmyslu (její 

prezident Ing. J. Hynek, který je kandidátem na 

prezidenta republiky si tam s námi také (úspěšně!) 

zastřílel) a firmy VHS Projekt a McBride.

Ve dnech 6. – 7.  října 2017 se konal 18. ročník 

mezinárodního závodu pod záštitou ministra obra-

ny Martina Stropnického ve VVP Hradiště – PS Ple-

 

Na soutěži ke 100. výročí Zborova zaujaly 

účastníky i historické zbraně (Hodkovice nad 

Mohelkou 1-7-2017) Zborov
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šivec ve střelbě z  útočné pušky a  akční střelba 

střelecký souboj dvojic (duel) na střelnici Březová 

u Karlových Varů. Úspěšně proběhla i ve spoluprá-

ci s  Krajským vojenským velitelstvím hl. m. Prahy 

pořádaná soutěž REZERVA 2017, které se kromě 

záložníků z  naší republiky účastní ve stále hojněj-

ším počtu střelci záložnických branných organizací 

několika evropských států. Mezinárodní střelecká 

soutěž záložáků s  letitou tradicí je i  rotující závod 

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

uskutečnila na střelnici v Semilech.

Jako každoročně posloužila k dobré reprezen-

taci svazu a  republiky v  mezinárodním měřítku 

i  účast našich členů na zahraničních sportovních 

akcích spřátelených branných organizací. Tam 

se naši členové pravidelně umisťují na předních 

místech jak v  hodnocení družstev, tak v  jednot-

livcích. Svazová i  klubová reprezentační družstva 

i  jednotlivci pravidelně zajíždí na závody do Ně-

mecka, Polska, Rakouska, na Slovensko nebo do 

Holandska. Obdobně se záložníci z ostatních zemí 

Evropy účastní závodů pořádaných svazem v Čes-

ké republice, jak je výše uvedeno. 

Svaz vojáků v záloze ČR se pečlivě připravil na 

svoji sportovní a společenskou činnost v roce 2018, 

na kterou opět vydává „Kalendář sportovních akcí 

na rok 2018“. Kromě tradičních soutěží a aktivit od 

klubových přeborů přes oblastní kvalifikace, okres-

ní a  oblastní ligy po vrcholové svazové soutěže, 

školení a práci Svazových orgánů je pro rok 2018 

vyhlášena celoroční celosvazová soutěž o  od-

znak KVAS (Kvalifikace armádního střelce).

Plněním jednotlivých úloh vybraných stře-

leckých cvičení Armády České republiky má dát 

možnost členům Svazu i  neorganizovaným drži-

telům zbrojního průkazu porovnat úroveň svých 

střeleckých dovedností s armádními limity. Jejich 

splnění bude odměněno elegantním odznáčkem, 

který i na civilním oděvu může signalizovat: „Pozor, 

tenhle chlapík to se zbraněmi umí!“ Soutěže, na 

kterých bude možno úlohy plnit, budou v  Kalen-

dáři, který je vždy po 1. lednu vyvěšen na webu 

SVZ, označeny KVAS.

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. V  našich řadách máme dost 

zkušených lidí, kteří mají mladé generaci co pře-

dat. Ať již se jedná o  znalosti z  historie vojenství, 

nebo zbraní, zbraňových systémů, civilní obra-

ně a ochraně. 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 dobré-

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

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Medailová umístění reprezentantů Sva-
zu na střeleckých soutěžích záložníků 
v  zahraničí  – Langenlebarn (Rakousko), 
Ulm (Německo), Záhorie (Slovensko).

2  Vítězství reprezentace SVZ ČR na otevře-
ném Evropském armádním šampi-

onátu  – mezinárodní střelecké 
soutěži Zlatý lev.

 

Přijetí delegace Asociace vojáci společně 

u ministra obrany ČR 

 

Branný den pro DDM Tachov – květen 2017

 

U „kulatého stolu“ spolky představily  

své náměty jak zlepšit brannou výchovu mládeže
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Svaz záchranných brigád kynologů ČR je v naší 

zemi známým pojmem, vždy spojeným se zá-

chranou lidského života. Prochází neustále vývo-

jem, tak aby se práce psovoda i psa zkvalitňovala, 

a  to vždy ve prospěch věci – to jest záchrany lid-

ského života.

