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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ 

ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

U Pergamenky 1511/3, 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 1511/3, 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 1511/3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 235

http://www.kynologie.cz

e-mail: info@kynologie.cz

ČESKÝ RADIOKLUB, zapsaný spolek

U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7

tel: 266 722 240

QSL služba: 266 722 253

http://www.crk.cz

e-mail: crk@crk.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ  

KYNOLOGICKÝ SVAZ, z.s.

tř. Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno

tel: 602 786 002

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

http://www.dh.cz

e-mail: kancelar@dh.cz

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH 

SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

U Pergamenky 1511/3, 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: Štefánikova 9a,  

602 00 Brno

tel: 602 703 682

http://www.spms.cz

e-mail:  

sekretariat.spms@svazpotapecu.cz

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ  

REPUBLIKY z.s.

U Pergamenky 1511/3,  

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 1511/3,  

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 1511/3, 

 170 00 Praha 7

tel: 266 722 230

tajemník: 775 145 736

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
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po roce se k  Vám opět dostává přehled 

aktivit Sdružení sportovních svazů České 

republiky a  jeho členů. Ročenku 2018 jsme 

připravili pro Vás, navzdory dnešní době elek-

tronických médií, v tištěné podobě a věřím, že 

jejím listováním a prohlížením si jednotlivých 

momentek ze sportovních akcí, si vytvoří-

te představu o  rozsahu naší činnosti a  práci, 

kterou každoročně věnujeme naší více než 

600tisícové členské základně, organizované 

v  15  sportovních svazech. Sdružení zaujímá 

významné postavení na českém sportovním 

poli a je druhým největším sportovním subjek-

tem u nás. Prvenství mezi všemi sportovními 

organizacemi u nás však zaujímá v největším 

počtu základních článků – sportovních klubů. 

Obsah činnosti Sdružení je orientovaný 

nejen na členy, které svazy vykazují, ale i na 

neorganizovanou veřejnost a  zejména pak 

na děti a mládež, kterou technické disciplíny 

svojí atraktivitou vždy přitahovaly. Není tomu 

jinak ani dnes, kdy je nabídka aktivit všeho 

druhu tak velká! 

V tomto směru, tedy v působení na neor-

ganizované děti a mládež, spatřuje Sdružení 

jeden ze svých hlavních úkolů. Vedle realiza-

ce servisních služeb pro členské svazy, jsme 

zajišťovali v období let 2016 – 2018 dva projek-

ty v oblasti zvýšení technických znalostí a do-

vedností dětí a mládeže a jejich připravenosti 

na mimořádné situace. Projekt „Mladý spor-

tovec“ byl zahájen již v  roce 2016 ve spolu-

práci s našimi členskými svazy a pokračoval 

i v  letech 2017 a 2018. V roce 2018 Sdružení 

odstartovalo další navazující projekt, který byl 

zajišťován přímo zaměstnanci Sdružení bez 

spolupráce se sportovními svazy. Tímto pro-

jektem je „Czech Target Sprint Open“, který je 

určen pro děti 7. a 8. tříd základních škol. 

Oba uvedené projekty jsou podporovány 

MŠMT ČR. Zájem dětí a mládeže, jejich počet, 

ale i zájem škol, které se do soutěží zapojily, 

byl pro nás tou největší odměnou! Informa-

ce o těchto aktivitách Sdružení jsou součástí 

i letošní Ročenky, projekt Czech Target Sprint 

Open pak má svou samostatnou kapitolu.

Co dodat na závěr? 

Asi konstatování, že navzdory celkové si-

tuaci v oblasti sportu, rok 2018 nebyl pro nás 

špatný! Ne vše se úplně vydařilo podle našich 

představ, na druhé straně mnoho dobrého se 

díky obětavé práci lidí, kteří mají sport rádi, po-

dařilo. Velice často to bylo bez nároku na od-

měnu, ve vlastním volném čase a za to se sluší 

všem, kteří přiložili ruku k dílu, poděkovat.

Věřím, že v  nastoleném trendu budeme 

moci pokračovat. Že Ty z Vás, které jsme po-

tkávali na našich akcích, ať už v roli sportovce, 

trenéra, vedoucího mládežnického kolektivu, 

rodiče anebo jen jako diváka, budeme mít 

možnost vidět i v budoucnu. Že SPORT jako 

takový a sportoviště se opět stanou místem, 

kde se lidé sejdou, popovídají si a lépe poro-

zumí jeden druhému. Jednoduše řečeno, že 

nás sport bude i nadále spojovat, a to i přes 

to, že každý bude fandit tomu svému týmu!

JUDr. Ing Zdeněk Ertl 

předseda  

Sdružení sportovních svazů  

České republiky, z.s.

Vážení sportovní přátelé a příznivci,

NAŠI PARTNEŘI

ÚVODNÍ SLOVO

Č  S  S
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Sdružení sportovních svazů České republiky, 

z. s. (dále jen Sdružení) je s  aktuálním po-

čtem více než 600 tisíc členů druhou největší 

sportovní střešní organizací v České republice. 

Sdružuje patnáct plně rovnoprávných člen-

ských spolků – svazů, které rozvíjejí svá sportov-

ní odvětví doma i v zahraničí a reprezentují ne-

olympijské (rafting, sportovní kynologie, požární 

sport, sportovní modelářství, motosport aj.), ale 

také olympijské sporty (biatlon a sportovní 

střelba v rámci České asociace akademických 

technických sportů a BMX – bikros v některých 

klubech Ústředního automotoklubu ČR).

Naši sportovci, členové sdružených sva-

zů, patří dlouhodobě k  úspěšným reprezen-

tantům České republiky na vrcholných me-

zinárodních soutěžích (na mistrovství světa, 

mistrovství Evropy, světových i  evropských 

pohárech). Na těchto soutěžích získávají naši 

reprezentanti každoročně desítky cenných 

kovů, čímž dokazují, že se ve svých sportech 

řadí mezi světovou elitu.

I přes tyto nepopiratelné úspěchy se čin-

nost našeho Sdružení zaměřuje především na 

pravidelnou každodenní činnost klubů našich 

svazů v  rámci organizací ve městech a  ob-

cích napříč kraji České republiky. V  popředí 

našeho zájmu je i rozvoj výkonnostního, ama-

térského a mládežnického sportu. Zajímavou 

sportovní náplní se nám daří nejen udržovat 

početnou členskou základnu dětí a mládeže, 

ale také ji rozšiřovat. Technické zaměření čin-

nosti v  rámci sdružených sportovních svazů, 

ale i nabídka aktivit pro širokou veřejnost, jsou 

významným prostředkem přípravy k zvládání 

krizových situací i v běžném životě.

Nejvyšším orgánem našeho spolku je 

Rada Sdružení, která je tvořena zmocněnými 

zástupci jednotlivých členských svazů Sdru-

žení (vždy jeden zástupce z  každého člen-

ského svazu) a předsedou Sdružení, který je 

zároveň spolu s místopředsedy Sdružení sta-

tutárním orgánem. Rada Sdružení se ke svým 

jednáním schází zpravidla čtyřikrát ročně. 

Předseda a místopředsedové Sdružení zastu-

pují a hájí zájmy svých členů v jednáních s or-

gány a  organizacemi sportovního prostředí 

a jsou odpovědní Radě Sdružení, která je také 

volí. Na základě statutu schváleným Radou 

Sdružení pak pracuje Kontrolní komise – re-

vizní orgán Sdružení. Ta je tvořena 3 – 5 členy 

(zpravidla z různých členských svazů).

HISTORIE A SOUČASNOST SDRUŽENÍ

Technické sportovní disciplíny jsou v čes-

kém prostředí pevně zakotveny. Jejich historie 

je spjata již se samými počátky sportovního 

hnutí u nás. Od 50. do 90. let 20. století byla 

naše sportovní odvětví zastřešována bran-

nou organizací Svazarm (Svaz pro spolupráci 

s  armádou). Přes politické zaměření této or-

ganizace, ve které sport nebyl na předních 

místech v žebříčku priorit, byl z dnešního po-

hledu velikou výhodou fakt, že její organizace 

působily napříč celou republikou a na všech 

územních úrovních – od velkých měst až po 

 

Czech Target Sprint Open

 

SHČMS 

ROZLOŽENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY (data k 1. 1. 2018)

Z CELKOVÉHO POČTU 
ČLENŮ JE 

SVAZ
POČET 
KLUBŮ

CELKOVÝ 
POČET 
ČLENŮ

DĚTÍ DO 
18 LET

OSTATNÍCH

Česká asociace akademických 
technických sportů

16 1 529 42 1 487

Český kynologický svaz 510 17 871 833 17 038

Český radioklub 161 1 718 61 1 657

Moravskoslezský kynologický svaz 184 3 802 238 3 564

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 7 677 358 324 59 662 298 662

Svaz branně-technických sportů České 
republiky

89 1 904 239 1 665

Svaz českých potápěčů 85 5 954 940 5 014

Svaz potápěčů Moravy a Slezska 53 1 471 712 759

Svaz modelářů České republiky 270 5 786 1 082 4 704

Svaz vodáků České republiky 39 953 264 689

Svaz vodáků Moravy a Slezska 6 413 116 297

Svaz vojáků v záloze České republiky 89 2 718 8 2 710

Svaz záchranných brigád kynologů České 
republiky

14 427 18 409

Ústřední automotoklub České republiky 244 191 146 558 190 588

ZÁLESÁK – Svaz pro pobyt v přírodě 33 6 592 4 285 2 307

CELKEM V ČR 9 470 600 608 69 058 531 550
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ty nejmenší obce, kde často bývaly jedinou 

organizační složkou sportovního i  společen-

ského života.

V  roce 1990 původní organizace Svazar-

mu, reprezentující technická a další specifická 

sportovní odvětví (letectví a parašutismus, mo-

torismus, střelectví, biatlon, branně-technické 

sporty, sportovní kynologie, radioamatérství, 

modelářství, sportovní potápění, vodáctví, po-

byt v přírodě a vysokoškolský technický sport) 

utvořily nástupnickou organizaci – Sdružení 

technických sportů a činností (STSČ), která dů-

raz začala klást výhradně na sportovní oblast. 

To se nezměnilo ani po roce 2003, kdy v STSČ 

došlo nejen k systematickým a organizačním 

změnám, které vedly i  ke změně samotného 

názvu na dosud platný Sdružení sportovních 

svazů České republiky (od listopadu 2015 je 

dle NOZ Sdružení zapsaným spolkem).

Sdružení je servisní organizací, jejímž 

hlavním cílem je hájit zájmy svých členských 

spolků vůči státním orgánům, dalším spor-

tovním uskupením i jiným institucím nejen ve-

řejného života. Členové našeho Sdružení se 

aktivně hlásí i  k  společenské odpovědnosti. 

V mnoha městech a obcích v České republice 

jsou organizátory nejen sportovních, ale i kul-

turních či společenských akcí. Samozřejmostí 

je nezištné nasazení našich členů při přírod-

ních katastrofách, poskytují všestrannou po-

moc při záchraně osob, majetku i při likvidaci 

následků povodní, požárů či větrných kalamit.

Jedním z hlavních cílů Sdružení je zajišťo-

vání vlastních finančních prostředků, které by 

vedle dotačních finančních programů přispěly 

ke kvalitnímu zabezpečení činnosti jednotli-

vých spolků a zpřístupnění jejich činnosti širo-

ké veřejnosti. Nedílnou součástí našich priorit 

je pak podpora sportování a  rozvoj specific-

kých technických dovedností dětí a mládeže.

To vedlo ke vzniku dvou sportovně-tech-

nických projektů Sdružení. Projekt MLADÝ 

SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizo-

vých situací a k bezpečnému přežití plynule 

navázal na rok 2016, kdy byl zahájen. Cílem 

tohoto projektu, do kterého se letos opět za-

pojily všechny členské svazy Sdružení, je při-

spět k  tomu, aby mladí lidé do 18 let získali 

prostřednictvím sportovní činnosti znalosti 

a dovednosti, které jsou spolu s fyzickou kon-

dicí potřebné k zvládání různých, potenciálně 

stále frekventovanějších krizových životních 

situací. Tím se snažíme postupně zlepšovat 

kondiční, všeobecně-sportovní, ale také spor-

tovně-technickou připravenost mladých lidí. 

Projekt je orientován nejen na členy našich 

spolků, ale jeho záměrem je i zapojení široké 

veřejnosti do sportovně-technických aktivit.

Druhým projektem Sdružení je CZECH 

TARGET SPRINT OPEN, představující široké 

veřejnosti mladou střeleckou disciplínu Tar-

get Sprint, která má ambici stát se v budouc-

nosti dokonce olympijským sportem. Více 

o tomto projektu, který odstartoval v září 2018, 

naleznete na stranách 8 – 11 této Ročenky.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽENÍ

Členská a klubová základna Sdružení pro-

šly postupem doby menšími či většími obmě-

nami, které souvisely s celkovým historickým 

vývojem našich členských svazů. V  dobách 

STSČ čítala členská základna kolem 260 ti-

síc členů v 2 500 sportovních klubech. K vý-

raznému navýšení počtu členů došlo v  roce 

2011, kdy se členem Sdružení stalo Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska. Od této chvíle 

se celkový počet našich členů pohybuje nad 

600 tisíci. Co se ale nemění, je skutečnost, že 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2018 (data k 10. 11. 2018)

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ CELKEM

Česká asociace akademických technických sportů 2 2 2 6

Český kynologický svaz 6 6 4 16

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 1 8 10 19

Svaz potápěčů České republiky 5 5 8 18

Svaz modelářů České republiky 37 21 16 74

Svaz vodáků České republiky 27 15 19 61

Svaz vojáků v záloze České republiky 6 3 4 13

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 0 1 1 2

Ústřední automotoklub České republiky 22 13 15 50

CELKEM 106 74 79

CELKOVÝ POČET MEDAILÍ 259

 

ČKS

 

SPČR
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členská a klubová základna jsou zcela v kom-

petenci jednotlivých svazů.

V  našich patnácti sdružených svazech 

jsme k 1. lednu 2018 evidovali 600 608 členů 

v  9  470 klubech v  celé České republice (viz 

tabulka – Členská základna 2018).

Již několik let po sobě se nám daří držet vy-

soký počet dětí a mládeže do 18 let. Potvrzuje 

to nejen správný směr, ale také smysluplnost 

naší práce. Specifikem technických sportů je 

jejich vyšší náročnost, co se týče vybavení. Naši 

sportovci i  rodiče sportujících dětí často musí 

hradit vybavení z vlastních zdrojů. To je i jeden 

z hlavních důvodů, proč není v našich klubech 

počet sportujících dětí a  mládeže mnohoná-

sobně vyšší, ač bychom si to velmi přáli.

I  přes to jsme k  1. lednu 2018 evidovali 

v  našich klubech 69  058 dětí a  mládeže do 

18  let, které se věnují technickým sportům 

a rozvíjejí své schopnosti a dovednosti v těch-

to náročných sportovních disciplínách.

ÚSPĚCHY SPORTOVNÍCH SVAZŮ SDRUŽENÍ

Jak už bylo zmíněno v  úvodu, naši spor-

tovci patří ve svých sportovních odvětvích 

mezi světovou špičku, což dokazují každo-

ročně velmi početnou sbírkou medailí, které 

na mezinárodní scéně vybojují. Naše svazy 

také patří k tradičním a spolehlivým organizá-

torům sportovních soutěží, ať už regionálního, 

národního či mezinárodního rozsahu. Světové 

i  evropské šampionáty a  poháry i  další vr-

cholné závody pořádané našimi svazy a jejich 

kluby se vyznačují mimořádnou kvalitou a vy-

sokou sportovní úrovní. O tom svědčí skuteč-

nost, že jsou Češi na organizaci těchto akcí 

vybíráni pravidelně a opakovaně sklízí nejen 

sportovní úspěchy, ale i pochvalu za skvělou 

organizaci. 

Příkladem může být 6.  Mistrovství svě-

ta FCI družstev záchranných psů, které se 

v  Žatci a  jeho blízkém okolí uskutečnilo na 

konci srpna 2018 a  jehož organizátorem byl 

Svaz záchranných brigád kynologů České 

republiky. Toto mistrovství, na kterém čeští 

psovodi vybojovali stříbro a  bronz, se u  nás 

konalo již potřetí!

I rok 2018 se nesl ve znamení medailí. Vel-

mi početnou sbírku medailí letos zkomple-

tovali reprezentanti ÚAMK ČR. Ti vybojovali 

celkem 50 cenných kovů – 22 zlatých, 13 stří-

brných a 15 bronzových. Opět se nadmíru daři-

lo raftařům, kteří na mistrovství Evropy na Slo-

vensku a mistrovství světa v daleké Argentině 

získali 61 medailí (27 – 15 – 19). Dobrovolní hasi-

či rozšířili své úspěchy o 19 medailí (1 – 8 – 10).

Potápěči a  ploutvoví plavci se mohou 

pochlubit ziskem 18 medailí (5 – 5 – 8) a da-

řilo se také již tradičně našim sportovním ky-

nologům, kteří získali 16 medailí (6 – 6 – 4). 

Opomenout nelze ani modeláře, kteří opět 

ve světě zářili a  vybojovali neuvěřitelných 

74 cenných kovů (37 – 21 – 16) na oficiálních 

i neoficiálních šampionátech.

K 11. listopadu 2018 naši sportovci získali 

úctyhodných 259 medailí (viz tabulka – Pře-

hled výsledků reprezentace 2018).

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI SDRUŽENÍ V ROCE 

2019

V  roce 2019 chceme naše aktivity smě-

řovat k dalšímu rozvoji silného a otevřeného 

uskupení sportovních svazů, které je schopné 

reagovat na probíhající změny ve společen-

ské, ekonomické i  legislativní sféře. Samo-

zřejmostí je snaha o  ekonomické nakládání 

s majetkem, který do správy Sdružení vložily 

naše členské svazy, i  spolupráce s  ostatní-

mi sportovními organizacemi v  zemi, orgány 

státní správy a především s MŠMT ČR.

V rámci projektu MLADÝ SPORTOVEC se 

budeme i  nadále snažit o  zapojení co nej-

většího počtu mladých lidí do sportovních 

aktivit a  rozšíření jejich technických znalostí 

a dovedností. Zároveň bychom chtěli rozšířit 

povědomí o  sportovních odvětvích našich 

členských svazů nejen prostřednictvím webu 

Sdružení www.sporty-cz.cz, ale také na soci-

álních sítích.