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. 

K 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 

 

Mistrovství ČR záchranných psů 2017

 

Mistrovství ČR záchranných psů 2017

 

Mistrovství světa IRO 2017
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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 

prověřují dalším týmem psovod-pes, aby byla co 

možná nejvyšší pravdivost tvrzení.

V  roce 2017 byli psovodi Svazu záchranných 

brigád kynologů v  České republice mnohokrát 

použiti. Velké množství zásahů je na vodě, pro-

tože se stupňuje počet utonulých osob. Pes pak 

označí místo z  člunu, kde je osoba na dně pod 

hladinou a  potápěči ji mohou z  vody vytáhnout. 

Každý záchranář věří, že zachrání živého člově-

ka, je to krédo 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), přičemž psovodi na předních mís-

tech jsou nominováni na vyšší soutěže. Vrcholová 

akce v České republice je Mistrovství republiky zá-

chranných psů ČR, kam se nominuje 16 psovodů 

a soutěží dle Národního zkušebního řádu. Vítěz je 

pak mistrem republiky pro daný rok. V  letošním 

 

Mistrovství ČR záchranných psů 2017

 

Mistrovství ČR záchranných psů 2017

 

Mistrovství ČR záchranných psů 2017

 

Junior Cup 2017

 

Mistrovství světa IRO 2017
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37. ročníku opět zvítězila Eva Klemšová, mimo jiné 

již potřetí, a to 2 × se stejným s psem. 

Na mezinárodním poli je vrcholem Mistrovství 

světa záchranných psů, které se konalo v roce 2017 

v Ebreichsdorfu v Rakousku. Utkalo se 132 závod-

níků v sutinovém, plošném a stopařském vyhledá-

ní. Získali jsme 3 pozitivní výsledky a  tím jsme si 

zajistili pořadí v družstvech. 

 SZBK je však i uznávaným organizátorem. Poté, 

co úspěsně zorganizoval 3 × Mistrovství světa IRO, 

Světové sympozium, 4 × Atest IRO a  tréninkové 

dny, byl pověřen organizací FCI, kde je SZBK člen-

skou organizací prostřednictvím Českomoravské 

kynologické unie, aby uspořádal 1. a 3. Mistrovství 

světa družstev záchranných psů. Zúčastnili se jich 

psovodi z několika zemí. Náš svaz jim totiž nabízí 

takové prostory, kde psi mohou předvést kvalitní 

výkon, zejména v  sutinách. Ve světě jsou zpravi-

dla umělé trenažery, u nás jsou přirozené sutiny – 

opuštěné zemědělské usedlosti, vojenské objekty 

apod., kde je řada přirozených pachů, mimo pachu 

vyhledávaných osob. Proto i 3. MS FCI bylo na pa-

třičné úrovni. Vzhledem k  těmto skutečnostem 

jsme byli požádáni, abychom uspořádali v  roce 

2018 6. MS FCI.

SZBK ČR má vytvořený tým, který je možno 

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.

Současně s  Prezidentským pohárem probíhá 

i Junior Cup, kde 1. místo již potřetí získala teprve 

jedenáctiletá Natálie Malá s německým ovčákem. 

Úžasná souhra mezi drobnou psovodkou a  vel-

kým psem je nejen oceněna body, ale hlavně uzná-

ním. Gratulujeme.

Tyto úspěchy 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 mnoho-

krát v  roce zúčastňují tréninků i vrcholových akcí 

SZBK. Patří jim proto dík a i část toho dobrého jmé-

na, které česká kynologická záchranařina u nás i ve 

světě má. Stejně tak patří díky dobrovolným hasi-

čům, kteří svůj volný čas pro naši práci obětují. Bez 

vynikající spolupráce s Hasičským záchranným sbo-

rem, který nám pomáhá při všech velkých akcích, 

by bylo pro nás obtížné zajistit např. slaňování  – 

zajistí nám techniku i ochotné a proškolené hasiče. 

Jako svaz si uvědomujeme, že důležitá je 

práce s  dětmi a  mládeží. Vždyť oni budou ti, kteří 

převezmou naše zkušenosti a  budou našimi po-

kračovateli. Proto projekt Mladý sportovec je právě 

to, kde 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 to, aby náplň činnosti přitahovala stále více mla-

dých psovodů i příznivců, se bude svaz plně snažit.

V roce 2017 se nám podařilo uspořádat 3 pro-

jekty Mladého sportovce, které byly svou náplní 

v  souladu s  požadavkem, aby se mladí vyrovnali 

s  podmínkami, které projekt Mladý sportovec vy-

žaduje. Velice si proto ceníme finančních dotací 

k  tomuto projektu, na jejichž základě jsme sou-

středění s bohatou náplní mohli uskutečnit.

Veškerá činnost proto – teorie i praxe je stále 

o  stejném problému – směřuje ke zlepšování zá-

chranné činnosti tak, aby se zvětšila šance na zá-

chranu lidského života. Asi každý psovod záchra-

nář by si přál najít „tlukoucí“ srdce. 
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SPORT V ÚAMK

Tradice motoristických organizací byla za-

ložena v  roce 1904 a  svojí činností na ni navazu-

je ÚAMK ČR, který sdružuje motoristy a příznivce 

motorismu v České republice. Ale nejen to. Sport 

v klubech ÚAMK má hlavní cíl – děti. A jejich spor-

tovní vyžití v  nemotorových disciplínách, jako je 

bikros, biketrial, cyklotrial nebo závody minikár. 

Díky členství ÚAMK v  mezinárodních motoris-

tických a  turistických organizacích zajišťuje au-

tomotoklub také služby, výhody a  možnosti pro 

zapojení svých členů do nejrůznějších aktivit part-

nerských klubů v Evropě a vlastně po celém světě. 

Krátce řečeno – ÚAMK nabízí maximum pro děti, 

mládež i fandy motorismu. 

BIKROS 2017

Mistrovství Evropy v  bikrosu, které se konalo 

ve Francii ve městě Bordeaux, se zúčastnilo 32 

závodníků z  ČR. Závodilo se na dráze, která byla 

postavena přímo v  centru města jen pro tento 

závod, což je pro bikros velmi netradiční. Do tří 

závodních dnů nastoupilo 1 773 soutěžících z 26 

zemí Evropy. Česká výprava se znovu dočkala finá-

lové účasti, a to hned ve dvou kategoriích. V kate-

gorii Boys 15 a v kategorii Girl 16, ve druhé z nich 

Eliška Bartůňková obhájila 3. místo. Na bikrosové 

dráze Bikrosclubu Řepy si třetí květnový víkend 

létali pro cenné body do UEC Evropského poháru 

v BMX nejlepší jezdci Evropy. V Česku se Evropský 

pohár jel vůbec poprvé. Tento dvoudenní závod 

byl nejvýznamnějším bikrosovým podnikem celé-

ho roku. V 26 kategoriích závodilo 600 nejlepších 

jezdců z  celé Evropy. Více než dvě stovky z  nich 

byly z  ČR. Nejúspěšnějším Čechem byl Dominik 

Topinka z  Bikrosclubu Řepy, který skončil druhý 

v kategorii Men Elite. 

BIKETRIAL A CYKLOTRIAL 2017 

Ziskem hned dvou zlatých medailí během je-

diného dne zahájil podzimní část cyklotrialové se-

zóny Tomáš Vepřek z Biketrial klubu Olomouc. Při 

 

Biketrial

 

ÚAMK Bikrosklub Řepy- Evropský pohár

 

BMX ÚAMK Benátky nad Jizerou
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Českém poháru ve středočeské Sklence uspěl jak 

v  mládežnické kategorii minime, tak mezi dospě-

lými jezdci ve vyšší kategorii expert. Čtrnáctiletý 

jezdec patří dlouhodobě k  domácí špičce v  mlá-

dežnickém trialu na kolech a je důležitou oporou 

české reprezentace. Na UCI Trialsm tedy Světových 

hrách mládeže v  dánském Viborgu byl členem 

národního družstva. Hry se konají pravidelně od 

roku 2000 a letos se jich zúčastnilo 176 závodníků 

z 16 zemí. V disciplíně cyklotrial získala ČR zlatou 

medaili. Skvělým výsledkem zakončila Světový 

pohár v biketrialu v Albertville sourozenecká dvo-

jice Erika a Samuel Hlavatí. Erika obsadila 5. místo, 

Samuel skončil na 8. místě. Mezi 126 závodníky se 

tedy neztratili. 