Na jaře 2019 pak proběhne první finá-

le premiérového ročníku CZECH TARGET 

SPRINT OPEN. Soutěže však budou probíhat 

v průběhu celého roku 2019.

Věříme, že se i v následujícím roce bude 

našim sportovcům dařit a  že dokáží navázat 

na úspěšný rok 2018.

 

ÚAMK

 

SVoČR
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CZECH TARGET SPRINT OPEN 

Jedním z  dlouhodobých cílů Sdružení je 

zlepšování stavu branné připravenosti ob-

čanů, zejména dětí a  mládeže, a  prostřed-

nictvím specifických sportovních činností 

přispívat k  tomu, aby mladí lidé uměli lépe 

zvládat krizové situace. V souladu s  tímto cí-

lem jsme v roce 2018 zahájili aktivity spojené 

s  rozvojem Target Sprintu, jedné z  disciplín 

střeleckého sportu, jejíž pravidla stanovila 

Mezinárodní střelecká federace ISSF a k  roz-

voji a propagaci tohoto mladého sportovního 

odvětví vyzvala své členské národní střelecké 

federace či svazy. Sdružení navázalo spolu-

práci s Českým střeleckým svazem a stalo se 

hlavním propagátorem a organizátorem sou-

těží v Target Sprintu v České republice, a  to 

s  finanční podporou z  dotačních programů 

MŠMT.

CO JE TARGET SPRINT?

Target Sprint je kombinací běhu na střední 

vzdálenost a střelby na terč. Závodníci uběh-

nou tři úseky, každý o  délce 400 m, a  mezi 

nimi absolvují dvě střelecké zastávky, při kte-

rých zasahují pět terčů. Střelba z  laserových 

nebo vzduchových pušek probíhá do věku 

15 let vleže a od 15 let vestoje. Závody se mo-

hou uskutečnit nejen na atletických oválech, 

ale také v terénu, tedy všude tam, kde je mož-

né vhodně umístit běžeckou dráhu a propojit 

ji se střelnicí. 

Sportovní disciplína Target Sprint roz-

víjí nejen u  dětí celou řadu morálně volních 

vlastností či fyzických i  psychických doved-

ností a  schopností, k  nimž nesporně patří: 

kondice (běh je přirozená tělesná aktivita, 

která posiluje organismus a  funguje jako 

účinná prevence zdraví), soustředění (uklidnit 

se po běhu a zasáhnout terč při vysoké tepo-

vé frekvenci vyžaduje opravdovou koncen-

traci), taktika (závodník musí vhodně rozložit 

síly a vždy vybrat způsob běhu i střelby, kte-

rý nejlépe vyhovuje situaci), zodpovědnost 

(správné a bezpečné zacházení se zbraněmi) 

či ambice (zdravá soutěživost, cílevědomost 

a chuť se stále rozvíjet a zlepšovat). 

Target Sprint je nový, dynamický sport, 

který si ve světě získává čím dál větší oblibu 

a  má ambici se jednou stát olympijskou dis-

ciplínou. 

TARGET SPRINT A KRIZOVÉ SITUACE

Target Sprint také originálním a  zajíma-

vým způsobem rozvíjí brannou připravenost 

účastníků, protože v  důsledku kombinace 

velké fyzické zátěže při běhu a následné po-

třeby uklidnění se před střelbou, musí sporto-

vec řešit jistou „krizovou situaci“. Toto řešení 

nese podstatné společné znaky s  mnoha 

potenciálními složitými životními situacemi, 

které mohou z  různých důvodů postihnout 

každého člověka, větší skupinu občanů nebo 

celou společnost. Target Sprint rozhodně 

posiluje sebevědomí nejen vítězů, ale všech 

účastníků, kteří závod absolvují. Zejména 

u  dětí a  mládeže pomáhá rozvíjet jejich při-

pravenost na řešení krizových situací zajíma-

vou a atraktivní sportovní formou. 

JAK SE SOUTĚŽÍ?

Závod se skládá ze tří běžeckých a dvou 

střeleckých částí: hromadný start (max. 20 zá-

vodníků) – běh na 400 m – střelba ze vzdu-

chové nebo laserové pušky na terče o  prů-

měru 3,5 cm ze vzdálenosti 10 m – běh na 

400 m – střelba ze vzduchové nebo laserové 

pušky na terče o  průměru 3,5 cm ze vzdá-
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lenosti 10 m – běh na 400 m – cíl. Závodník 

startuje beze zbraně a v průběhu běžeckých 

úseků ji nenese, puška zůstává ve stojanu na 

střelnici. Střídání běhu a  střelby probíhá tak-

to: závodník přibíhá na střelnici – bere pušku 

ze stojanu – přenáší ji na střelecké stanoviště 

(nesmí přitom běžet) – zaujímá místo na pa-

lebné čáře – splní střeleckou položku, tj. za-

sáhne všech 5 terčů (nemá omezený počet 

výstřelů, střílí tak dlouho, dokud nezasáhne 

všechny terče) – vrátí pušku do stojanu – po-

kračuje v  běhu na trati. Jediným rozhodující 

kritériem pro úspěšnost v  závodě je čas od 

startu do cíle. 

ZÁVODY A AKTIVITY CZECH TARGET 

SPRINT OPEN

Na jaře jsme ve spolupráci s partnerskou 

ZŠ Masarykova v Čáslavi uspořádali pilotní zá-

vody a následně připravili seriál akcí a závodů 

pro školy i veřejnost, který v České republice 

v  roce 2018 probíhal, a  i nadále bude organi-

zován pod názvem Czech Target Sprint Open. 

Ve školním roce 2018/2019 jsme oslovili 

všechny základní školy v  Praze a  Středočes-

kém kraji a začali pořádat školní závody pro 

dívky a  chlapce ze 7. a  8. tříd. Vítězové škol-

ních kol (první tři v  každé ze čtyř kategorií) 

byli vždy odměněni diplomy a  medailemi 

a zejména postupem do jarních finále, která 

se uskuteční v červnu 2019. V průběhu dvou 

podzimních měsíců 2018 jsme zorganizovali 

závody pro 23 základních škol, do nichž se 

zapojilo 1112 dětí. Oficiální školní závody po-

řádáme v  měsících září až listopad a  duben 

až červen. Se školami, které mají zájem, ale 

spolupracujeme i  v  zimním období, kdy pro 

ně pořádáme střelecké tréninky či alternativ-

ní závody v tělocvičnách. 

V souladu s pravidly Target Sprintu jsme 

školní závody upravili tak, že časově omezu-
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jeme pobyt mladých závodníků na střelni-

ci. Když ani v  průběhu 2 minut nezasáhnou 

všech pět terčů, ukončují střelbu, pokračují 

v  závodě a  k  jejich výslednému času se při-

počítává penalizace 20 sekund za každou ne-

splněnou střeleckou položku.

Při akcích Czech Target Sprint Open zatím 

používáme laserové pušky a elektronické ter-

če, nemusíme proto řešit problémy se zajiš-

těním bezpečnosti a umístěním střelnic, což 

nám umožňuje uspořádat závody prakticky 

téměř v  jakýchkoli přírodních podmínkách. 

Pro určitý typ soutěží ale plánujeme v  bu-

doucnu také využití vzduchových pušek.

Vedle závodů pro školy jsme představo-

vali Target Sprint také široké veřejnosti, ať už 

formou otevřených závodů v  rámci dopro-

vodných programů vybraných sportovních 

událostí, např. Gladiator Race, Mistrovství ČR 

v  OCR běhu apod., nebo při různých veřej-

ných událostech, společenských akcích, vý-

ročích, oslavách, sportovních dnech apod., 

a to buď formou zkrácených závodů nebo jen 

s pomocí střelby, kterou si po instruktáži mo-

hou zájemci aktivně vyzkoušet. 

SPOLUPRÁCE

Při přípravě a realizaci aktivit Czech Target 

Sprint Open jsme navázali partnerskou spo-

lupráci nejen s mnoha dodavateli a instituce-

mi (např. Armádní sportovní centrum DUKLA, 

Vysoká škola sportu a  tělovýchovy PALEST-

RA, Český střelecký svaz aj.), ale také se zná-

mými sportovními osobnostmi, které rozvoj 

Target Sprintu v ČR podporují. Patří k nim např. 

Jarmila Kratochvílová, olympijská medailistka, 

mistryně světa v  běhu na 400 a  800 m, dr-

žitelka světového rekordu v  běhu na 800 m, 

Miroslav Varga, olympijský vítěz ve střelbě 

z malorážky na 50 m, Jitka Landová, olympi-

onička, akademická mistryně světa v biatlonu, 

nebo nejlepší čeští moderní pětibojaři Jan Kuf 

a Eliška Přibylová.

JEDEME DÁL

Máme radost, protože naše dosavadní 

zkušenosti i  praxe jasně ukazují, že Target 

Sprint je pro děti velmi atraktivní a k pohybu 

motivující sportovní disciplínou. Proto plánu-

jeme započaté aktivity Czech Target Sprint 

Open nejen udržovat, ale v  rámci možností 

také rozvíjet. 
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Univerzitní sport je fenomén, který k  mlá-

deži a  vysokým školám neodmyslitelně 

patří. Vzhledem k  vývoji a  potřebám společ-

nosti, ale i zájmům současné mladé generace, 

technické disciplíny mají všechny atributy, kte-

ré mládež vyhledává: nutnost plného nasazení, 

adrenalin, spojení sportovní činnosti se zvlád-

nutím náročné techniky, možnost podívat se 

na svět z  ptačí perspektivy anebo naopak 

zkoumat podvodní svět.

Svým charakterem je Česká asociace 

akademických technických sportů (ČAATS) 

s  11 provozovanými sporty organizací mul-

tisportovní, velice mladou a  dynamickou 

s  neustálým pohybem členů, nových a  od-

cházejících, univerzitních sportovců, kterým 

naše kluby po dobu studia vytváří podmínky 

ke sportovní a tréninkové činnosti.

Téměř devadesát procent členské základ-

ny tvoří mládež do 26 let. Různorodost spor-

tovních disciplín vyžaduje úzkou spolupráci 

ČAATS s příslušnými sportovními svazy nejen 

v  rámci Sdružení sportovních svazů České 

republiky, ale i  mimo ně: s  Českým střelec-

kým svazem, Asociací radiového orientačního 

běhu ČR a Leteckou amatérskou asociací. 

Gabriela Vognarová, JČU České Budějovice, 

AMS 2018, Kuala Lumpur, Malajsie, 

dvojnásobná akademická mistryně světa; 

2 zlaté individuální medaile – 10 m vzduchová 

puška a 50 m malorážka 3 × 40 ran; 2 týmové 

medaile – stříbro a bronz

PROVOZOVANÉ SPORTY: 

• sportovní střelba 

• požární sport 

• zimní biatlon

• letní biatlon

• radiový orientační běh

• plavání s ploutvemi 

• letecké sporty 

• paragliding

• letecké modelářství

• kynologie

• potápění

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Česká asociace akademických technických sportů 2 2 2

Celkem 6
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Naším specifikem zůstává, že program 

asociace je otevřený i  neorganizované mlá-

deži, v případě vysokoškolských studentů je 

jejich účast na Akademických mistrovstvích 

možná na základě předložení studijního prů-

kazu. Našimi členy se v souladu se stanovami 

mohou stát i žáci základních a střeních škol.

ČAATS VE FAKTECH

Založení ČAATS: leden 1990, od roku 1991 

jsme součástí České asociace univerzitního 

sportu (ČAUS), která je naší hlavní partner-

skou organizací

Členská základna: 1529 členů k 1. 1. 2018

Počet klubů: 15 z  toho 3 kluby fungují jako 

univerzitní při UK Praha, MU Brno a VŠB TU 

Ostrava 

Počet akademických mistrovství ČR: 8, 

plavání s  ploutvemi bylo součástí Českých 

akademických her 2018, které pořádala ve 

spolupráci s  ČAUS a  ČAATS Fakulta spor-

tovních studií MU v Brně v termínu od 17. do 

22. 6. 2018

AM ČR jsou zakončením nižších soutěží 

klubů, nejvyšší počet účastníků mělo opět 

AM v požárním sportu, kterého se zúčastnilo 

téměř 200 studentů z 11 VŠ.

Tradičně největší pozornost přitahují spor-

ty jako je o  paragliding, sportovní potápění 

a  letecké sporty. Velkému zájmu se rovněž 

těší dva olympijské sporty – sportovní střelba 

a  biatlon, které mají mezinárodní vyvrchole-

ní a  jsou zařazeny do programu Světových 

univerziád a akademických mistrovství světa 

pořádaných FISU (International University 

Sports Federation).

Rok 2018 byl rokem Akademických mis-

trovství světa (AMS). UŽ v  březnu, pro spor-

tovní střelbu v netradičním termínu, se konalo 

AMS v Kuala Lumpuru v Malajsii. Nejlepší uni-
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verzitní střelci světa si tak mohli zkusit soutěž 

ve velmi těžkých klimatických podmínkách. 

O  to větší jsme měli radost z  jejich výsled-

ků, kdy česká 22členná výprava sportovních 

střelců pod vedením Jana Fidlera přivezla 

2 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové medaile. Gab-

riela Vognarová, studentka JČU v  Českých 

Budějovicích, se pak se 2  zlatými individu-

álními medailemi, 1  stříbrnou a  1 bronzovou 

týmovou medailí stala nejúspěšnější účastni-

cí mistrovství světa. Tým sportovních střelců 

tak opět potvrdil svoji vysokou úroveň a jeho 

výsledky jsou příslibem pro Letní světovou 

univerziádu 2019, která se bude konat v  ital-

ské Neapoli.

V  závěru roku jsme již odstartovali pří-

pravu univerzitního družstva v  biatlonu, 

protože hned v  úvodu roku 2019 nás bude 

čekat Zimní světová univerziáda 2019, kte-

rá se uskuteční počátkem března v  ruském 

Krasnojarsku.

Výhled a naše očekávání v  roce 2019 by 

se dala shrnout do slov, někdy až příliš často 

opakovaných: pokračovat, lépe zajistit, vytvo-

řit kvalitnější technické zázemí klubů, umožnit 

širšímu počtu mládeže vyzkoušet si některý 

z  technických sportů…, a  tak bych mohla po-

kračovat ve výčtu. Složitější je však realizace 

a květnatá slova proměnit ve skutky!

Poslední větou tohoto příspěvku pro nás 

všechny, kteří činnost asociace zajišťují, ať 

již na úrovni sekretariátu ČAATS, nebo v jed-

notlivých klubech technických sportů, vše 

znovu začíná. Kolotoč akcí domácích i zahra-

ničních se opět roztáčí a my, všichni zainte-

resovaní, si můžeme opakovat slavnou větu, 

kterou začíná studentská hymna – „GAUDE-

AMUS IGITUR…“ a  opravdu se radovat! Těšit 

se, co nám nový rok přinese a  snažit se ze 

všech sil a na svém místě, aby byl co nejlepší 

ku prospěchu celku!

Ivana Ertlová

 

 ROB Ondřej Šimáček, ČVUT FSV Praha; 

akademický mistr ČR v radiovém orientačním 

běhu

 

Barbora Šumová, VOŠ Písek, AMS 2018, 

Kuala Lumpur, Malajsie; bronzová medaile 

disciplína Skeet
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Náš svaz je zapsaným sportovním spolkem. 

Současně je součástí Sdružení sportov-

ních svazů České republiky, z. s. (Sdružení) 

a  zakládajícím subjektem Českomoravské 

kynologické unie (ČMKU), která nás zastřešu-

je vůči Mezinárodní kynologické federaci FCI. 

Založen byl 8. prosince 1990.

Jsme největší kynologickou organizací 

v  rámci České republiky, sdružující více než 

20 tisíc členů v ZKO a Klubech.

ČKS je garantem státní reprezentace ve 

sportovní kynologii.

Jsme sportovním spolkem s velmi širokým 

spektrem nabídky jednotlivých odvětví, k uplat-

nění zájmů veškeré kynologické veřejnosti. 

Naše výsledky, docílené v evropském i svě-

tovém měřítku od doby založení svědčí o tom, 

že česká sportovní kynologie je nejen mezi-

národně velmi úspěšná, ale i  mezinárodními 

federacemi stále více respektována a  uznává-

na. Avšak co naplat, když veškeré naše snažení 

o uznání kynologického sportu včetně státní re-

prezentace (mimochodem velmi úspěšné) se-

trvává na jakémsi „mrtvém bodě“. Mezinárodní 

kynologická federace FCI není bohužel začle-

něna do Mezinárodního olympijského výboru 

(MOV) a není ani v seznamu organizací s MOV 

spolupracujícími. Celý kynologický svět s  tím 

nemá problém, pouze kynologie v ČR naráží na 

tuto nepřekonatelnou překážku.

Spektrum našich činností jak doma, tak 

v  zahraničí je velmi široké. Svaz organizuje 

postupové soutěže dospělých, mládeže a  ju-

niorů, jejichž vyvrcholením jsou Mistrovství ČR.

Jak u mládeže a  juniorů, tak u dospělých 

jsou postupové soutěže a  Mistrovství organi-

zována ještě po dvou liniích (všestranní a sto-

paři). Obdobně probíhají také postupové sou-

těže po jednotlivých plemenech pracovních 

psů. Spektrum a  různorodost našich činností 

jsou obrovské. Avšak díky nastaveným pod-

mínkám financování sportu u  nás bohužel 

na vyšší finanční částky z  peněz jdoucích do 

sportu nedosáhneme. Jistou nevýhodou vůči 

systému je skutečnost, že naše pobočné spol-

ky (základní kynologické organizace – ZKO) 

sice poměrně hustě pokrývají plochu našeho 

státu (je jich více než 500), ale tím pádem jde 

převážně o  malé ZKO, alespoň co do počtu 

členů, zejména pak mládeže. A jsme u dalšího 

problému, kdy naše ZKO většinou nesplňují 

předepsané kvóty mládeže MŠMT a  vyjdou 

tak finančně naprázdno. Obecně řečeno, náš 

sport je směrem od státu silně podfinancován. 