MINIKÁRY 2017

V  italském městečku Viu se uskutečnil již 35. 

ročník závodů Mistrovství Evropy ve sjezdu mini-

kár. ČR v barvách ÚAMK – AMK SBS Racing Liberec 

reprezentovali: Jan Sejkora junior (kategorie C3), 

otec a  syn Jan a  Jakub Sejkorovi, Milan Holubec, 

Martin Flanderka (C4) a  posádka Marián/Marián 

(C6) a v barvách ÚAMK-AMK Škoda Mladá Boleslav 

Jiří Janovský, Michal Janovský (C4) a  posádka Bu-

fák/Musal (C6). Na špičkové závodní trati, která pa-

tří k nejtechničtějším v Evropě, si Češi vedli dobře. 

V  nejsilněji obsazené kategorii C4 (56 jezdců) se 

nejlépe umístil Jan Sejkora, který si z Itálie odvezl 

titul vicemistra Evropy. 

ENDURO 2017

Možná, že na první pohled výsledek české 

reprezentace na motocyklové Šestidenní ve fran-

couzském Brive až tak neoslní. Třináctým místem 

nenavázala na bronz z  loňského roku. Nicméně 

jeden z  klubů ÚAMK se v  klubové tabulce dostal 

na 9. místo a proti loňsku si dokonce polepšil. Řeč 

je o  KBS ÚAMK team Unhošť. Posun v  top 10 na 

9.  místo v  klubové soutěži, z  celkem 167 startují-

cích klubů, je rozhodně dobrý výsledek. Česko re-

prezentovala čtveřice: Patrik Markvart, Patrik Liška, 

Jakub Šefr a Milan Enge.

SILNIČNÍ MOTOCYKLY 2017

Závodní jezdec Ondřej Ježek, který se účastní 

závodů MS Superbike a  na své kombinéze a  zá-

vodním stroji Kawasaki ZX-10RR má i  logo svého 

partnera ÚAMK, si během letošní sezóny přede-

vším pochvaloval závod na německém Lausitzrin-

gu. V  přímém souboji porazil týmového kolegu 

Badoviniho a Davide Giugliana na tovární Hondě. 

O. Ježek hovoří o tomto závodě jako o nejcenněj-

ším 16. místě kariéry v MS Superbike.

POŘADATELSTVÍ 2017

Mezi hvězdy pořadatelských aktivit klubů 

ÚAMK patřil závod automobilů do vrchu Ecce 

Homo Šternberk, který čítal neuvěřitelných 200 

jezdců. Bylo tedy opravdu na co koukat. V  tré-

ninkových jízdách padl rekord trati poprvé, když 

Christian Merli snížil hodnotu rekordu na 02:44,15. 

Faggioli úder vrátil a  ještě překonal tento čas. 

Hodnota nového traťového rekordu je tedy nyní 

02:43,37 a drží jej italský fenomén Simone Faggioli 

(Norma M20 FC). Stejně vydařená a  populární je 

i Valašská rallye (na její trůn se vrátil Jan Kopecký) 

anebo VII. Rallye Praha Revival. Startu této popu-

lární akce se zhostil i  bývalý závodník, prezident 

ÚAMK, viceprezident AIT a viceprezident FIA Regi-

onu I. JUDr. Oldřich Vaníček. 