Větší část každoročních výdajů na činnost, za-

jištění veškeré sportovní a přeborové činnosti 

hradí svaz z vlastních prostředků. Taktéž svaz 

hradí náklady na zajištění reprezentace. Zájem 

eventuálních sponzorů je limitován tím, že 

nejsme natolik atraktivním sportem, o  který 

by měla zájem celoplošná veřejnoprávní či 

soukromá média. Když už se najde sponzor, 

například krmivářská firma nebo firma s kyno-

logickými potřebami, jsou její možnosti vzhle-

dem k našim požadavkům přeci jen omezené. 

 

Mladý sportovec 2018 – Louny

 

A máme to !!! Podruhé mistry světa – 

Václav Ouška s Quidem zopakovali úspěch 

z roku 2016 

 

Mistrovství světa německých ovčáků 

WUSV – česká reprezentace 1. místo 

v soutěži družstev 
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I tak jsme rádi za každou korunu, či poskytnutý 

materiál.

Větší zájem ze strany kompetentních orgá-

nů o sportovní kynologii bychom uvítali hned 

z několika důvodů. Nejde jen o sportovní vyžití, 

i když ani to není zanedbatelné. Zejména po linii 

práce s mládeží je kynologie s ohledem na bu-

doucnost dle nás velmi přínosná. 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 lidí kynologie napomá-

há vytvářet pocit odpovědnosti ke svěřenému 

zvířeti. Všechny tyto aspekty jsou ve výchově 

naší mladé generace obecně často opomíjeny. 

Nelze pominout také fakt, že z řad našich členů 

vyrůstají budoucí psovodi Armády ČR, Policie 

a dalších bezpečnostních složek.

Kromě již zmíněných činností podporuje 

svaz finančně i  krajská soustředění mládeže, 

výcvikové víkendy a  jedenkrát ročně pořádá-

me republikový tábor mládeže s účastí 55 dětí 

(letos již 38. v pořadí). Nebývalého rozmachu 

doznala nová speciální odvětví kynologického 

sportu. Agility, Flyball, Obedience, Dogdan-

cing – tanec se psem, Discdog – létající talíře, 

Mondioring – speciální obrana.

Kromě základního poslání, organizaci 

sportovního výcviku a  chovu psů, je nemalá 

pozornost věnována právě práci s  mládeží 

v  oblasti propagace ochrany zvířat a  přírody. 

Samozřejmostí je odborná příprava funkcio-

nářů (rozhodčích, figurantů, kladečů, trenérů) 

a  vydávání potřebných normativů k  zajištění 

sportovní a  chovatelské činnosti. Každoročně 

jsou organizovány a  zabezpečovány výběro-

vé postupové soutěže, mistrovství dospělých 

i mládeže a výjezdy reprezentačních družstev 

na světová mistrovství. Kromě toho je organi-

začně zabezpečován také systém výkonnost-

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  MS německých ovčáků WUSV – 
Václav Ouška Mistr světa + družstvo 
1. místo

2  MS boxerů Atibox – K. Racková Mis-
tr světa + družstvo 2. místo

3  MS německých ovčáků – M. Matou-
šek 3. místo

4  MS FCI IPO všech plemen – D. Pale-
ček 4. místo

5  MS Agility – M.  Klimešová 
kat. medium 1. místo

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Český kynologický svaz 6 6 4

Celkem 16

 

Potřetí mistryní světa v agility – Martina 

Magnoli-Klimešová
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ních zkoušek psů, na kterých je ověřována 

odborná připravenost zvířat, potřebná i  pro 

vhodnou plemenitbu. 

Pro členy svých chovatelských klubů jed-

notlivých plemen vydává ČKS průkazy půvo-

du psů, vede plemennou knihu a zabezpečuje 

kompletní servis jednotlivým chovatelům. 

Prostřednictvím zastřešující Českomo-

ravské kynologické unie je náš svaz členem 

mezinárodní kynologické federace FCI. V  po-

sledních letech jsme byli touto organizací 

několikrát pověřeni uspořádáním vrcholných 

světových mistrovství v různých odvětvích ky-

nologické činnosti. Všechny tyto akce byly jak 

po odborné, tak i společenské úrovni vysoce 

hodnoceny. Domníváme se, že i  tyto aspekty 

by měly být zohledněny při rozhodování o při-

dělení státních finančních prostředků. Vždyť se 

jedná 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 7000 předvedených jedinců. 

I  na poli „kynologické diplomacie“ od-

vádíme nemalý kus práce nejen pro českou 

kynologii, ale i ČR samotnou. Náš svaz má za-

stoupení v několika komisích mezinárodní ky-

nologické federace FCI i orgánech světových 

organizací jednotlivých plemen.

Výcvik psů je zabezpečován v  zaříze-

ních jednotlivých základních organizací, je 

prováděn pod vedením zkušených instruk-

torů. Vyvrcholením určitého období přípra-

vy je vždy ověření schopností psů účastí 

na zkouškách z  výkonu podle jednotlivých 

stupňů obtížnosti. Mimo to jsou na regionální 

úrovni pořádány veřejné kynologické závody 

pro široký okruh našich členů, které slouží 

nejen k porovnání výkonnosti psů, ale bývají 

i významnou společenskou událostí v místě 

působnosti pořádající organizace a přispívají 

k  jejímu zviditelnění a  propagaci kynologic-

kého sportu samotného.

Výkonnostní sport, vrcholící v  domácích 

mistrovstvích a účastí na mnoha mistrovstvích 

světa, je podřízen požadavkům Mezinárodní 

kynologické federace FCI. 

Činnost našich kolektivních členů 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 

struktuře zaslouží Centrum pro speciální vý-

cvik psích pomocníků pro tělesně a zdravotně 

handicapované – HELPPES. Jeho výcvikáři 

mají již vycvičeny a  úspěšně předány stovky 

vodících psů pro nevidomé a  psů asistenč-

ních. I  v  těchto disciplínách jsou každoročně 

pořádána mistrovství ČR, kde účastníky jsou 

samotní postižení spoluobčané.

Rok 2018 byl pro naše sportovní kynology 

i  přes nepřízeň v  dotační politice na meziná-

rodním poli úspěšný. V. Ouška se stal již podru-

hé mistrem světa na MS WUSV německých 

ovčáků v Dánsku. Na stupních vítězů jej doplnil 

ještě M. Matoušek na krásném 3. místě. A  je-

likož i zbylí členové družstva se umístili v po-

předí, stali jsme se také již opakovaně i mistry 

světa v kategorii družstev. 

Na MS boxerů ve Španělsku získala K. Rac-

ková již druhý titul mistra světa. České družstvo 

skončilo druhé.

Na MS FCI IPO všech plemen jsme sice 

nenavázali na loňská umístění, ale 4. místo 

D. Palečka je v tak silné konkurenci výborným 

výsledkem. Ve výčtu úspěchů nesmí chybět 

ani MS plemene belgický ovčák FMBB ve Slo-

vinsku. Do užšího finále o titul mistra světa se 

probojovali hned 4 naši závodníci s  krásným 

umístěním od 7. do 14. místa. Díky tomu ob-

sadilo naše družstvo 3. místo. Na MS dobrma-

nů IDC na Slovensku obsadil P. Pluhař pěkné 

6.  místo. Na MS rottwailerů IFR v  Nizozemí 

byla I. Procházková klasifikována na 12. místě. 

Mezi úspěchy se také řadí 7. místo S. Janouš-

kové na MS FCI stopařů na Slovensku. Přehled 

úspěchů je již nyní bezesporu úctyhodný, a to 

nás ještě v závěru roku čeká MS ISPU velkých 

kníračů, kde býváme tradičně taktéž úspěšní. 

Z ostatních kynologických sportů pro nás 

bylo velmi úspěšné také MS v Agility. Kromě 

řady předních umístění je třeba vyzdvihnout 

nevídaný úspěch M. Klimešové, která se stala 

ve Švédsku již potřetí mistryní světa v  kate-

gorii medium. Z  European Open Junior 2018, 

které se v červenci uskutečnilo v Nizozemsku, 

se česká reprezentace dětí a  juniorů Klubu 

agility ČR vrátila s výsledky z říše snů! Dlouho-

době dokazuje, že Češi patří mezi špičku svě-

tového juniorského agility, ale letošní výsledky 

předčily očekávání i  těch nejoptimističtějších 

odhadů. Výprava přivezla celkem 14 medailí! 

6  z  jednotlivých běhů jednotlivců i  družstev 

a  8  těch, kterých se cení nejvíce, tedy ze 

součtu jumpingu a agility. Děti a junioři repre-

zentací z téměř všech koutů světa hned třikrát 

slyšeli českou hymnu!

Úplně závěrem snad zbývá pouze vyslovit 

přání, aby konečně byla ve financování státní 

reprezentace nastavena jednotná, spravedlivá 

a průhledná pravidla.

Veškeré informace ohledně svazu možno 

získat na webu: www.kynologie.cz

 

MČR BVK 2018 Veronika Drobná a Gazy

 

Absolutní nasazení – kladina 

 

Daniel Paleček s malinois Looker Mi-Ji, 

4. místo na MS FCI Lignanao 2018. FMBB
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ČESKÝ RADIOKLUB V MEZINÁRODNÍ 

SOUTĚŽI RADIOAMATÉRŮ – IARU HF 

CHAMPIONSHIP 2018 POD ZNAČKOU 

OL8HQ

Pravidelně se posledních 15 let čeští ra-

dioamatéři zúčastňují této soutěže v kategorii 

jednotlivců a také v kategorii národních radio-

amatérských organizací a klubů.

Pro letošní rok byla pracovní volací značka 

OL8HQ přidělena soutěžnímu týmu Českého 

radioklubu. Skupina zhruba 50 operátorů a dal-

ších osob, zabezpečující bezporuchový chod 

všech zařízení této stanice, opět pracovala na 

všech radioamatérských pásmech v  oblasti 

krátkých vln telegrafním i SSB provozem. Cílem 

bylo pokračování v umístění na předních světo-

vých místech v rámci celého světa tak, jak bylo 

již naším zvykem v posledních deseti letech – 

tedy umístit se mezi prvními sedmi stanicemi, 

pohybovat se kolem pátého místa.

V rámci přípravy bylo značné úsilí věnová-

no přípravě technického vybavení jednotlivých 

pracovišť na všech 12 místech rozložených po 

celé naší republice. 

Samostatnou stránkou v  soutěži jako ta-

kové jsou antény, anténní systémy, které kon-

krétní pracoviště pro svoji činnost používá. 

Nezřídka – a to zejména na pásmech o nižších 

kmitočtech – jsou instalovány další doplňkové, 

zejména přijímací anténní systémy. 

JAK TO V ROCE 2018 DOPADLO?

V  první řadě je nutno zdůraznit, že ofi-

ciální výsledky letošního ročníku vyhlašuje 

pořadatel tohoto závodu až na začátku roku 

2019. Je to i proto, že jsou vyhodnocovatelem 

párována všechna spojení všech stanic v celé 

soutěži. Jedná se o  několik milionů vzájem-

ných spojení a každé spojení je kontrolováno 

na shodu v uvedeném čase, přesnost zápisu 

volací značky protistanice, správnost zápisu 

předávaných kódů (report, číslo zóny, násobič 

bodového výsledku, bodové ohodnocení spo-

jení, celkový počet bodů). Samozřejmě jsou 

kontrolovány i základní formální údaje. Pokud 

soutěžní deník obsahuje drobné chyby, je po-

čet bodů za chybný zápis snižován. Za hrubší 

prohřešky pak je formou penalizace konečný 

výsledek snížen. Zájmem každého soutěžícího 

je bezchybný deník odeslat. Avšak bereme-li 

v  potaz i  třeba úroveň některých rušení na 

radioamatérských pásmech při příjmu povinné 

soutěžní informace, je zcela bezchybný deník 

vzácnou, až podezřelou výjimkou.

Soutěžní tým OL8HQ navázal během zá-

vodu (po dobu 24 hodin) 16  258 spojení, po 

odpočítání opakovaných spojení byl konečný 

počet platných spojení 15  776. Celkem bylo 

pracováno se 479 zeměmi (kumulovaně ze 

všech 6 pásem a  obou módů), což je počet 

násobičů za závod. Bodový průměr na spoje-

ní 2,66 bodu/spojení. V každé minutě závodu 

bylo navazováno operátory průměrně přes 

11 spojení. Vezmeme-li do úvahy, že některá 

pásma jsou během určité denní (nebo noční) 

doby zcela zavřená, jedná se o úctyhodný vý-

kon operátorů.

Celkem bylo dosaženo 20 098 840 bodů.

Podle současných informací z  různých 

přehledů  a  ze zcela neoficiálních pramenů 

jsme dosáhli na kýžené 5. místo na světě.

Pavel Kupilík, OK1MY

manažer OLHQ týmu

YOTA 2018, JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Youngsters On the Air je medzinárodná 

iniciatíva pre rozvíjanie rádioamatérskych ak-

tivít medzi mládežou, zastrešená IARU. Zlatým 

klincom je každoročný letný tabor YOTA. Tento 

rok až v ďalekej Južnej Afrike.

Tento rok bola účasť trochu menšia, ale 

o to viac priateľskejšia. Predsa len dlhé a dra-

hé cestovanie a  exotická destinácia odradili 

niektorých mládežníkov, rodičov, alebo aj celé 

tými. Kontroverzne bola vnímaná aj požiadav-

ka IARU na nových účastníkov okrem tímlidra. 

Slovenský tým bol v  zložení Tomáš OM2ATU 

a Ondrej OM4DW, český Martina OK2YLQ, Jin-

dra OK1NOR a Marek OK1MV.

Afrika nás privítala príjemným počasím. 

Slnko, cez deň okolo 20°C, v noci sviežich 5°C. 

V  zime je tam obdobie sucha, čiže niekoľko 

 

Anténní systémy stanice OK7K, která se 

zapojila v závodě pod značkou ČRK OL8HQ

 

Operátoři při soutěži Milan OK1AWZ 

a Standa OK1AU

 

Martina OK2YLQ
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mesiacov nepadne ani kvapka, aj chladné rána 

sú bez rosy. Naším domovom sa na týždeň 

stal hotel Aha Kopanong na predmestí Johan-

nesburgu. Je to veľký uzavrený areál, kde je 

centrálna budova s  jedálňou, konferenčnými 

miestnosťami, peknou terasou, záhradou s  ja-

zierkom a  samozrejme barom. Samotné uby-

tovanie je v  dvojposchodových domčekoch 

roztrúsených okolo, ktoré vnútri ukrývajú dve 

klasické hotelové izby. 

V jednom domčeku bol zriadený hamshack, 

vedľa neho dva stožiare s tribanderom a hexbe-

amom. K tomu drôtové antény na dolné pásma. 

Výbava bola teda veľmi slušná, podobne ako 

minulé roky. Program bol aj tento rok výborný 

a dosť nahustený. Bolo toho naozaj veľa, ale čo 

z toho vyhodiť, keď všetko bolo zaujímavé?

Prvý deň po slávnostnom výkope sme za-

čali zhurta technicky. Ako darček sme dostali 

notoricky známu „usb kľúčenku“ RTL-SDR 

a  k  tomu prednášku a  ukážky niekoľkých 

aplikácii, ktoré sme si mohli nainštalovať na 

notebook. Najmä s dôrazom na tému satelitov, 

ktorá sa vinula celým týždňom. Pokračovali 

sme výrobou dualband 2 m/70 cm yagi, ktorú 

nám pripravili ako kit. Naozaj pekná a výborne 

pripravená anténka, ktorá sa dá držať v  ruke 

a použiť na satelity, ale aj hocičo iné.

Ďalšie prednášky boli o  divých zvieratách 

africkej prírody. Veľkým prekvapením bolo 

nielen pre nás, ale aj vystrašené recepčné, keď 

do sály priviedli živého geparda  Aby sme ne-

vybočili úplne mimo témy, nasledovala krátka 

prezentácia, ako sa značkujú a sledujú zvieratá 

 

Vypuštění balónu

 

Česko-slovenský tým

 

YOTA 2018
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modernými technológiami a  za pomoci rádio-

vých vĺn. Na toto nadviazal výlet posledného 

dňa, kedy nás zobrali na naozajstné safari.

Najväčšou akciou bola príprava a vypuste-

nie balóna. Celé to zastrešili prvkami projek-

tového manažmentu, aby mládežníci videli, čo 

ich čaká neskôr v práci. Najprv nás rozdelilli do 

tímov, v ktorých sme si mali určiť úlohy, podľa 

toho, kto čo vie a v čom je dobrý. Niektorí sú 

manuálne zruční, iní vedia programovať, ďalší 

sú tvoriví, pekne kreslia, alebo sú extroverti 

a  chcú zahviezdiť pri záverečnej prezentácii. 

Asi nikto nevedel, ako to pôjde, ale nakoniec 

to vypálilo výborne. 

Na druhý deň sme už 4.30 ráno odchád-

zali na miesto vypustenia 100km ďaleko. Ráno 

bola riadna zima, dokonca mrzlo. Na mode-

lárskom letisku s malou asfaltovou RWY sme 

si pozreli pekný východ slnka. Organizátori 

nás nenechali hladných, dostali sme raňajky, 

teplý čaj, kávu aj  instantnú polievku. Postup-

ne sme rozložili a  pozapájali všetky krabice 

a nafúkli balón. 

Napriek vetru sa štart podaril bez problé-

mov. Hneď vyrážal aj pátrací tým na dvoch 

terénnych autách a  nás ostatných previezli 

k neďalekému jazeru. Tam sme chytali signály 

z balóna, skúšali spojenia cez cross band pre-

vádzač a po klesnutí bálona na zem, aj spoje-

nia cez FM satelity. Počas celého týždňa bol 

večer blok Train-the-trainer. Prezentovalo sa 

a diskutovalo o práci s mládežou, propagácii 

HAM, výučbe začiatočníkov, skúškach a  kon-

cesiách a všetko okolo. Cieľom bolo motivovať 

účastníkov k  aktivite vo vlastných krajinách. 

My Európania máme problémy a  skúsenosti 

veľmi podobné. Mnohé decká sú stále zveda-

vé a šikovné, ale treba im pripraviť zaujímavý 

program, zaujať a udržať ich pozornosť. 