45. RALLYE ČESKÝ KRUMLOV A 6. NEW 

ENERGIES RALLYE ČESKÝ KRUMLOV 2017 

Tyto dvě akce přilákaly doslova desetitisíce 

návštěvníků, a to díky jejich úrovni i práci pořáda-

jících organizací: ÚAMK, ÚAMK Automotoklub Ral-

lye Český Krumlov a  ČK motorsport. Absolutním 

vítězem 45. Rallye Český Krumlov 2017 se stala po-

sádka továrního týmu Škoda Motorsport ve složení 

Jan Kopecký a  Pavel Dresler  na voze Škoda Fabia 

R5. Pěkným gestem bylo, že vítězný věnec posádka 

věnovala legendě mezi spolujezdci Petrovi Grosso-

vi. To vše za obrovského potlesku, který si zaslouží 

i  pořádání soutěže New Energies Rallye. K  tomu 

prezident ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček uvedl: „Zvy-

kejme si na to, že motoristické závodění nemusí 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

ÚAMK 17 6 15

Celkem 38

 

ÚAMK Kartingová akademie České Budějovice

 

UCI Trials World Youth Games Denisa 

Pecháčková – vítězka ÚAMK Cyklo-trial klub 

Střední Čechy
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doprovázet burácení motorů a vůně benzínu. Prá-

vě FIA a její člen ÚAMK ukazují na tomto příkladu, 

že svět se mění a stejně jako jsme předchozí staletí 

nazývali staletími páry a benzínu, bude to naše sta-

letím elektřiny a alternativních pohonů.“ 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

K  velmi důležitým aktivitám počítá ÚAMK 

svou dopravně výchovnou preventivní činnost 

a  aktivní působení v  projektech a  kampaních na 

zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České 

republice s  napojením na obdobné mezinárodní 

aktivity. Jedná se o  spolupráci se státními orgá-

ny a  činnost v  jejich komisích, úzkou spolupráci 

s krajskými, městskými a místními úřady a dalšími 

institucemi regionů. Již v  roce 2005 se ÚAMK ak-

tivně zapojil do mezinárodního programu Euro-

RAP zaměřeného na systematické monitorování 

a hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací. 

ÚAMK byl přímo, jako zástupce České republiky 

a  FIA pro bezpečnost silničního provozu, zastou-

pen v Evropské komisi pro dopravu a energetiku 

a za Českou republiku podepsal jako první Evrop-

skou chartu bezpečnosti silničního provozu. 

V  rámci preventivního působení na mladou 

generaci v  oblasti bezpečnosti silničního pro-

vozu a  dopravní výchovy je ÚAMK velmi aktivní 

a  snaží se velkým počtem akcí organizovaných 

po celé republice působit na občany a  hlavně 

mladou generaci, aby zlepšili své chování v  do-

pravním provozu. 

V  roce 2017 ÚAMK ve spolupráci s  Meziná-

rodní automobilovou federací FIA zorganizoval 

projekt „Bezpečnější mladí řidiči“, kdy s  využitím 

speciálního vybaveného návěsu připravuje mladé 

řidiče pro zvládání jízdy ve zvláštních podmínkách 

(kluzký povrch) v krizových situacích (smyk, prud-

ké brzdění, vyhýbání apod.).

 

Kulhánek Martin Šestidenní 2017 – 9. místo 

v klubové soutěži – ÚAMK KBS Unhošť

 

Vítězové Rallye Český Krumlov (Kopecký 

Drechsler) s legendou Petrem Grossem 

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  KBS UAMK Unhošť ve složení Martin 
Kulhánek, Jakub Hroneš a  Marek Borák 
v  posledním letošním podniku Mistrov-
ství Evropy na Slovensku získal 3. místo, 
stejně jako se na třetí příčku dostalo čes-
ké družstvo.

2  Na letošním ročníku Ecce Homo Štern-
berk italský fenomén Simone Faggioli 
(Norma M20 FC) dosáhl nového traťové-
ho rekordu, který nyní činí 02:43,37.

3  V  roce 2017 ÚAMK ve spolupráci s  FIA 
zorganizoval projekt Bezpečnější mladí 
řidiči, při nichž se učili zvládat krizové si-
tuace, jako je kluzký povrch, smyk, nebo 
prudké vyhýbání.