Nie je to o  peniazoch, ale  obetavosti jed-

notlivcov a klubov. Techniky a možností je dosť. 

Úplne iné problémy majú africké krajiny. Na 

rozdiel od Európy majú všade tisíce zveda-

vých detí, ktoré radi budú chodiť na akýkoľvek 

„krúžok“. Problém je s  inštruktormi – rádioa-

matérmi, so skúškami a  získaním koncesie, 

s  priestormi a  technikou. Pomerne rozsiahlu 

infraštruktúru má skautské hnutie a aj väčšina 

HAM aktivít ide cez nich.

Posledný deň nás zobrali na safari. Jazdili 

sme v otvorených džípoch aj so sprievodcom, 

ktorý nám veľa porozprával o africkej prírode. 

Videli sme antilopy, zebry, byvoly, žirafy, rôzne 

vtáky. Večer bolo slávnostné ukončenie, poďa-

kovania, odovzdávanie diplomov, lúčenie. Čo 

dodať na záver? Ďalší nezabudnuteľný týždeň, 

nabitý kvalitným programom , počas ktorého 

sme sa poriadne nevyspali. Veľké poďakovanie 

priateľom zo ZS6 za skvelé zorganizovanie 

tohto veľkého podujatia a IARU, SZR a ČRK za 

podporu a možnosť zúčastniť sa.

 

Český tým – Martina OK2YLQ, Jindra 

OK1NOR a Marek OK1MV
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Moravskoslezský kynologický svaz (MSKS) 

je dobrovolný, nezávislý, demokratic-

ký a nepolitický spolek v oblasti tělovýchovy 

a sportu. Členy jsou zájemci o výcvik psů, je-

jich chov a  výstavy. Prostřednictvím 180  zá-

kladních kynologických organizací a  chova-

telských klubů sdružuje téměř 4  000 členů. 

Cílem MSKS je zajištění všestranného sportov-

ního vyžití zájemců o chov a výcvik psů z řad 

dospělých i  mládeže v  souladu s  posláním 

Mezinárodní kynologické organizace FCI, je-

jímž je členem prostřednictvím Českomorav-

ské kynologické unie (ČMKU). Svaz aktivně 

spolupracuje s vrcholným orgánem kynologie 

v České republice – ČMKU a vytváří nezbytné 

podmínky pro výchovu odborníků v oblasti vý-

cviku a chovu psů (zejména rozhodčích, figu-

rantů a dalších funkcionářů).

MSKS zveřejňuje na svých internetových 

stránkách www.msks.cz aktuální informace 

o  všech připravovaných soutěžích, chovatel-

ských a výcvikových akcích. Jsou zde i  infor-

mace z  výcvikové komise, zprávy z  výběro-

vých závodů a  mistrovství MSKS a  spousta 

jiných informací z dění ve svazu. 

Sezónu letošního roku opět otevírala vý-

stava psů všech plemen známá pod názvem 

Hanácká národní výstava psů. Konala se ve 

dnech 13. – 14. ledna 2018 v  areálu akciové 

 

Michaela Lepařová, 1. místo v kategorii IPO 3

 

HNVP 2018 – BIS

 

HNVP 2018 – BIS junior
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společnosti Veletrhy Brno. Jejího XIII. ročníku 

se zúčastnilo 1370 psů a 1840 fen z 10 států 

světa. Na závěr každého dne probíhaly soutě-

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

závěr výstavy utkali o čestný titul „Nejkrásněj-

ší pes XIII. Hanácké národní výstavy“. Letošní 

titul „BIS“ si odnesl Welššpringršpaněl Cedrik 

Idol Bohemia. V roce 2019 se bude XIV. ročník 

Hanácké národní výstavy psů všech plemen 

konat ve dnech 12. – 13. ledna v  Brně v  areá-

lu výstaviště. Naplánovány jsou pro příští rok 

také různé závody, zkoušky, krajské výstavy 

a speciální výstavy. Bude se již tradičně konat 

Mezinárodní mistrovství MSKS dle IPO 3 se 

zadáním titulu CACIT. 

Letošní Mezinárodní mistrovství MSKS pro-

bíhalo netradičně, o prodlouženém víkendu od 

27. do 29. září 2018. Na start mistrovství ve vý-

konu sportovních psů se přihlásilo rekordních 

48 účastníků ve dvou kategoriích, a  to IPO 1 

a IPO 3. Při prezenci, která proběhla ve čtvrtek 

27. září, se na start prezentovalo 13 účastníků 

kategorie IPO 1 a 30 účastníků kategorie IPO 3. 

Z tohoto množství závodníků harmonogramem 

zamíchalo nahlášených 6 háravých fen. Slav-

nostního zahájení MM MSKS se ujali předseda 

MSKS a ředitel závodu pan Jiří Hammer a hlav-

ní rozhodčí Ing. Miroslav Vávra, který představil 

rozhodčí pro stopu obou kategorií pana Milana 

Mnicha s  jeho kladeči, rozhodčího pro posluš-

nost IPO 3 pana Miroslava Kašpara, rozhodčího 

pro poslušnost a obranu IPO 1 pana Jana Stra-

cha a  slovenského hosta, kterému bylo svě-

řeno posuzování obran hlavní kategorie IPO 3, 

pana Ondreje Bihariho spolu s  jeho figuranty. 

Následně proběhlo losování.

Samotná soutěž probíhala v pátek a sobo-

tu, dle harmonogramu. Po oba dva dny jsme 

mohli v  obou kategoriích sledovat jak slabší, 

tak i  zcela výjimečné výkony. Zde bychom 

chtěli vyzvednout výkon v  kategorii IPO 1 na 

stopě pana Černocha s fenou Erika z Cerkasu, 

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

 

Mistovství mládeže – kategorie SPr1
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který získal za předvedený výkon maximální 

počet 100 bodů. Dále pak poslušnosti slečny 

Novákové a  její feny Mafi z  Kuřimského háje 

a  pana Švirgy se psem  Baxny Rapax Bohe-

mia, kteří shodně získali výborných 96  bodů. 

V obraně kralovala paní Zabloudilová s Agilem 

Eben Bohemia s výbornými 97 body.

V  kategorii IPO 3 je třeba především po-

ukázat na obranu pana Ostrčilíka s  Beembo 

Erpemos, který předvedl téměř dokonalou 

obranu a  zasloužil si 99 bodů. V  očích roz-

hodčích IPO 3 předvedla v  kategorii stopy 

a poslušnosti nejlepší výkon slečna Hulíková 

s Orphee ze Slovanského domu, která zvítězi-

la s 96 a 93 body. 

Celkovou vítězkou kategorie IPO 1 se 

stala Kristýna Nováková s Mafi z Kuřimského 

háje s celkovým počtem 283 bodů (94-96-93), 

na druhém místě skončila Radmila Pospíši-

lová s  Boltem Palomino Bonito s  celkovým 

počtem 274 bodů a  třetí místo získal Lukáš 

Zdeněk se svým velkým kníračem Rekordem 

Arlin Stanios s celkovým počtem 270 bodů. 

Celkovým vítězem a  mistrem MSKS pro 

rok 2018, se zadáním titulu CACIT a CACT, se 

stala Kateřina Hulíková s  Orphee ze Slovan-

ského domu s  celkovým počtem 286 bodů 

(96-93-97). Druhé místo obsadil Christos Kalli-

ontzis s Granttem z Duhového lesa se zadáním 

titulu Res CACIT a Res CACT s 275 body a třetí 

se umístil Zdeněk Novák s Aurou z Údolí Jizery 

s počtem 272 bodů a získal titul CACT. 

Sobotního slavnostního vyhodnocení se 

zúčastnil také hejtman Jihomoravského kraje 

JUDr. Bohumil Šimek, který již podruhé předal 

vítězce Putovní pohár hejtmana Jihomorav-

ského kraje. Hodnotný broušený pohár pro 

Mistra MSKS věnovala Českomoravská ky-

nologická unie a Kateřině Hulíkové jej předal 

předseda ČMKU MVDr. Lubomír Široký. Veli-

ce si vážíme podpory všech sponzorů, přede-

vším těch generálních, jako je firma GAPPAY 

a krmiva MISTER Mix dog. 

Samostatnou kapitolou v  činnosti svazu 

je mládež. MSKS pořádá soustředění mlá-

dežníků v  různých koutech republiky a  kaž-

doročně letní výcvikový tábor mládeže ve 

Zbraslavi u  Brna. Kromě přednášek a  semi-

nářů od zkušených lektorů si zde mohou děti 

procvičit stopy, poslušnost, obranu a agility 

a zároveň si vyzkoušet i pár disciplín z bran-

ného výcviku. Většina z  nich pak se svými 

psími kamarády zakončila tábor úspěšným 

složením zkoušek.

Mistrovství mládeže a  juniorů MSKS se 

i  letos konalo ve Zbraslavi v termínu 13. října 

2018. Závodilo se v  kategoriích ZZO, ZZO  1, 

IPO 1, IPO3 a  SPr 1. Celkem se přihlásilo 21 

psovodů se svými psy. V kategorii ZZO se na 

prvním místě umístila Adéla Janeczková s kří-

žencem Maxem, v  ZZO 1 Nikola Horáčková 

se psem Montym z JAN-RU, v kategorii IPO 1 

Martina Nemravová s  fenou Janicou Aykmar, 

v kategorii IPO 3 Michaela Lepařová se psem 

Attackem Barathea a  v  kategorii SPr 1 získa-

la prvenství Nikola Kubištová s fenkou Tarou 

z Mnichovy zahrady.

I  v  letošním roce svaz pořádal velmi oblí-

bené tzv. obranářské víkendy – setkání kyno-

logů se svazovými figuranty nebo figuranty 

1. třídy s  nácvikem obran. Víkendy jsou orga-

nizovány v  základních organizacích po celé 

republice a my Vám za Vaši přízeň děkujeme 

a těšíme se na plánované akce v příštím roce.

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

 

MM MSKS – stupně vítězů IPO 3

 

Mistrovství mládeže – kategorie IPO 1

 

Hejtman Jmk JUDr. Bohumil Šimek 

a předseda ČMKU MVDr. Lubomír Široký
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Jedním ze základních cílů činnosti Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) je 

podpora všeobecné sportovní činnosti členů 

s  ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, 

intelektuálních a  tělesných schopností a  zvy-

šování fyzické kondice v duchu zásad sportu 

pro všechny a  zdravého životního stylu, pod-

pora sportovní reprezentace a její přípravy.

Hasičský sport je obecně velmi oblíbe-

ným sportovním odvětvím s  dlouholetou 

tradicí a  celoplošnou dostupností. SH  ČMS 

eviduje 373 326 členů, včetně 70  618  dětí 

a  mládeže ve věku 3 – 18 let. Členové se 

sdružují v  7 707  sborech dobrovolných 

hasičů  (SDH). V  roce 2018 mělo sdružení 

80  247  sportovců, kteří se věnují požárnímu 

sportu nebo klasickým disciplínám CTIF pří-

padně dalším např. TFA (údaje k 31. 10. 2018) 

a sdružují se ve sportovních klubech. 

Pohybová příprava mládeže je zakotve-

na i v Koncepci činnosti s kolektivy mladých 

hasičů do roku 2020. Základem je pro děti 

ve věku 6 − 15 let hra Plamen, která v  sobě 

spojuje disciplíny požárního sportu i  klasic-

ké disciplíny CTIF,  v  postupových kolech se 

závodí v kategoriích mladší a starší, přičemž 

do vyšších kol postupují družstva kategorie 

starší. Dorost sportuje v  týmech dorostenců, 

dorostenek nebo jako jednotlivci v individuál-

ních disciplínách; zde rozlišujeme věkové ka-

tegorie – mladší (13 − 14 let), střední (15 − 16 let) 

a starší (17 − 18 let).

Sdružení je autonomním zástupcem Čes-

ké republiky v Mezinárodní sportovní federaci 

hasičů a záchranářů se sídlem v Moskvě, která 

organizuje Mistrovství světa v  požárním spor-

tu ve všech věkových kategoriích. Rovněž je 

prostřednictvím Českého národního výboru 

členem Mezinárodního komitétu pro preven-

ci a  hašení požáru (CTIF) se sídlem v  Paříži, 

který ve čtyřletém cyklu organizuje Hasič-

skou olympiádu v  klasických disciplínách 

CTIF a požárním sportu a ve dvouletém cyklu 

Hasičskou olympiádu mládeže v  klasických 

disciplínách CTIF.

V každém ze 77 okresů se každoročně ko-

nají postupové soutěže hry Plamen, dorostu, 

mužů a žen v požárním sportu. Jejich vítězové 

postupují do krajských kol a odtud ti nejlepší 

míří na mistrovská klání.

Začátek letních prázdnin vždy patří Mis-

trovství ČR hry Plamen a dorostu v požárním 

sportu (1. –  5. července, Plzeň). Nejlepší týmy 

mladých hasičů závodily v  šesti disciplínách 

hry Plamen. Mistry republiky se stali mladí 

hasiči z  Manětína (Plzeňský kraj). Do soutěže 

dorostu nastoupily nejlepší týmy dorostenců, 

dorostenek a  jednotlivci. V  napínavém klání 

zvítězili dorostenci z Brady-Rybníček (Králové-

hradecký kraj) a dorostenky z SDH Úněšov (Pl-

zeňský kraj). Nejlepšími jednotlivci byli Martin 

Šourek (Struhařov), Jan Šváb (Dobřany) a  Lu-

káš Míka (Jetřichovec). Jednotlivkyněmi pak 

Šárka Hájková (Bystřice nad Úhlavou), Lucie 

Ledvinová (Dešenice) a  Klára Hulínská (Kva-

sejovice).

Závěr prázdnin tradičně patří Mistrovství 

ČR profesionálních a  dobrovolných hasičů 

v požárním sportu mužů a žen (24. – 26. srp-

na, Liberec). Zahajovací disciplínou byl již 

tradičně výstup na cvičnou věž, letos poprvé 

v kryté hale. Mistryní ČR se stala Markéta Mar-

ková (Dolní Čermná) a  mistrem Jakub Pěkný 

(HZS Ústeckého kraje). Součástí tohoto dne 

bylo také Mistrovství ČR dorostu ve výstupu 

na cvičnou věž. V dorosteneckých kategoriích 

zvítězili Karolína Lefnerová, Ondřej Adámek, 

Apolena Kasalová, Jiří Červinka, Klára Hulínská 

a  Jiří Volejník. Druhý den byly na atletickém 

stadiónu na programu běh na 100 metrů s pře-

kážkami a štafety na 4 × 100 metrů. Závěr patřil 

požárním útokům, při nichž je klíčem k úspě-

chu dokonalá souhra sedmičlenných družstev. 

Nejlépe to zvládli ženy z Chválenic, dobrovol-

ní hasiči z  Mistřína a  muži z  HZS Plzeňského 

kraje. Celkovými vítězi se stali muži z Mistřína 

(Jihomoravský kraj), ženy z SDH Poniklá (Libe-

recký kraj) a družstvo HZS Plzeňského kraje.

MISTROVSTVÍ ČR V KLASICKÝCH 

DISCIPLÍNÁCH CTIF (28. ZÁŘÍ, DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM)

Družstva mužů a  žen soutěžila podle 

soutěžního řádu mezinárodní hasičské sou-

 

Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu, 

běh na 100 m s překážkami

 

Mistrovství ČR hry Plamen,  

požární útok CTIF

 

Šárka Jiroušová, světová rekordmanka 

v běhu na 100 m s překážkami

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 1 8 10

Celkem 19
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těže v  klasických disciplínách CTIF, v  němž 

jsou jasně předepsány úkony každého člena 

týmu v  obou disciplínách (štafeta a  požární 

útok CTIF). Tím nejpodstatnějším rozdílem 

od požárního sportu je to, že jde v první řadě 

o preciznost provedení všech úkonů a až na 

druhém místě je rychlost. Absolutní vítězství 

vybojovali muži HZS Královéhradeckého 

kraje a  ženy z  SDH Písková Lhota (Středo-

český kraj).

MISTROVSTVÍ ČR V DISCIPLÍNÁCH TFA 

(6. ŘÍJNA, DOMAŽLICE)

Na Chodském náměstí v  Domažlicích se 

na start náročného závodu simulujícího práci 

hasičů u  zásahu postavilo 66 závodníků ve 

dvou věkových kategoriích. Soutěž absolvo-

vali v  kompletním zásahovém oděvu a  s  dý-

chacím přístrojem jako zátěží. Postupně zdolali 

překážky na čtyřech úsecích, přičemž na závěr 

vystupovali po 194 schodech do věže kostela. 

V kategorii A se mistrem republiky stal Michal 

Skřivánek (SDH Rohatec) a v kategorii B Anto-

nín Rendl (SDH Česká Kubice). V součtu časů 

soutěž družstev ovládl tým Krajského sdružení 

hasičů Plzeňského kraje.

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY

Dorostenecké reprezentační týmy se 

v  roce 2018 představily na třech mezinárod-

ních akcích.

Na přelomu dubna a  května změřily své 

síly na ostravském Visegradském poháru 

s týmy Slovenska, Běloruska, Lotyšska a Chor-

vatska ve štafetě 4 × 100 m, výstupu na cvičnou 

věž, v  požárním útoku a  běhu na 100 metrů 

s  překážkami. České dorostenky i  dorostenci 

v celkovém hodnocení shodně obsadili druhá 

místa. Začátkem srpna pak odjely reprezen-

tační B týmy do lotyšského města Valka na Po-

hár Pribaltika, kde s družstvy Litvy, Lotyšska, 

Estonska a  Běloruska opět závodily v  běhu 

na 100 m s  překážkami (7 individuálních me-

dailí), štafetě na 4 × 100 m, požárním útoku 

(dorostenci i  dorostenky zvítězili) a  výstupu 

na cvičnou věž. Tato disciplína je již několik 

let naší nejslabší a  potvrdilo se to i  v  tomto 

závodě. Dorostenky i  dorostenci si připsali 

pouze po jedné medaili a to zásluhou Anežky 

Horské a Maxe Rokosze. Absence krytých věží, 

respektive jednoduchých cvičných lezeckých 

stěn v tělocvičnách v České republice je citel-

nější stále více a nedaří se nám i přes veškeré 

úsilí zařadit mezi světovou špičku. 

Vrcholem sportovní sezony pro mladé 

sportovce bylo Mistrovství světa v  požár-

ním sportu dorostu (24. – 30. září, Varna). 

Při výstupu na cvičnou věž předvedly Češky 

skvělé výkony, vylepšení osobních rekordů 

a  historicky nejlepší součty časů do týmové 

soutěže. Celkově se umístily na 3. místě. Stej-

ně jako dorostenci. Také na stometrové drá-

ze cinkaly oběma týmům bronzové medaile 

a bronzový individuální úspěch zaznamenala 

Klára Hulínská. Ve štafetách 4 × 100 metrů do-

rostenky pokračovaly v  bronzové sérii a  do-

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

Mistrovství světa dorostu v požárním sportu, 

požární útok
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rostenci vybojovali skvělé stříbro. Stříbrnými 

požárními útoky mistrovství končilo. Oba 

týmy pak vybojovaly v  celkovém hodnocení 

bronzové medaile. 

EUREGIO CUP (3. – 4. SRPNA, ZEULENRODA, 

NĚMECKO)

Muži – junioři a  ženy jednotlivkyně zde 

na mezinárodní soutěži zcela ovládli běh na 

100  m s  překážkami. Zvítězila Markéta Mar-

ková (16,56 s) a  Dominik Soukup (16,12  s). 

Ve výstupu na cvičnou věž získal bronz Ja-

kub Čermák a  v  kategorii žen zvítězila Mar-

kéta Marková. Junioři brali zlato ve štafetě 

4 × 100 m, v požárním útoku pak 4. místo a cel-

kově tak soutěž vyhráli. 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V POŽÁRNÍM SPORTU 

MUŽŮ A ŽEN (12. – 15. ZÁŘÍ, BANSKÁ 

BYSTRICA)

O  cenné kovy tu soutěžilo 15 mužských 

a 10 ženských týmů celkem z 18 zemí. Soutěž 

zahájil výstup na cvičnou věž. Ženy zapsaly 

výborné 3. místo a  muži místo čtvrté. Násle-

doval běh na 100 metrů s překážkami. Česká 

rekordmanka Šárka Jiroušová v  obou svých 

pokusech posunula hodnotu dosavadního 

světového rekordu na 15,78 s, resp. 15,48 s. Do 

mužského semifinále se probojovali hned tři 

naši – Pavel Krpec, Lukáš Kroupa, Daniel Kl-

vaňa. Ve finále se však českým sportovcům 

nedařilo. Třetí na řadě byly štafety 4 × 100 me-

trů. Češky předvedly krásné pokusy v časech 

62,27 s a 60,36 s, kterými si zajistily bronzové, 

resp. stříbrné medaile! Muži zastavili časomí-

ru na hodnotě 55,75  s a  obsadili 2.  místo. Po 

požárních útocích bylo jasno – muži se poprvé 

v historii stali mistry světa v požárním sportu. 

Ženskou kategorii opanovaly Rusky před dru-

hými Češkami.

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

Mistrovství ČR v požárním sportu, výstup na 

cvičnou věž

 

Mistři světa v požárním sportu – český 

reprezentační výběr

 

Mistrovství ČR v klasických disciplínách CTIF, 

požární útok

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Reprezentantka Šárka Jiroušová 
v  obou svých pokusech v  běhu na 
100 metrů s  překážkami na Mistrov-
ství světa v  požárním sportu mužů 
a  žen v  Banské Bystrici vylepšila 
hodnotu světového rekordu. Aktuál-
ně je to tedy čas 15,48 s.

2  Český reprezentační tým mužů ví-
tězstvím na Mistrovství světa v  po-
žárním sportu 2018 doplnil řadu 
mistrovských titulů ve všech kate-
goriích  – dorostenecké, juniorské, 
ženské.

3  Kromě světových mistrosvtví se 
české reprezentační týmy zúčastni-
ly také mezinárodních pohárových 
soutěží – Visegradský pohár v  Ost-
ravě, EuregioCup (Německo), Pohár 
Pribaltiky (Lotyšsko).

4  V  říjnu 2018 se konal kvalifikační 
závod na XXII. Mezinárodní soutěž 
mladých hasičů v disciplínách CTIF 
2019. Ve švýcarském městě Martig-
ny budou ČR reprezentovat vítězky 
z poslední olympiády, děvčata z Pís-
kové Lhoty a účast si vybojovaly tyto 
týmy: děvčata z Raškovic a chlapci 
z Bludova a Pískové Lhoty.

5  V  roce 2018 se uksutečnily první 
halové soutěže v  rozvíjející se di-
sicplíně výstup na cvičnou věž 
a to březnová Příbramská věž 
a  srpnové Mistrovství ČR 
dobrovolných a  pro-
fesionálních hasi-
čů v požárním 
sportu v Li-
berci.
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V  roce 2018 se Svaz branně-technických 

sportů České republiky, z.s. (SBTS ČR) 

snažil, i  ve spolupráci s  kolektivními členy 

SBTS ČR, plnit své základní poslání, kterým je 

zabezpečování tělovýchovy a sportu v oblasti 

branně-výchovných, sportovních, technic-

kých a  jiných společenských aktivit s  maxi-

málním důrazem kladeným na pravidelnou 

sportovní činnost mládeže.

Tradičně proběhla v  jednotlivých soutě-

žích SBTS ČR na různých místech republiky 

řada místních kol a  přeborů v  různých spor-

tovních disciplínách.

VŠECHNY TYTO SOUTĚŽE VYVRCHOLILY 

MISTROVSTVÍM ČESKÉ REPUBLIKY.  

BYLY TO:

• střelba družstev laserovou puškou 

konaná 10. 3. v Kunovicích 

• střelecké štafety družstev dospělých  

19. 5. v Písku

• střelecký víceboj mládeže ze 

vzduchových zbraní 2. – 3. 6. v Moravské 

Třebové 

• střelecký víceboj dospělých 22. 9.  

v Moravské Třebové

• branný víceboj mládeže za účasti 

družstev ze Slovenské republiky konaný 

28. – 29. 9. v Prudké u Doubravníku

• střelecké souboje dvojic a jednotlivců 

6. 10. – Louny-Chlum

V  roce 2018 se na pozvání Zväzu bran-

ných a  technických činností Slovenskej 

republiky (ZBTČ SR) účastnila družstva 

SBTS ČR Mistrovství Slovenska v branném 

víceboji družstev členů ZBTČ SR s  me-

zinárodní účastí při příležitosti memori-

álu příslušníků ozbrojených sil SR, kteří 

zahynuli u  obce Hejce. Soutěž se konala 

22. září v  západoslovenské obci Budmeri-

ce. Za SBTS ČR se zúčastnila dvě družstva 

ze SBTS Kunovice a jedno družstvo ze SBTS 

Svatoslav a celkově naše družstva obsadila 

9., 12. a 14. místo.

Konalo se rovněž 6 kol + finále extraligy 

REPIKO – kolektivní střelba z velkorážné pis-

tole a  revolveru – a  to (místa konání) Luleč 

(2x), Rakovník, Zbýšov, Most Čepirohy, Žalany, 

a finále v Lounech-Chlumu. Vítězem ročníku 

2018 se stalo družstvo KVZ Vyškov.

MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2018 

V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH

V SOUTĚŽI DOSPĚLÝCH:

• Střelecké štafety trojic  

SČS Louny (Kolařík Svatopluk st., Kolařík 

Svatopluk ml., Lukeš Marek) 

• Střelecký víceboj – družstva 

SBTS Svatoslav (Zdeněk Balej, Jerzy Wojda, 

Petr Kučeřík ) 

• Střelecký víceboj – jednotlivci 

Ladislav Hodinka – SBTS Most 

 

MČR střelecké štafety trojic – Písek

 

MM ČR branný víceboj mládeže – Prudká

 

MČR laser – Kunovice
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V SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE:

• Střelecký víceboj s využitím optické střel-

nice (kategorie) 

„A“ SBTS Moravská Třebová-Křenov (Šulco-

vá Karolína, Vilímková Barbora, Dokoupilo-

vá Hana) 

„B“ SBTS Kunovice (Kosek David, Tomešek 

David, Pelikán Petr)

• Střelecký víceboj ze vzduchových zbraní 

(kategorie) 

Puška – jednotlivci 

„A“ Kalvodová Elen – SBTS Chlumec nad 

Cidlinou 

„B“ Pelikán Petr – SBTS Kunovice  

„C“ Pečenka Josef – SBTS Kunovice 

„D“ Bičiště Roman – SBTS Chlumec nad 

Cidlinou 

Pistole – jednotlivci 

„A“ Kalousek Martin – SBTS Moravská Tře-

bová 

„B“ Ott Radek – SBTS Chlumec nad Cidlinou 

„C“ Přidal František – SBTS Moravská Třebová 

„D“ Kohoutová Václava – SBTS Chlumec nad 

Cidlinou 

Puška – družstva 

„A“ SBTS Chlumec n. Cidlinou (Kalvodová 

Elen, Ornst Adam, Sehnoutek David) 

„B“ SBTS Kunovice (Tomešek David, Pelikán 

Petr, Brožovič Michal) 

„C“ SBTS Kunovice (Kosek David, Jurkasová 

Helena, Pečenka Josef) 

Pistole – družstva 

„A“ SBTS Moravská Třebová (Kalousek Mar-

tin, Pavelka Václav, Kaděra Lukáš) 

„B“ SBTS Kunovice (Brožovič Michal, Tome-

šek David, Pelikán Petr) 

„C“ SBTS Moravská Třebová (Koudelka Ja-

kub, Kavan Michal, Přidal František)

• Branný víceboj mládeže (kategorie) 

„A“ SBTS Moravská Třebová (Pavelka Václav, 

Roche Sebastian, Kaděra Lukáš)  

„B“ SBTS Kunovice (Pelikán Petr, Burešová 

Karolína, Tomešek David)  

„D“ SBTS Kunovice (Lorenc Tomáš, Jurkaso-

vá Helena, Pečenka Josef) 

Ve výborných výsledcích pokračují již 

několik let zejména soutěžící z  Kunovic, Mo-

ravské Třebové a Chlumce nad Cidlinou. Tra-

dičně bychom touto cestou chtěli poděkovat 

všem funkcionářům, trenérům, vedoucím 

i  rodičům, kteří se na přípravě a  organizaci 

soutěží mládeže i dospělých podílejí. 

I v roce 2019 chceme v SBTS ČR s využitím 

dostupných finančních prostředků a  s  oběta-

vou prací jednotlivých členů pokračovat v ori-

entaci na zabezpečování tělovýchovy a sportu 

v oblasti branně výchovných, technických a ji-

ných společenských aktivit vrcholících organi-

zováním mistrovských soutěží.

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

MČR střelecký víceboj – Moravská Třebová

 

MČR střelecké štafety trojic – Písek 

 

Motokáry – Písek



2018 / 35

LEX – ZPRÁVA O SOUČASNÉM 

STAVU LEGISLATIVY

Rok se otočil a legislativní situace se zno-

vu o kousek posunula, byť o kousek relativně 

malý. Čtrnáctého září uplynula lhůta pro imple-

mentaci evropské směrnice. Česká republika 

(tak jako mnoho jiných států) tuto lhůtu nedo-

držela, pročež jí nyní hrozí žaloba pro nesplně-

ní a případně sankce. Pro nás občany se však 

k tomuto datu nic nemění, poněvadž evropská 

směrnice není přímo účinná – občané nemají 

povinnost dodržovat omezení v této směrnici, 

pouze členské státy mají povinnost je zavést 

do svého zákona, a  teprve ten musí občané 

dodržovat. Omezení v evropské směrnici tedy 

pro nás nezačnou platit, dokud je parlament 

nezavede do zákona o  zbraních a  střelivu. 

Legislativní práce, které mají toto zavedení 

provést, postupují několika směry. Jednak je 

zde tzv. „mininovela“, tedy návrh novelizace zá-

kona o zbraních a střelivu obsahující omezení 

uvedená ve směrnici, osekaná na nejnutnější 

míru a maximálně využívající výjimek ve směr-

nici. I  tak v  ní ale zůstávají některé nesmysly, 

jako například omezení kapacity zásobníků 

nebo registrace znehodnocených zbraní při 

prodeji. Mininovela v současnosti leží v parla-

mentu, kde je v podstatě shoda, že nemá být 

projednávána, dokud Soudní dvůr EU neroz-

hodne o žalobě České republiky proti směrnici.

Druhým legislativním směrem je zmíně-

ná žaloba, o  které by Soudní dvůr EU měl 

rozhodnout cca v  polovině příštího roku. 

Hlavním principem žaloby je, že EU vydá-

ním žalované novelizace překročila kompe-

tence jí udělené členskými státy. Směrnice 

o  nabývání a  držení zbraní je totiž v  princi-

pu směrnice obchodní – má sjednotit pra-

vidla pro obchod a  cestování se zbraněmi 

na území EU a je založena na oprávnění EU 

regulovat jednotný trh. Omezení zdůvodně-

ná potřebou potírat terorismus ale zjevně 

nejsou opatření obchodní, ale bezpečnostní 

a bezpečnost je podle Lisabonské smlouvy 

výlučnou kompetencí členských států. Ov-

šem zda to bude soudní dvůr EU respekto-

vat, to už je věc druhá.

Třetím legislativním směrem je zcela nová 

zbraňová legislativa, která se v  současnos-

ti připravuje na ministerstvu vnitra a  obrany. 

Jedná se o  čtyři zcela nové zákony. Za prvé 

zcela nový zákon o  zbraních, který by měl 

řešit držení civilních zbraní pro soukromé 

účely, tak jako dosud. Druhý zákon by měl 

řešit držení zbraní pro účely vnitřní a  vnější 

bezpečnosti, například ochrany měkkých cílů 

před terorismem, nebo výcviku dobrovolných 

záloh. Třetí zákon by se měl týkat pouze vo-

jenské munice, jako jsou pancéřovky nebo 

granáty – to jsou věci, které jsou nyní v  zá-

koně o zbraních víceméně zbytečně, protože 

s nimi v praxi nakládají pouze specializované 

firmy. Čtvrtý zákon by měl řešit samotnou or-

ganizaci střeleckých spolků a podmínky jejich 

spolupráce s armádou.

Tímto uspořádáním by mělo být dosaže-

no propojení civilního držení zbraní s  vnitřní 

a  vnější bezpečností státu, a  tím jeho od-

stranění z dosahu regulatorní pravomoci EU. 

Nicméně účinnost těchto zákonů se plánuje 

zhruba na rok 2022, takže jde o běh na dlou-

hou trať. Bude s  tím ovšem ještě spousta 

práce, a  to nejen legislativní. Pokud nemá 

být civilní držení zbraní součástí bezpečnosti 

státu jen na papíře, ale i ve skutečnosti, pak 

bude potřeba ty zákony skutečně naplnit 

a  dobrovolné zálohy reálně vytvořit, včetně 

jejich výcvikové základny. Potenciál by k tomu 

byl – vůle se podílet na obraně státu je mezi 

občany vyšší, než kdy v  novodobé historii 

byla. Problém je v tom, že stát zde tak trochu 

zaspal a včas jim k tomu nevytvořil dostateč-

ný legislativní rámec. Mnoho potenciálních 

dobrovolných záložníků tak vstoupilo do růz-

ných politicky motivovaných domobran, čímž 

bohužel zařídili branným spolkům jistý punc 

‚extrémismu‘ ještě dříve, než vůbec vznikly. 

V této situaci je třeba, aby se základem ta-

kového systému branné přípravy stala sdru-

žení jako SBTS ČR, SVZ ČR, AVZO a další již 

existující spolky s  dlouhou a  důvěryhodnou 

tradicí, apolitičností a  nevměšováním. Tyto 

spolky si nikdo nedovolí obviňovat z  extré-

mismu a  zároveň mají dostatečné odborné 

a  technické zázemí, aby takový výcvik doká-

zaly realizovat. LEX bude v  rámci legislativ-

ních jednání usilovat o  vytvoření vhodných 

zákonných podmínek.

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 
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Na území České republiky je v  současné 

době organizováno více než 8 500 potá-

pěčů ve více než 220 klubech. První kluby byly 

založeny již v  letech 1956 – 1957. Kluby a  čle-

nové jsou registrováni v rámci Svazu českých 

potápěčů a Svazu potápěčů Moravy a Slezska. 

Svaz potápěčů České republiky zastřešu-

je státní reprezentaci, výcvikovou a sportovní 

komisi. Výcviková komise garantuje pořádání 

celostátních výcvikových akcí, jejichž nabídka 

každoročně zahrnuje školení z  potápěčské 

teorie, školení z  metodiky vedení potápěč-

ského výcviku, školení a semináře instruktorů.

Závodní potápění řídí sportovní komise 

Svazu potápěčů České republiky a  vlastně 

i organizuje celou přípravu státní reprezenta-

ce a přípravu talentů. Pravidelně jsou organi-

zována mistrovství a přebory České republiky 

a reprezentanti se účastní mistrovství Evropy 

a světa juniorů i seniorů 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, 

podpora a  propagace potápěčského spor-

tu v  České republice. Svaz zabezpečuje styk 

a  koordinaci s  celosvětovou potápěčskou or-

ganizací CMAS (Confédération Mondiale des 

Activités Subaquatiques). Svaz českých po-

tápěčů zajišťuje členům v  klubech potřebné 

podmínky pro sport a poskytuje další výhody. 

Zároveň svaz vytváří podmínky pro kvalitní 

a bezpečné potápění v souladu s mezinárod-

ními standardy CMAS. Zajišťuje organizační, 

finanční a  informační management, legisla-

tivní podporu, úrazové pojištění, instruktory 

v  systému CMAS a  trenéry. K  výhodám patří 

zapůjčení kompresorů, potápěčské výstroje 

a  záchranných pomůcek. Kluby mohou vyu-

žívat výcvikové středisko Barbora, podvodní 

polygony, plošiny, kesony a  plnící stanice. 

SČP organizuje a provozuje potápěčský sport 

jako veřejně prospěšnou činnost a  zajišťu-

je podmínky pro sportovní reprezentaci ČR. 