4 Letos se uskutečnil v pořadí již 45. ročník  
 Rallye Český Krumlov. A to díky pořáda-

jícím organizacím: ÚAMK, ÚAMK Au-
tomotoklub Rallye Český Krum-

lov a ČK motorsport. Soutěž 
už pošesté doprovázel 

i  závod vozů s  al-
ternativními 

pohony.
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POSILOVÁNÍ BRANNOSTI MLÁDEŽE

ZÁLESÁK ve své všestranné činnosti využívá 

zdravého, drsného, dostupného, ale i  poutavého, 

poučného a  dobrodružného prostředí přírody, 

vhodného zvláště pro děti a  mládež. Od svého 

vzniku se snaží provádět pobyt v  přírodě nekom-

fortními až asketickými formami, které posilují 

především psychiku.

Zálesákům jsou tedy blízké nejen všestranné 

sportovní, pohybové, branné a kulturně poznáva-

cí aktivity, ale také tvrdá práce, skromnost, činoro-

dost, samostatnost, otužilost, překonávání překá-

žek a problémů i sebeovládání. Vždyť upevňování 

psychiky je důležité zvláště u dnešní mladé gene-

race, která svým životním stylem virtuální reality 

a sociálních jistot, mnohdy s absencí práce a bez 

podněcování sebeovládání základní vojenskou 

službou, propadá stále více do pohodlnosti a z ní 

plynoucí duševní i tělesné lability.

Proto v  současné době původní zálesácké 

„psychotesty“ přitvrzují a  vytvářejí již mnohem 

rafinovanější dojem skutečných, mnohdy až dras-

tických situací za účelem posilování schopností 

jejich řešení. Je to určitý příspěvek v zápase proti 

doposud přehlížené, ale neustále se prohlubující 

změkčilosti dětí a  mládeže, což se v  budoucnu 

může vymstít naší civilizaci. Ostatně příklady z his-

torie lidstva jsou v tomto směru známé, žel chybí 

realizace ponaučení, zakotvená do systémových 

řešení.

Na základě svých mnohaletých zkušeností 

v zabezpečování zájmové činnosti mládeže vychá-

zí ZÁLESÁK z poznání, že mládež, se svou přiroze-

nou touhou po silných adrenalinových zážitcích, 

přitahuje nejen romantika přírody, ale i romantika 

brannosti – tedy kousek dobrodružství, kousek 

krásy a veliký kus dřiny. A těchto poznatků využívá 

k posilování brannosti mládeže.

Výchovně – výcvikový systém ZÁLESÁKA tedy 

klade značný důraz i na pozitivní morální a dušev-

ní vlastnosti. Kritériem je zde nejen chování, jed-

nání a  vystupování každého zálesáka v  běžném 

životě, ale i dodržování slova, zásad i kázně, ovlá-

dání emocí a  strachu, překonávání pohodlnosti, 

vytrvalost, pracovitost a upevňování vůle.

A takové vlastnosti, doplněné tělesnou zdat-

ností a  všestrannými brannými a  sportovními 

dovednostmi, jsou předpokladem pro utužování 

brannosti.

ZÁLESÁK, jehož systém věkové kategorie 

15 – 18 let byl již v  letech 1968/69 celorepubliko-

vou osnovou pro výcvik branců – průzkumníků 

ve SVAZARMU, však musel ze svých zásad i praxe 

značně slevovat. V  nedávné  době všeobjímají-

cích fantastických představ bezpečného světa 

a  z  toho plynoucí profanace branné výchovy, 

minimalizace armády i zrušení základní vojenské 

služby byl ZÁLESÁK se svým náročným branným 

pobytem v přírodě jako „trýznitel mládeže“ v hle-

dáčku mnohých institucí, sdělovacích prostředků 

i samotných rodičů.

Žel, vidina všeobjímajícího světa se však po-

malu rozplývá, fantazii dohání realita – a ZÁLESÁK 

se tedy může opět vrátit do svého výchozího po-

stavení vylepšeného modernějšími a  účinnějšími 

výdobytky času.