Provádí potápěčský výcvik svými instruktory, 

pracuje s  dětmi a  mládeží, provozuje výcvi-

kové základny mládeže, organizuje celostátní 

a  mezinárodní potápěčské soutěže, pomáhá 

ochraně životního prostředí při přírodních a  ji-

ných katastrofách, zajišťuje vzdělávací, školící, 

osvětovou a veřejně kulturní činnost v oblasti 

potápění.

MISTROVSTVÍ EVROPY V ORIENTAČNÍM 

POTÁPĚNÍ V MAĎARSKU 

Letošní Mistrovství Evropy v  orientačním 

potápění se konalo na jihu Maďarska. Vý-

prava České republiky jela ve složení Jakub 

Němeček, Ondřej Kašpar, Martin Šmejkal, 

Jakub Valníček, Radka Svobodová a  Zuzana 

Dvořáková. Podmínky závodiště přály rych-

lým plavcům, protože viditelnost pod vodou 

byla 3 – 4 metry. Bohužel tyto podmínky byly 

přesným opakem těch, ve kterých jsme ab-

 

Klubová činnost – Klub sportovního potápění 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

 

Mistrovství ČR v nádechovém potápění,  

foto: P. Kleiner

 

Klubová činnost – Manta diving 
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solvovali celé soustředění, protože viditelnost 

v Liberecké přehradě byla kolem 0,5 metru.

I  přes tyto ztížené tréninkové možnosti 

bylo naše družstvo dobře připraveno a  po-

sbíralo celkem 9 medailí. První medaili získalo 

družstvo žen ve složení Zuzana Dvořáková, 

Kristýna Janoušková v  disciplíně MONK. Ač-

koliv spolu plavaly poprvé, tak nestačily pou-

ze na vítězné Maďarky.

V  druhé disciplíně Hvězda se dařilo 

i  mužům, kde stříbrnou medaili získal Jakub 

Němeček. A  těsně pod stupni vítězů skonči-

li Martin Šmejkal (4. místo) a  Ondřej Kašpar 

(6. místo). V ženách Zuzana Dvořáková vybo-

jovala stříbrnou medaili s  těsným odstupem 

za ruskou závodnicí. V  disciplíně Tyče získal 

Martin Šmejkal svou první individuální me-

daili a to bronzovou, za domácím Petrem Ba-

laszem a Němcem Maxem Lauschusem, kteří 

měli na prvním místě shodný čas. Krásné páté 

místo vybojoval Jakub Valníček. V  této disci-

plíně také po velké bitvě vyhrála a získala titul 

mistryně Evropy Zuzana Dvořáková.

Disciplína M kurz opět přinesla bronzo-

vou radost Jakubovi Němečkovi, který měl 

sice nejrychlejší čas ze všech závodníků, ale 

odchylka 2 metry v cíli ho stála lepší umístění. 

Smolné čtvrté místo vybojoval Ondřej Kašpar. 

V ženách předvedla Zuzana Dvořáková svou 

extratřídu a  bezkonkurenčně nejlepším ča-

sem zvítězila a vybojovala svou druhou zlatou 

medaili na tomto šampionátu.

V  poslední individuální disciplíně parale-

lu se mužům medailový úspěch zopakovat 

nepodařilo. Zato Zuzana Dvořáková potvrdila 

svou skvělou formu a  doplavala si pro bron-

zovou medaili.

V  závěrečné disciplíně sjíždění skončily 

ženy na čtvrtém místě. Muži měli nejrychlejší 

čas ze všech družstev, avšak velká odchylka 

v cílovém pásmu je odsunula až na třetí místo 

za vítězné Ukrajince a druhé Němce.

SPORTOVNÍ ČINNOST KLUBŮ

Svaz českých potápěčů podpořil v  roce 

2018 pravidelnou sportovní činnost potápěč-

ského sportu. Ve snaze podpořit podvodní 

sporty byly klubům evidovaným ve Svazu 

českých potápěčů rozděleny více jak dva mi-

lióny korun. Prezidium na svém zářijovém za-

sedání schválilo rozdělení těchto finančních 

prostředků. 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

Svaz Zlato Stříbro Bronz

Svaz potápěčů České republiky 5 5 8

Celkem 18

 

Cena dětského diváka – Marco Gargiulo, IT

 

Top fotografie – Bruno Van Saen, BE,  

„Ribbon eel“
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Podpořili jsme tak pravidelný potápěčský 

a  plavecký výcvik, trénink v  bazénech a  ve 

vybraných potápěčských lokalitách s  obsa-

hovým zaměřením na výuku a  výcvik zásad 

a  pravidel bezpečného potápění, záchrany 

tonoucího a  ochrany zdraví při plavání a  po-

tápění dle platné metodiky a bezpečnostních 

pravidel. Naším cílem bylo podpořit podvod-

ní sporty, což se nám, doufáme, podařilo. 

MISTROVSTVÍ ČR VE FREEDIVINGU 

V PARDUBICÍCH

V  sobotu 19. května proběhlo v  Pardubi-

cích Mistrovství České republiky ve freedivin-

gu – Czech National Competition 2018. „Přijali 

jsme 78 registrací do závodu ze 12 zemí Evro-

py. Na start se nakonec postavilo 56 závod-

níků a  uskutečnili jsme 111 startů. Závod byl 

svým průběhem výjimečný nejen množstvím 

startů, které jsme zvládli ve velmi krátkém 

čase, ale také v tom, že jsme viděli velmi čisté 

výkony,“ řekl za pořadatele Radek Veverka.

PAF TACHOV UŽ PO ČTYŘICÁTÉ 

23.– 25. března se v Tachově uskutečnil jubilej-

ní soutěžní festival podvodní fotografie. V  le-

tošním roce do soutěže zaslala takřka stovka 

autorů z dvaceti zemí na 800 fotografií. Z nich 

bylo vybráno 150 soutěžních. Ve Společen-

ském areálu Mže bylo k vidění také 55 velko-

formátových kreslených vtipů s potápěčskou 

tématikou od 25 autorů z  České republiky. 

Součástí festivalu byl také doprovodný pro-

gram. Například v  Muzeu Českého lesa se 

lidé mohli přijít podívat na výstavu historické 

potápěčské techniky či prodejní výstavu foto-

grafií – Olga Kamenskaya/Umění Bajkalu. Ná-

vštěvníci také mohli vyslechnout přednášky, 

například hydrobiolog z Přírodovědecké fakul-

ty Univerzity Karlovy prof. RNDr. Adam Petru-

sek, Ph.D. mluvil na téma Bezobraltí našich vod 

(aneb kdo kromě ryb u nás žije pod hladinou), 

z lékařského hlediska se na téma Potápěčské 

nehody a jejich prevence rozhovořil prezident 

Svazu potápěčů České republiky MUDr.  Pa-

vel Macura. Kompletní přehled vítězů a  také 

dojmy účastníků najdete na www.paftachov.cz.

www.svazpotapecu.cz 

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Na mistrovství Evropy v orientačním 
potápění se česká výprava neztrati-
la. Nejúspěšnější byla Zuzana Dvo-
řáková, které si připsala 5  medailí, 
z toho 2 zlaté.

2  V květnu 2018 proběhl 6. ročník akce 
Potápěči ze Svazu českých potápě-
čů a VZP čistí Lagunu Psohlávky. 
Bylo nalezeno jen cca 5  kilogramů 
různých předmětů.

3  Největším úspěchem CMAS mis-
trovství světa v nádechovém potá-
pění je zlatá medaile, kterou vybo-
jovala Kateřina Šuranská v disciplíně 
statická apnoe s  výkonem 6  min 
53 sec.

4  Rok 2018 se stal Mezinárodním ro-
kem korálových útesů. Proč jsou 
ohroženy světové útesy, když tep-
lota vody stoupne o několik stupňů 
zjistíte na www.iyor2018.org.

5  Společnost pro historii potápění 
ČR slaví 10.  výročí své existence. 
V  roce 2008 malá skupina zájem-
ců o historii potápění v Českoslo-
vensku založila spolek, který se 
po vzoru zahraničních společností 
začal zabývat historií potápění na 
území ČR.

6  Potápěči klubu Kraken z  Litoměřic 
se účastnili 3.  ročníku čištění staré-
ho jihofrancouzského přístavu ve 
městě Marseille. Jen při tomto 
ročníku bylo ze dna pří-
stavu vytaženo více 
jak 20  nákladních 
kontejnerů 
rozličného 
odpa-
du.

 

1. místo Bazénová a kreativní fotografie – 

Killer Konstantin, DE, „The true illusion“

 

Klubová činnost – Klub sportovního potápění 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Mistrovství ČR v nádechovém potápění,  

foto: P. Kleiner
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Svaz potápěčů Moravy a Slezska, zapsaný 

spolek je členem Svazu potápěčů České 

republiky a Sdružení sportovních svazů České 

republiky.

VÝCVIKOVÁ KOMISE SVAZU POTÁPĚČŮ ČR

Činnost výcvikové komise Svazu potápě-

čů ČR (dále VK) je zaměřena na oblast potá-

pěčského výcviku v rámci výcvikového systé-

mu CMAS/SPČR, jehož fungování zajišťuje po 

stránce organizační, metodické i  personální. 

Zásadní pozornost je přitom věnována přípra-

vě zájemců o instruktorskou kvalifikaci a pra-

videlnému kontaktu se stávajícími instruktory. 

V  rámci této činnosti uskutečnila VK v  roce 

2018 řadu akcí.

V  tomto roce VK rovněž zavedla do ru-

tinního používání nové dekompresní tabulky 

včetně manuálu a  dokončila modernizaci 

rozsáhlého sborníku zkušebních testů z potá-

pěčské teorie.

V  zájmu standardizace potápěčského 

výcviku vypracovala VK projekt metodické-

ho workshopu zaměřeného na optimalizaci 

postupů při výcviku přístrojového potápění, 

zejména pokud jde o řešení krizových situací. 

Výstupem bude volba efektivního způsobu 

provádění jednotlivých cviků s dýchacím pří-

strojem.

Každoročním završením kalendáře vý-

cvikových akcí bývá dvoudenní seminář pro 

zájemce z  řad instruktorů SPČR s  bohatým 

a  zajímavým programem, jehož důležitou 

součástí jsou prezentace zaměřené na aktu-

ální způsob poskytování první pomoci a  na 

legislativní aspekty provádění potápěčského 

výcviku.

JUNIOŘI V ROCE 2018 ZAZÁŘILI

Na přelomu července a  srpna proběhlo 

v  Istanbulu Mistrovství Evropy juniorů. Zú-

častnilo se ho 10  sportovců z  ČR a  v  konku-

renci plavců z  18 států jednoznačně uspěli. 

Stali se třetím nejúspěšnějším týmem šampi-

onátu za týmy Ruska a Turecka. Nejúspěšněj-

ším českým ploutvovým plavcem byl Jakub 

 

Výcvik

 

Ploutvové plavání

 

Ploutvové plavání
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Kovařík, který po loňském titulu mistra světa 

obhájil své prvenství i  mezi elitou z  Evropy 

a zvítězil na dvou tratích 50 RP a 100 RP. Další 

medaili, bronzovou, získal Jakub Klimpar na 

trati 100 BF v  plavání na hladině kraulovým 

způsobem se dvěma ploutvemi. V této disci-

plíně byl jeho čas i novým českým juniorským 

rekordem. Ve štafetových závodech, kdy pla-

vou vždy čtyři závodníci za sebou, získali naši 

junioři 1 × 4. místo, 2 × 5. místo a 1 × 6. místo.

SENIORSKÁ REPREZENTACE NA MS 

A SVĚTOVÉ UNIVERZIÁDĚ

Největší závody roku se pro seniorskou 

reprezentaci, čítající šest sportovců, udá-

ly v  druhé půlce července v  srbském Bě-

lehradě. Nejdříve to bylo Mistrovství světa 

a  hned následující týden to byla Světová 

univerziáda sportovců – studentů. Do finále 

Mistrovství světa se podařilo probojovat tra-

dičně Jakubovi Jarolímovi. Na 100 BF skončil 

na pátém místě a  na 50 BF na místě sed-

mém. Pěkný výsledek zaznamenala štafeta 

mix na 4 × 100  BF, která obsadila 8.  místo. 

Po skončení MS následovala Světová uni-

verziáda. Zde Jakub Jarolím získal tři stříbrné 

medaile a  Barbora Sládečková jednu bron-

zovou medaili. Klára Křepelková byla čtvrtá 

a David Musil skončil pátý.

SPORT LIFE BRNO

Ve dnech 9. – 11. 11. 2018 připravil SPČR 

také program na sportovní akci „Sport Life“, 

která se koná na výstavišti BVV v  Brně a  je 

součástí několika dalších zajímavých akcí.

Naše účast, kromě několika sportovních 

vystoupení zahrnuje informační stánek pro 

veřejnost, kde zájemci získají veškeré infor-

mace o činnosti Svazů, potápěčském výcviku, 

aktivitách mládeže a  výsledcích naší repre-

zentace na mezinárodních akcích.

EKOLOGICKÉ AKCE KLUBU MANTA ZNOJMO

V povědomí potápěčské veřejnosti je aktivi-

ta potápěčského klubu Manta Znojmo spojená 

s ukládáním lahví sektů a vín do sladkých i sla-

ných vod naší netradiční vizitkou v  rámci pod-

pory humanitární aktivity pro nadaci Paraple.

Letos jsme se tradičně jako každý rok 

sešli u  lomu v  Hostěradicích. Nad tímto lo-

mem máme patronát. Snažíme se dodržo-

vat jedno z potápěčských doporučení, že ve 

vodě zanecháváme jen vydýchaný vzduch. 

Tentokrát jsme si pro sestup do vody přibalili 

neobvyklou výstroj – síťované pytle od cibule, 

které jsme naplnili odpadky. Při této akci nám 

pomáhali také kolegové z Třebíčského klubu. 

Takto jsme drobným činem přispěli k ochraně 

naší oblíbené lokality. Stejnou akci jsme pro-

vedli i na lomu v Mašovicích.

KLUB NAUTILUS ČISTIL DYJI V BŘECLAVI

V sobotu 15. září na mezinárodní den čis-

toty vod uspořádal Klub sportovního potápě-

 

Brněnská žaba – Smelik Ladislav, Michal 

Kubík, Černý Michal

 

Vánoční kilometr
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ní NAUTILUS Břeclav, pobočný spolek SPMS, 

u  příležitosti Mezinárodního dne čištění po-

břežních vod a  Celosvětového úklidového 

dne  – Ukliďme Česko, ekologickou akci Čiš-

tění řeky Dyje v centru Břeclavi ve spolupráci 

s  politickým hnutím PRO REGION, potápěči 

ze Sboru dobrovolných hasičů Stará Břeclav, 

Mladými hasiči Poštorná a  dalšími dobrovol-

níky, samozřejmě se zapojili i potápěči a mla-

dí ploutvoví plavci z domácího Nautilu. I přes 

nemožnost mimořádné manipulace s  vod-

ní hladinou Dyje (snížení průtoku) vyčistilo 

35 dobrovolníků koryto řeky a přilehlé břehy 

od Splavu až po hasičskou zbrojnici (úsek 

1,2 km dlouhý) a nasbírali celkem 23 pytlů od-

padu, který skončil ve Sběrném dvoře.

VÁNOČNÍ KILOMETR 2017 NA DYJI 

V BŘECLAVI

Za velkého zájmu veřejnosti se v  Břeclavi 

u řeky Dyje, vždy o Vánocích na svátek sv. Ště-

pána, scházejí příznivci zimního a  extrémního 

ploutvového plavání. 43. ročník závodu VÁNOČ-

NÍ KILOMETR 2017 tradičně uspořádal Klub 

sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, po-

bočný spolek SPMS. Divákům se nejdříve před-

stavili ve volném závodě na 100 metrů příchozí 

a  neregistrovaní otužilci, poté následovaly zá-

vody na 250, 500 a 750 metrů pro registrované 

zimní plavce. V hlavním závodě na 1 000 metrů 

se utkali jak zimní plavci, tak i  ploutvoví plav-

ci, freediveři a potápěči. Ve vodě o teplotě jen 

2,5°C byl nejrychlejší Miroslav Nezhyba ze Skor-

penu Přerov, následovaný Lukášem Kozubíkem 

z  FREE DIVING CLUBU Zlín, na třetím místě 

doplaval Marek Jedlička z  Oddílu sportovního 

plavání Hodonín. V hodnocení družstev obsadil 

1. místo SKORPEN Přerov.

BRNĚNSKÁ ŽABA 2017

V  prosinci 2017 proběhl již 46.  ročník „Br-

něnské žaby“. Oblíbenou akci pořádá KLUB 

POTÁPĚČŮ GEOFYZIKA BRNO. Diváci shlédli 

díla v  kategoriích „Sladká voda“, „Slaná voda“, 

„Makro“, „Bazén“ a  filmy na DVD nosičích. Vyvr-

cholením celé soutěžní části večera pak bylo 

předání hlavní ceny „BRNĚNSKÉ ŽABY“, která 

bývá udělována nejlepšímu dílu dle hlasování 

přítomných diváků. První místo v této kategorii si 

odvezl Michal Kubík za fotografii „Nedám“. Vítě-

zové ostatních kategorií: sladká voda – Rostislav 

Štefánek za fotografii Můj revír, slaná voda – Pa-

vel Schneider za fotografii Loď duchů, makro – 

Viktor Vrbovský za fotografii Na lovu. Mistrovství 

ČR – Ladislav Smelík a video – Robert Sarda.

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  SPČR – juniorská reprezentace: 
dvojnásobný juniorský mistr Evropy 
na 50 RP a 100 RP – Jakub Kovařík

2  SPČR – juniorská reprezentace: 
bronzový medailista Mistrovství Ev-
ropy na 100 BF – Jakub Klimpar

3  SPČR – seniorská reprezentace: troj-
násobný stříbrný medailista Světo-
vé univerziády – 2. na 50 BF, 100 BF 
a 200 BF – Jakub Jarolím

4  SPČR – seniorská reprezentace: 
bronzová medailistka Světové uni-
verziády 200  SF – Barbora Sládeč-
ková

5  Členka SPČR Zuzana Svozilová se 
stala členkou Sportovní komise 
mezinárodní potápěčské federace 

CMAS

6   Člen SPČR Jakub Jarolím 
se stal členem Komise 

sportovců Českého 
olympijského 

výboru

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz potápěčů České republiky 5 5 8

Celkem 18

 

Ekologie 
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Svaz modelářů ČR je zájmovou organizací 

sdružující letecké, lodní, automobilové, ra-

ketové a železniční modeláře a stavitele plasti-

kových modelů.

Modelářská činnost rozvíjí technickou 

tvořivost, manuální zručnost a  v  neposled-

ní řadě rovněž znalosti v  oblasti elektroniky, 

technologie a  výroby. Účasti na soutěžích 

podporují fyzickou zdatnost, rozvoj koordina-

ce a  koncentrace, včetně tréninku okamžité-

ho řešení vzniklých situací. 

Z pohledu široké členské základny je čin-

nost Svazu modelářů ČR zaměřena na pod-

poru mládeže a  rozvoj její technické tvoři-

vosti, stejně jako podporu modelářů, kteří se 

věnují modelářství jako volnočasové aktivitě 

a  tvoří větší část členské základny. Celkově 

je v našich 392 pobočných spolcích sdruže-

no 6 886 členů, z toho 1 241 členů je do věku 

18 let.

Část našich členů se pravidelně zúčast-

ňuje soutěží na úrovni krajských přeborů, 

mistrovství ČR a  mezinárodních soutěží vč. 

mistrovství světa a  mistrovství Evropy. Tito 

modeláři dosahují vynikajících výsledků, 

mnozí jsou úspěšní na mezinárodních sou-

těžích a  jsou příkladem pro ostatní členy. 

V  roce 2018 se reprezentanti Svazu modelá-

řů ČR úspěšně zúčastnili 11 mistrovství světa 

a 5 mistrovství Evropy.

Svaz modelářů ČR pomáhá s  organizací 

a  zajišťuje podporu pořadatelům postupo-

vých soutěží až do úrovně mistrovství ČR 

a rovněž zabezpečuje účast reprezentantů na 

mezinárodních soutěžích.

Součástí činnosti Svazu modelářů ČR je 

rovněž propagace modelářství a  modelář-

ských soutěží směrem k  veřejnosti. Jednou 

z  těchto akcí byla expozice Svazu modelářů 

ČR na výstavě Model Hobby 2018, kde byly 

prezentovány nejen modely a  úspěchy čes-

kých modelářů, ale proběhla zde i  soutěž 

dronů a příchozí návštěvníci mohli vidět a vy-

zkoušet si některé modelářské postupy.

Letečtí modeláři (KLeM ČR) v  roce 2018 

dosáhli velmi významných úspěchů při účas-

ti na mistrovství světa i  Evropy. Po nástupu 

nové generace v  kategorii F4H – rádiem ří-

zené polomakety soutěžící potvrdili vysokou 

úroveň českých modelářů stavějících make-

ty skutečných letadel a na MS ve Švýcarsku 

získalo družstvo ve složení J. Brand, Fr. Frána, 

J. Doubrava zlatou medaili. V kategorii F4C rá-

diem řízené makety naši reprezentanti taktéž 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ MODELÁŘŮ ČR ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Letečtí modeláři 2 1 3

Lodní modeláři 4 1 0

Raketoví modeláři 1 1 0

Automobiloví modeláři 7 2 3

Plastikoví modeláři 
(neoficiální mistrovství světa)

23 16 10

37 21 16

Celkem 74

 

Práce s mládeží

 

Precizní provedení modelu Alpha Jet 

z mistrovství ČR 2018

 

Model záhranářské lodi s 28 ovládanými 

funkcemu
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potvrdili vysokou úroveň české modelářské 

školy a  obsadili jako družstvo šesté místo. 

Jsou tak příslibem pro úspěšnou reprezentaci 

i do budoucna.

Vysoké ocenění si zaslouží zisk titulu 

mistra světa v  kategorii F3J – rádiem říze-

né termické větroně, který vybojoval junior 

J.  Vostřel ml. na mistrovství světa v  rumun-

ském Brašově, na třetím místě pak skončil 

L. Pospíšil ml. Družstvo juniorů a seniorů zís-

kalo na tomto mistrovství shodně druhá místa 

při účasti 16 týmů z celého světa.

Při obhajobě mistrovských titulů nezkla-

mali ani soutěžící v  kategorii F5D – rádiem 

řízené modely pro závod kolem pylonů. Pro 

zisk titulů mistra světa v  jednotlivcích i druž-

stvech si naši reprezentanti museli dojet až 

do dalekého Japonska. V  Takikawě počtvrté 

v  řadě obhájili mistrovské tituly: v  jednotliv-

cích T. Ciniburk, družstvo ve složení T. Cini-

burk, J. Sedláček, J. Klein.

Na Mistrovství Evropy konaném ve slo-

venském Martině v  kategorii F3K – rádiem 

řízené malé větroně vybojoval český tým ve 

složení O. Rezler a  P. Kryštof zlaté medaile 

a  tím i  titul mistrů Evropy. V  jednotlivcích se 

na třetím místě umístili O. Rezler i  M. Zemá-

nek. Úspěchem též bylo třetí místo družstva 

(V. Zima, J. Orel, T. Hlavinka) v kategorii F1E – 

volné modely řízené magnetem.

Významnou činností KLeM ČR je též, pro-

střednictvím klubů leteckých modelářů, po-

řádání a  organizování soutěží v  jednotlivých 

kategoriích a na různých úrovních výkonnost-

ních tříd. V roce 2018 bylo uspořádáno 15 me-

zinárodních soutěží zahrnutých do kalendáře 

FAI (Mezinárodní letecká federace), 28 mis-

trovství České republiky, 7 krajských přeborů 

mládeže, 6 dlouhodobých soustředění mlá-

deže, 518 soutěží v různých kategoriích a také 

107 klubových a předváděcích akcí.

Jedním z hlavních úkolů v uplynulém roce 

bylo též konsolidování členské základny v ná-

vaznosti na přechod na novou formu organi-

začního členění podle Nového občanského 

 

Mistři světa v kategorii F4H ve Švýcarsku 2018

 

Nádraží Hořesedly – Milan Motyčka klub 

Ostrov, Parní lokomotiva 200.101 – Jaromír 

Chmelík, Osobní vůz ABey Ing. Josef Zelený
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zákoníku. Zde lze konstatovat dosažení úspě-

chu a říci, že nedošlo k žádnému masivnímu 

úbytku členské základny nebo počtu mláde-

že evidované v jednotlivých klubech. V závě-

ru roku 2018 je v odbornosti leteckých mode-

lářů evidováno celkem 5 027 členů a z tohoto 

počtu je 730 členů do 18 let.

Podpora klubů s  kroužky pro mládež je 

dalším z úkolů, kterým je věnována velká po-

zornost v  průběhu celého roku. Na základě 

přidělených finančních prostředků z  dotací 

byly pro kluby zajištěny a  předány jednodu-

ché stavebnice rádiem řízených modelů prá-

vě pro mládež a již nyní jsou organizovány jak 

klubové, tak veřejné soutěže nejen mládeže 

ale i  seniorů. Následuje pak stavba složitěj-

ších modelů a  postupný přechod jednotli-

vých juniorů do náročnějších národních a me-

zinárodních kategorií. Jak je z  výsledků za 

tento rok patrné, je tato cesta tím správným 

směrem jak ve výchově mládeže, tak i  pro 

získávání nových členů a rozšiřování členské 

základny.

Lodní modeláři se v  roce 2018 zúčastni-

li mistrovství světa s  modely NSR ve Francii. 

Výborné druhé místo vybojoval David Štička 

v kategorii NSR V-27 a příslibem do budouc-

na byla i dobrá umístění juniorů. 

Druhé mistrovství světa lodních modelářů 

v  kategorii „C“, pořádané v  Rumunsku, skon-

čilo taktéž českým úspěchem. V  bodovací 

soutěži získali zlaté medaile Vladimír Mareš, 

Josef Kopecký, Petr Šimek a Aleš Bak.

Raketoví modeláři bojovali na mistrovství 

světa v Polsku. Velice úspěšné bylo družstvo 

juniorů, které ve složení Marian Mendrok, Ka-

rel Strnad a Jan Stopa zvítězilo v kategorii F3A. 

Tento úspěch byl podpořen druhým místem 

Mariana Mendroka v individuálním hodnocení.

Vzhledem ke generační obměně mode-

lářů v  reprezentaci je úspěch našich juniorů 

opět velkým příslibem do budoucna.

Automobiloví modeláři měli na meziná-

rodním poli velice úspěšný rok. Vše začalo na 

mistrovství Evropy ve Finsku ve  třídě Wing. 

Dvojnásobným mistrem Evropy mezi dospě-

lými se stal junior Jan Gotthardt (kategorie 

G12 a G27L) a přidal navíc třetí místo v kate-

gorii G27.

Pokračování v  úspěších, tentokráte na 

mistrovství světa v Brazílii, opět ve třídě Wing, 

probíhalo v  režii Petra Krčila, který ziskem 

titulů v  kategoriích G7, G27 a  G27L a  třetího 

místa v kategorii OMO zcela dominoval celé-

mu šampionátu. Třetí místo přidal v kategorii 

G12 Jiří Míček.

V  říjnu 2018 ve třídě SCALE vybojovali 

tituly mistrů světa ve Finské Vaase Jaroslav 

Reček (ES32) a  Antonín Vojtík (ES24). Další 

dvě druhá místa získal Vladimír Horký (ES32 

a ES24).

Stavitelé plastikových modelů na mezi-

národní bodovací soutěži v  Nizozemsku zís-

kali 3 zlaté a 3 bronzové medaile.

Na každoročním neoficiálním mistrovství 

světa v Anglickém Telfordu získali Češi v bo-

dovacích soutěžích vítězství v 23 kategoriích. 

Tím čeští modeláři, členové Svazu modelá-

řů ČR, zařadili mezi nejúspěšnější výpravy!

Železniční modeláři reprezentovali své 

modely na bodovací výstavě v Maďarsku. Zde 

získali ocenění v 7 kategoriích. 

Zájemci o  další informace se mohou ob-

rátit na sekretariát Svazu modelářů ČR.

Raketa Ariane IV
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FANTASTICKÁ RAFTAŘSKÁ SEZÓNA 2018

Rok 2018 českému raftingu velmi přál. 

Česká reprezentace slavila úspěch nejprve 

na evropské úrovni, v červenci na Mistrovství 

Evropy R4 ve slovenském Čunovu a v listopa-

du kralovali čeští závodníci Mistrovství světa 

R4 v Argentině. 

MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCHY ČESKÉHO 

RAFTINGU

Oba vrcholné závody této sezóny se usku-

tečnily v kategorii R4 (čtyřčlenných týmů). Mis-

trovství Evropy se konalo na začátku prázdnin 

na krásné a  obtížné umělé slalomové dráze 

ve slovenském Čunovu nedaleko Bratislavy. 

Češi si z Čunova odvezli 28 medailí (13 zlatých, 

6  stříbrných a  9 bronzových) a  dokonce 2 ti-

tuly absolutních Mistrů Evropy R4 – v kategorii 

Open Men (TR Hiko) a v kategorii Master Men 

(TR Masters). Česká republika měla na Sloven-

sku zastoupení ve všech kategoriích, kromě je-

diné (Master Women). Celkem se ME R4 2018 

zúčastnilo 13 českých posádek.

O  čtyři měsíce později a  několik časo-

vých pásem dál, se na začátku listopadu sje-

la celá světová raftařská špička do Argentiny. 

V srdci Patagonie, na úpatí And se odehrálo 

Mistrovství světa R4. Kromě kategorie Mas-

ter Women měla česká výprava opět želízko 

v ohni ve všech kategoriích, naši výpravu tvo-

řilo 7  týmů. Češi celému šampionátu domi-

novali a z řek Aluminé a Ruca Choroy vylovili 

celkem 33 medailí (14 zlatých, 9 stříbrných 

a 10 bronzových) a dokonce 4 tituly absolut-

ních Mistrů světa v  kategorii Open Men (TR 

Hiko), Open Women (TR Omega), U23  Men 

(TR HANACE Junior) a Master Men (TR Mas-

 

MS R4 2018 v Argentině, H2H, U19M, posádka 

LET-CI Letohrad (Foto: International Rafting 

Federation)

 

 Lipno – Čertovy proudy – „Škvíra“, ČP R4 ve 

sjezdu, posádka TR Hiko (Foto: Vašek Kolář, 

PhotoToGo)

 

 Kamenice, ČP R4 ve sjezdu 2018, U23W, 

posádka LET-RAJ (Foto: Vašek Kolář, 

PhotoToGo)

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Čtyři české týmy jsou absolutními 
Mistry světa R4 (Open Men, Open 
Women, U23 Men a Master Men)

2  Posádka Open Men vybojovala 
v roce 2018 titul absolutních Mistrů 
Evropy i světa R4

3  Posádka Master Men obhájila titul 
absolutních Mistrů světa R4 z  UAE 
z roku 2016 i letos v Argentině

4   Oba české týmy v  kategorii 
Open – Open Men i Open Wo-

men jsou nominovány na 
ocenění World Paddle 

Awards v kategorii 
Team Award 

2018
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ters), což je fantastický historický úspěch 

českého raftingu.

ČESKÝ POHÁR 2018 A NOMINACE PRO 

ROK 2019

Letošní rok přinesl kromě mezinárodních 

medailí také mnohé novinky jak na národní, 

tak na světové úrovni. Český pohár R4 2018, 

kterého se letos zúčastnilo 91 posádek 

v  7  kategoriích, čítal 15 závodů ve sjezdu, 

slalomu a sprintu. Novinkou letošního seriálu 

ČP bylo slavnostní ukončení sezóny po 

posledním závodě v  Českém Vrbném, kde 

byli zároveň vyhlášeni vítězové ČP R4 2018 

(Muži: TR Hiko, Ženy: TR Omega, Junioři do 

23 let: LET-GUN Letohrad, Juniorky do 23 let: 

LET-RAJ, Junioři do 19 let: Youngster YES, 

Juniorky do 19 let: LET-RAJ, Veteráni: JEŽEK 

TEAM Oldies).

Během roku se zároveň bojovalo 

v  šesti  nominačních závodech  kategorie 

R6 (šestičlenných týmů) o  složení české 

reprezentace pro Mistrovství světa 2019 

v  Austrálii. Při absenci závodů na Labi pod 

Špindlerovým Mlýnem byl jednou z  inovací 

nominace letošního roku jarní závod na 

rakouské řece Salze. Ve spolupráci s  raftaři 

z  Wildalpenu se v  rámci Světového poháru 

v  raftingu R4 uskutečnil i  první nominační 

sjezd R6 2018. Výsledkem nominace je složení 

reprezentace R6 pro rok 2019 (Muži: TR Hiko, 

Ženy: TR Omega, Junioři do 23 let: TR HANACE, 

Juniorky do 23 let: RK Troja Šelmy, Junioři do 

19 let: Youngster YES, Veteráni: TR Masters).

Největší novinkou na mezinárodní úrovni 

byla změna pravidel kontaktní disciplíny 

„Head to Head“ (H2H). Od letošního roku 

přibyly do závodu nové prvky – bójky, které 

musí posádky v  rámci H2H objet. Závod se 

tak stal atraktivnější pro diváky a  mnohem 

taktičtější pro závodníky.

JUNIORSKÝ RAFTING

I v  letošním roce jsme se věnovali junior-

ským posádkám, pod záštitou Svazu vodáků 

České republiky zorganizoval Raft klub Gym-

názia Letohrad dvě soustředění juniorských 

posádek. Jedno běžkařské v únoru 2018 v Or-

lických horách a  druhé sportovně-raftové 

 

ME R4 2018 na Slovensku, slalom, U23W, 

posádka RK Troja Šelmy (Foto: Vašek Kolář, 

PhotoToGo)

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

Svaz vodáků České republiky ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Mistrovství Evropy R4 na Slovensku 13 6 9

Mistrovství světa R4 v Argentině 14 9 10

Celkem 27 15 19

Celkem 61
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v říjnu na umělé slalomové dráze v Roudnici 

nad Labem. 

Kromě práce přímo s juniory, jsme v břez-

nu uspořádali také školení trenérů mládeže 

v pražské Troji. Své zkušenosti trenérům pře-

dávali profesionální slalomáři i zkušení raftaři.

RAFTING V PŘÍŠTÍM ROCE

Po obrovském úspěchu na MS R4 v  Ar-

gentině na konci tohoto roku, vzhlížíme 

i k tomu příštímu opět s velkým očekáváním. 

Rok 2019 bude důležitý především pro kate-

gorii R6, Mistrovství světa R6 totiž v  květnu 

hostí Austrálie. Šampionát starého kontinentu 

se poté uskuteční o prázdninách na osvědče-

ném raftařském terénu, na řece Vrbas v Bos-

ně a Hercegovině.

Lenka Bauerová, SVoČR

PRAMICE A VODÁCKÝ VÍCEBOJ

Tomu, kdo to ještě neslyšel a ani neviděl, 

je třeba říci, že v tomto sportu se soutěží ve 

vodáckém víceboji. Víceboj zahrnuje: sjezd 

s vloženou střelbou, slalom, sprint a plavání. 

V  letošním roce se konaly pohárové závody 

ve Staré Boleslavi na Labi a  Jizeře, v  Žam-

berku na Divoké Orlici, na Sanberku na Labi, 

v Liblíně na Berounce a v Náchodě na Orlici. 

Tento závod byl mistrovstvím ČR. V  letošním 

roce se pohárových závodů zúčastnilo cel-

kem 50 posádek a  z  toho 31 posádek těch 

nejdůležitějších – 155 dětí. 

V říjnu proběhl slavný Krumlovský vodác-

ký maraton, kde naši pramičkáři vybojovali 

medailové pozice. Během roku se uskuteč-

nila různá soustředění pořádaná kluby i Sva-

zem vodáků ČR. Tradiční pestré soustředění 

probíhá ve Vlastějovicích na Sázavě. Na těch-

to soustředěních se děti rozvíjejí v dovednos-

tech na dalších plavidlech jako např.: kaja-

ku, kanoi, paddleboardu, raftech. V  zimě se 

přesouváme na Vysočinu, kde děti i  dospělí 

udržují kondici pomocí tréninků v bazénu, tě-

locvičně a ve výšlapech. V zimních měsících 

se tréninky přesouvají do plaveckých bazénů, 

tělocvičen a  hor. Po zimě se už nemůžeme 

dočkat prvních pohárových závodů a setkání 

s bezva lidmi.