BOJ O KÓTU X

Jednou z  nejpoutavějších branných akcí ZÁ-

LESÁKA – svazu pro pobyt v  přírodě, z.s. je BOJ 

O  KÓTU X. Každým rokem se ho účastní až 200 

mladých bojovníků ze zálesáckých středisek čes-

kého a moravsko-slezského kmene. Letos se usku-

tečnil jeho jubilejní 40. ročník.

 

Průzkumný úkol vyžaduje náročný přesun...

 

Obrana je připravena...

 

Paintballové dělostřelectvo...
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BOJ O KÓTU X je dvoudenní branná hra, která 

navazuje na již legendární dobrodružné bojové 

hry ilegálních průkopníků svazu ZÁLESÁK v pade-

sátých letech minulého století (Boj o Cimburk, Boj 

o Bradlo). Původně na principu přímého svazování 

pomocí výcviku v  sebeobraně a  na strhávání na-

vázaných fáčků z levé paže přešla tato akce v roce 

1994 na plně paintballový systém vyřazování, kte-

rý nejvěrněji kopíruje skutečný boj. Využívají se 

i  mobilní bojové prostředky, těžké paintballové 

zbraně, miny i  granáty včetně zamlžovacích pro-

středků a radiostanic.

Boje probíhají v nepřehledném lesním terénu, 

mimo oficiální paintballové areály, na prakticky 

neomezeném prostoru, který je každým rokem 

v  jiné části republiky. Účastníci se předem nemo-

hou seznámit s  terénem, neboť umístění tohoto 

prostoru je jim oznámeno pouhých 24 hodin pře-

dem. Zvyšuje to akceschopnost, mobilitu, umění 

improvizace i romantiku akce v její utajenosti.

Bojuje se o  KÓTU X, jejíž strategická poloha 

umožňuje OBRANNÉ jednotce ovládat okolní 

prostor. Několik ÚTOČNÝCH jednotek, které na-

vzájem neznají svou identitu a nemohou ji ani bez-

pečně prokázat, mají své maskované bivakové zá-

kladny rozmístěny v okolí KÓTY X. Jelikož je každá 

útočná jednotka slabší než obrana, musí se spojit 

s  ostatními, aby obranu přečíslila. Tomuto spoje-

ní však chce obranná jednotka zabránit i za cenu 

úskoků a válečných lstí, aby jednotlivé slabší útoč-

né jednotky mohla postupně odhalit a zlikvidovat.

Proto je důležitá maximální obezřetnost 

útočných jednotek a  utajenost jejich základen. 

Při vzájemném navazování spojení dochází i  ke 

zpravodajským hrám, aby byla vypátrána sku-

tečná identita a nedošlo k  fatálnímu napojení na 

diverzní složku nepřítele. A  toto vše včetně vlast-

ního, případně i nočního boje, vyžaduje vysokou 

disciplínu, dobrou taktiku, promyšlenost i fantazii, 

spolehlivou průzkumnou činnost, topografické 

znalosti i zpravodajské informace.

JE TO PROSTĚ ADRENALIN! PŘIJĎTE SI ZAHRÁT!

Pokud máte zájem, umožňujeme účast i  ne-

členům ZÁLESÁKA. Propozice najdete na webo-

vých stránkách www.kotax.zalesak.org.

 

Po boji opět kamarádi...

 

Jedna z útočných jednotek...
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JINÉ VÝZMNAMNÉ AKCE:
AKCE VPŘED (21. 4. – 22. 4. 2018)

MOŽNOST PRONÁJMU PŘÍRODNÍCH AREÁLŮ (ubytování, strava, sportoviště a vybavení)
a) KOMÁŘÍ LOUKA (louka u rybníka uprostřed lesů České Kanady - sruba 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

Zajišťuje:  ZÁLESÁK – 326. středisko 
Lidická 4, Brno 602 00 
Tel.: 545 575 504 
E-mail: zalesak@zalesaksvaz.cz

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

NÁZEV AKCE TERMÍN NÁPLŇ MÍSTO

1. SKIALPOVÝ KURZ leden

vybavení do zimních hor, túry, laviny, bezpečný pohyb v zimních 
horách a jeho technika, záchrana při pádu, první pomoc, 
orientace v terénu, práce s lanem,praktická noční záchranná akce 
(od 15 let)

KRKONOŠE

2.
SPOLEČENSKÝ VEČER  
(33. ročník)

10. 3. (od 19:00)
výstavka a hodnocení zálesácké tvořivosti, společenský večer, 
zábava (od 15 let) 

BRNO

3. KURZY SNOWKITINGU
celoročně  
(dle dohody)

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

VĚTRNÝ JENÍKOV, VESELSKÝ KOPEC

4. POTÁPĚČSKÉ KURZY
celoročně  
(dle dohody)

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

ČR, GYPT

5. KURZY SKÁLOLEZECTVÍ
celoročně  
(dle dohody)

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

MORAVSKÝ KRAS

6.
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

7. JEZDECKÉ KURZY
březen – srpen (dle 
dohody)

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

KOMÁŘÍ LOUKA, KORYČANY

8. MINIKURZ ZÁLESÁKA 6. 4. – 8. 4.
základní informace o systému a činnosti ZÁLESÁKA – podmínka 
pro registraci vznikajících středisek (od 18 let)

KOMÁŘÍ LOUKA

9. KURZY PARAGLIDINGU
duben – říjen  
(dle dohody)

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

RANÁ U LOUN

10. TANDEMOVÉ SESKOKY
duben – říjen 
(dle dohody)

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

letiště KUNOVICE, PROSTĚJOV

11.
INSTRUKTORSKÝ KURZ 
RAFTINGU a VODNÍ ZÁCHRANY

květen příprava k vedení specializovaných kurzů raftingu (od 18 let) RAKOUSKÉ ALPY, SALZA

12.
ZÁLESÁCKÝ MEMORIÁL HOLP 
(43. ročník)

4. 5. – 6. 5.
tradiční finále vítězných tříčlenných hlídek střediskových předkol  
a vybraných zájemců z řad veřejnosti v základních zálesáckých 
disciplinách - památka na kamárada Libora PLÍVU (od 10 let)

KOMÁŘÍ PASEKA

13. KURZY RAFTINGU „SALZA“ květen – září
příprava k získání vodácké specializace přesunových prvků na 
„divoké vodě“, vysokohorská turistika (od 15 let)

RAKOUSKÉ ALPY, SALZA

14. 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

15.
INSTRUKTORSKÝ BRANNĚ-
SPORTOVNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR

30. 6. – 14. 7.
náročný intenzivní branný a sport. výcvik zájemců jako příprava 
k vedení kolektivů dětí a mládeže (od 15 let)

KOMÁŘÍ PASEKA

16.
ZÁLESÁCKÝ TÁBOR PRO RODIČE 
S DĚTMI (3. ročník)

28. 7. – 4. 8.
tábor zálesáckých rodičů se svými dětmi v zálesáckém duchu 
(od dvou let)

KOMÁŘÍ PASEKA

17. POHYBOVÉ KURSY
září – říjen  
(dle dohody)

příprava k plnění výcvikových prvků (cyklistika, aerobic, 
pohybové hry, plavání, sebeobrana v rámci prodloužených 
víkendů (od 15 let)

KOMÁŘÍ LOUKA, KRKONOŠE

18. CYKLISTICKÉ EXPEDICE srpen – září
pestrý náborový program zaměřený především na horskou 
cyklistiku (od 10 let)

KOMÁŘÍ LOUKA, KRKONOŠE

19. BOJ O KÓTU X (41. ročník) 15. 9. – 16. 9.
tradiční dvoudenní bojová paintbollová hra zálesáckých středisek 
a přihlášených zájemců (od 10 let)

prostor X

20. ZÁLESÁCKÁ CESTA a STEZKA 2. 11. – 4. 11.
praktická prověrka na závěr plnění členského kvalifikačního 
stupně ZÁLESÁKA (od 10 let)

prostor Y

KALENDÁŘ ÚSTŘEDNÍCH AKCÍ ZÁLESÁKA V ROCE 2018



ROČENKA 2017
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z. s.

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
tel: 266 722 111
tel: 266 722 210
fax: 266 722 209

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