MISTŘI ČR PRO ROK 2018:

• Muži: Piraně Rajhrad – Heneš Josef ml., 

Heneš Josef st., Kratochvíl Roman, Taraba 

Jan, Jandásek Patrik

• Ženy: PF Starý Kolín – Šolarová Iva, Ruč-

ková Klára, Melicharová Monika, Kupková 

Michaela, Nováková Veronika

• Junioři: Hroši Starý Kolín – Pánek Jan, Plicka 

Petr, Voženílek Martin, Ručka František, 

Patlejchová Tereza

• Juniorky: Sanberské mimoňky – Novotná 

Anna, Spalová Ladislava, Krčková Dana, 

Krčková Andrea, Novotná Pavla

• Starší žactvo: Bílí Tygři Čelákovice – Chyba 

Adam, Spitálský Petr, Fowarsczný Jakub, 

Charvát Michael Roman

• Mladší žactvo: Rychlý pádla M Čelákovice – 

Kořínek Filip, Kaprisek Vojtěch, Krbec Mar-

tin, Štenbera Marek, Dunaj Stanislav

VÍTĚZOVÉ ČESKÉHO POHÁRU PRO ROK 

2018:

• Muži: Saláti boys – Starý Kolín

• Ženy: PF - Starý Kolín

• Junioři: Titanic - Rajhrad

• Juniorky: Sanberské mimoňky

• Žactvo starší: Bílý tygři – Čelákovice

• Žactvo mladší: Rychlý pádla M – Čelákovice 

Ahoj!

 

Vodácký víceboj

 

MS R4 2018 v Argentině, slalom, U23M, 

posádka TR HANACE junior (Foto: 

International Rafting Federation) 

 

Dřísy, slalom na pramcích
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Příspěvek do ročenky jsme tentokrát konci-

povali ze dvou různých pohledů – z pohle-

du historického a pohledu současného. V his-

torickém pohledu si společně připomeneme 

v  souvislosti se 100. výročím vzniku České 

republiky vývoj vodáctví a  vodáckého sportu, 

v  současném pohledu bilancujeme činnost 

našeho spolku v roce 2018.

Rok 2018 – rok, kdy si připomínáme 100. vý-

ročí vzniku samostatného Československa. 

Takové jubileum vybízí k  stejně důraznému 

ohlédnutí a bilancování, jak se vodácký sport 

posunul a  změnil od dob c. k. mocnářství 

k  dnešnímu dni. A  že je za čím se ohlížet – 

naše území nikdy nezaostávalo za Evropou 

ani v nejmenším, a to i přesto, že k nám prv-

ní kánoe docestovala již v roce 1875, byť jen 

jako vedlejší produkt obchodu se závodními 

koňmi. 

První skutečně organizovaná vodácká čin-

nost započala díky úsilí propagátora sportu 

obecně, lyžování obzvlášť, Josefa Rösler-Ořov-

ského. Již 3 roky poté, co nechal dovézt kánoi 

z Kanady, založil v roce 1913 Svaz kanoistů Krá-

lovství Českého. A tím spustil první vlnu obliby 

vodáckého sportu – vznikají první vodácká tá-

bořiště, z nichž řada věhlasných skončila pod 

hladinami údolních přehrad a  přetrvává jen 

v  nostalgických písních… Také ale byly pořá-

dány první vodácké závody – zatím spíše rázu 

“maratónského“. 

V  prostředí samostatné republiky se vý-

voj ještě urychlil. Již v roce 1925 jsme se stali 

pátým členem mezinárodní kanoistické fede-

race a první mistrovství Evropy se v Praze ko-

nalo hned v roce 1933, za účasti 58 závodníků 

z 10 zemí. I díky jeho úspěšnému průběhu do-

šlo k zařazení kanoistiky do programu olympij-

ských her v roce 1936.

 

Příprava na start

 

Musíme to přitáhnout

 

A jsme tam 

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  S potěšením zjišťujeme, ze školy, 
které pořádají vodácké kurzy s naší 
kooperací, mají v plánech na nový 
školní rok pokračování této spolu-

práce a jejich počet se zvyšuje…

2   Nesporným úspěchem je 
vznik prvního oddílu 

SOT ve Sloven-
ské republice 

dle vzoru 
SVMS.
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Mládežnické oddíly ve stejné době dopo-

mohly k rozvoji pramicového sportu, kdy úpra-

vou rybářských pramic – zvýšením boků a po-

užíváním vlnolamu a nahrazením vesel pádly, 

vzniklo celosvětově unikátní, levné, pevné, 

a bezpečné plavidlo. A  jeho vývoj pokračoval 

v  závislosti na nových materiálech, používa-

ných k  jejich stavbě takřka do doby dnešní. 

Závislosti na dopravě lodí vozidly s  vleky se 

zbavili vodáci vytvořením skládací lodě (dřevě-

ná kostra + nepromokavé plátno), a tak došlo 

k rozšíření plavby na další řeky. Možná i proto 

mohla první kilometráž našich řek spatřit svět-

lo světa již v roce 1936.

V  poválečném, a  následně poúnorovém, 

období stále více lidí tíhne k „útěkům do příro-

dy“, a tak masovost vodáckého sportu dostává 

další impuls a  závodní činnost začíná pomě-

řovat výkony vodáků z celého Československa 

v  takzvaném ČPV – českém poháru vodáků. 

Navíc – pobyt v obtížně přístupných lokalitách 

umožňoval obci vodácké bavit se nejen spor-

tem, ale i společensky, a to s minimální, nebo 

vůbec žádnou, kontrolou „satelitních článků 

státní moci“. Laminátové kajaky, kánoe i  pra-

mice křižovaly celou republiku, a přesto, že se 

vždy jednalo o  lodě křehké, dokázali na nich 

vodáci splout takřka cokoli. Nicméně – ná-

ročnost splouvaných úseků se schopnostmi 

vodáků narůstala a vznikla potřeba „výkonněj-

šího“ plavidla. Na začátku všeho byli vojenské 

nafukovací čluny, zvané „Matyldy“, čímž byl 

vlastně zahájen rozvoj raftového ježdění. O pri-

vilegovaném postavení naší republiky na tom-

to poli mohou zasvěceněji hovořit jiní na jiných 

stránkách této ročenky.

Protože pokrok člověk nezastaví, mate-

riálová revoluce s  sebou přinesla takřka ne-

zničitelné plastové lodě, které odolají i  jízdě 

nezkušeného vodáka (který by jinak poctivou 

laminátovou loď do cíle donesl tak maximál-

 

Pramice v brankách
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ně na zádech. O složitosti oprav laminátových 

lodí si nechte vyprávět od pamětníků). Díky 

těmto novým lodím došlo k nebývalému roz-

voji půjčoven lodí a s tím ruku v ruce kráčí i ja-

kási přeměna vodáckého lidského druhu. Zda 

je to dobře nebo špatně ukáže samozřejmě 

až čas.

Činnost SVMS v roce 2018 probíhá v soula-

du se stále ještě novou, ale přesto již částečně 

ověřenou metodikou zatraktivnění vodáckého 

sportu a motivací dětí a mládeže k aktivnímu 

zapojení. Snažíme se ukázat, že kromě světa 

digitálních technologií a sociálních sítí existují 

i  jiné oblasti lidského života prospěšné fyzic-

kému a mentálnímu rozvoji osobnosti. Oblast, 

kde se naučí pracovat v týmu, získávat smysl 

pro fair play, zvýšit svou fyzickou kondici, ovlá-

dat své emoce, chovat se v krizových situacích 

a vyzkoušet si sportovní zápolení je mimo jiné 

námi nabízená volnočasová aktivita – aktivní 

zapojení do vodáctví.

Svaz vodáků Moravy a Slezska, z.s., jak je 

patrné z  jeho názvu má hlavní oblast své pů-

sobnosti na Moravě a ve Slezsku. Je zajímavé, 

že v  jednotlivých územních celcích došlo ke 

spontánní částečné diferenciaci sportovního 

zaměření. Moravská část pokračuje v populari-

zaci a rozvoji nové sportovní disciplíny – závod-

ní činnosti na plavidlech Sit on top (SOT). Tato 

původně rybářská plavidla našla své uplatnění 

i jako všestranně použitelné sportovní plavidlo 

vhodné pro všechny věkové kategorie – ná-

hledem do našich výsledkových listin zjistíme, 

že závodů SOT se účastní zájemci od 5 do 70 

let. Závody lákají i zahraniční účastníky, už pra-

videlně se setkáváme na sportovních akcích 

se slovenskými závodníky a nově závodí i  zá-

vodníci z Polska.

Slezská část se vydala jinou cestou, pří-

mo navazující na původní činnost Svazarmu 

a  později SVMS, věnuje se branným disciplí-

nám. Spolupracujeme se základními a střed-

ními školami, účastníme se jejich sportovních 

kurzů v  ČR i  zahraničí, spolupodílíme se na 

pořádání branných dnů, kdy seznamuje žáky 

se zásadami pobytu v  přírodě, chováním se 

v  případě živelných katastrof, základy střel-

by ze vzduchových zbraní, topografie, první 

pomoci, táboření, horolezectví a samozřejmě 

v  souladu s  naší hlavní činností ovládáním 

plavidel na klidné i divoké vodě a záchranou 

tonoucích. Velkou pomocí je aktivita Sdružení 

sportovních svazů České republiky – projekt 

Mladý sportovec, jehož se pravidelně účast-

níme a  díky kterému můžeme ve větší míře 

seznámit s  problematikou branného sportu 

nejen naše členy, ale i  širší veřejnost hlavně 

z řad dětí a mládeže.

I když to nyní vypadá, že náš svaz je roz-

dělen na dvě frakce, tak je to pouze zdánlivé. 

SVMS pracuje jednotně, závody se pořádají 

na celém území naší působnosti a pravidelně 

se jich zúčastňují závodníci jak ze “severu”, tak 

i z “jihu”, a to v obou výše uvedených činnos-

tech.

Výhledově se budeme snažit zintenzivnit 

práci se školami, získávat nové členy zejmé-

na z řad dětí a mládeže, popularizovat závodní 

činnost SOT a brannou problematiku a přispí-

vat ke smysluplnému trávení volného času 

a  k  prevenci předcházení patologických jevů 

u dětí a mládeže.

S vodáckým ahoj

SVMS

 

Jezdíme i na raftech

 

Sjezd na kanoich

 

Napadl nám sníh
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Svaz vojáků v  záloze České republiky, z.s. 

(SVZ ČR) je zapsaný sportovní spolek, 

který je podle zákona 89/2012 sportovním 

spolkem se zaměřením na brannost a výcho-

vu k  brannosti obyvatel. Propaguje brannost 

a spolupracuje s armádou. 

Profilovým sportem ve SVZ ČR je sportov-

ní a branně-sportovní střelba z ručních zbraní 

služebního typu v disciplínách odpovídajících 

výcviku ozbrojených složek. K  tomu SVZ ČR 

zpracoval a  vydal svoje národní pravidla, 

podle kterých se organizují soutěže pro členy 

svazu, sportovce z  jiných střeleckých organi-

zací a neorganizované majitele zbrojních prů-

kazů a zbraní. Soutěže jsou plánovány v  roč-

ním Kalendáři SVZ ČR.

Členská základna SVZ ČR v  roce 2018 

doznala určitých změn. Ze soudního rejstříku 

byly vymazány pobočné spolky – Kluby vojá-

ků v záloze, které nevyvíjely žádnou aktivitu, 

anebo neměly odpovídající počet členů. Zá-

jem o členství na druhou stranu rostl. Do stá-

vajících aktivních KVZ se v  průběhu celého 

roku hlásili noví členové. Do září 2018 vznikly 

a byly zaregistrovány tři nové KVZ. V součas-

né době má tedy svaz 90 pobočných spol-

ků (KVZ), ve kterých je organizováno téměř 

3  000  členů. Pozitivním trendem je zájem 

o členství u občanů ve věku 30 – 45 let.

KVZ ve 12 oblastech působí na území 

celé republiky. Naši členové vedou střelecké 

kroužky na školách, organizují pro děti a mlá-

dež branné dny na svých střelnicích nebo na 

akcích obcí a měst. Nejaktivněji si v roce 2018 

v  této činnosti vedly KVZ Halenkovice, KVZ 

Karlovy Vary, KVZ Studená, KVZ Varnsdorf 

a  KVZ Tachov. Mládež KVZ Karlovy Vary se 

pravidelně účastní extrémního závodu BAH-

ŇÁK v Sokolově.

Některé KVZ jsou založeny na příslušnos-

ti k bývalým útvarům armády a jejich členové 

se mají možnost pravidelně setkávat, udr-

žovat a  veřejně prezentovat tradice útvarů, 

u kterých dlouhá léta sloužili.

Kromě profilového zájmu střelectví, jsou 

členy SVZ ČR i bývalí vojenští hudebníci, zá-

jemci o vojenskou historii a radioamatéři pro-

vozující klubovou stanici OK1KVZ. 

Ve svých řadách rádi uvidíme současné 

i bývalé vojáky, policisty a celníky, kterým není 

lhostejná obranyschopnost republiky. V rámci 

svazové zájmové činnosti mohou provozovat 

svého koníčka, účelně trávit volný čas a svým 

příkladem ovlivňovat a  vychovávat mladou 

 

Nečichy

 

Nečichy

 

 Drahany

 

 Halenkovice 
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generaci k  vlastenectví a  ochotě připravovat 

se na obranu své země. Naší trvalou snahou 

je připravovat mladou generaci na případný 

vstup do ozbrojených sil. Po skončení aktivní 

služby pak zapojit lidi se zkušenostmi ze služ-

by do výchovy svých nástupců. 

V  roce 100. výročí vzniku Českosloven-

ské republiky svaz realizuje projekt KVAS 

(Kvalifikace armádního střelce). Jedná se 

o celoroční střeleckou otevřenou soutěž, ve 

které si mohou držitelé zbrojních průkazů 

a  příslušných zbraní ověřit, zda a  jak splňu-

jí kritéria vybraných základních střeleckých 

cvičení Armády České republiky. Cílem bylo 

prokázat takovou střeleckou zdatnost (kvali-

fikaci v bezpečném a účinném ovládání ruční 

zbraně) u alespoň 100 střelců. Akce se setka-

la s živým zájmem nejen členů SVZ, ale i ne-

organizované veřejnosti. Do konce září 2018 

bylo vydáno přes 150 odznaků dokládajících 

splnění armádních limitů. Soutěže KVAS po-

kračovaly do až do konce roku a počet vyda-

ných odznaků dosáhl výše 270. Významnou 

morální podporou projektu KVAS bylo pře-

vzetí záštity nad ním předsedkyní výboru pro 

obranu poslanecké sněmovny Mgr. Janou 

Černochovou.

SVZ ČR se prezentuje veřejnosti svou čin-

ností jak doma, tak i v zahraničí. V roce 2018 

proběhla pro členy SVZ ČR a  neorganizova-

nou střeleckou veřejnost celostátní střelecká 

soutěž připomínající 75. výročí bitvy u  So-

kolova, 5. ročník Přeboru SVZ ČR ve střelbě 

z útočné pušky pod záštitou presidenta Aso-

ciace obranného a  bezpečnostního průmys-

lu ČR RNDr. Jiřího Hynka a  celoroční soutěž 

KVAS (viz výše). 

Aktivně svaz spolupracuje se záložnickými 

organizacemi v  Německu, Polsku, na Sloven-

sku a v Rakousku, kam jsou naši členové pra-

videlně zváni na střelecké soutěže. Na oplátku 

umožňujeme jejich členům účast na vybra-

ných soutěžích, pořádaných naším svazem 

v  ČR. Pro zahraniční záložnické organizace 

a Aktivní zálohy AČR byla organizována soutěž 

REZERVA 2018 ve spolupráci s  KVV hlavního 

města Prahy. Za SVZ se na její organizaci vý-

razně podílel KVZ Praha 10. KVZ Staré Brno na 

 

ULM

 

Varnsdorf
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střelnici Drahany pořádal úspěšnou soutěž pro 

zálohy armád NATO.

V zahraničí se naši členové účastnili mezi-

národních soutěží v Langenlebarnu v Rakous-

ku, Honest John Cup v Německu, 5. ročníku 

Air Cup v  Kolíně nad Rýnem, v  Polsku v  Po-

znani a  ve Varšavě. Na Slovensku proběhl 

19.  ročník závodu bratrství Bratislava-Brno-

Praha „Memoriál Stanislava Gardavského“ 

a mezinárodní závod k 100. výročí vzniku Čes-

koslovenska v Nitře, kterého se také účastnili 

reprezentanti SVZ ČR.

Na zahraničních soutěžích jsme dosáhli 

na 6 zlatých medailí, tři stříbrné a čtyři bron-

zové. Což je v evropské konkurenci slušný vý-

sledek. Velmi úspěšně si naši členové vedou 

v  mezinárodních střeleckých soutěžích Free 

Contest a Zlatý lev, které pořádá AVZO Cheb. 

Družstvo „Váleční veteráni Liberec“ již několik 

ročníků pravidelně obhajuje vítězství v  kate-

gorii Armáda. 

Dlouholetá tradice Mistrovství republiky 

v  soubojích družstev z  útočné pušky byla 

v roce 2018 přerušena. Stalo se tak díky ne-

šťastnému rozhodnutí Ing. Karly Šlechtové, 

bývalé ministryně obrany ČR. Doufáme, že 

nástupem nového ministra obrany se situa-

ce změní k  lepšímu a  spolupráce s  AČR se 

obnoví v původním rámci, předpokládaným 

uzavřenou dohodou (Memorandem) z  roku 

2011.

Všechna činnost SVZ ČR probíhala již dru-

hý rok v podmínkách samofinancování, tj. zce-

la na náklady svazu a jeho členů, bez podpory 

MŠMT, které v pravidlech a penězích na dota-

ce sportovní činnosti pro náš sport a činnost 

nemá ani korunu. 

 

Vánoční turnaj  Dolany nad Vltavou

 

Studená

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz vojáků v záloze České republiky 6 3 4

Celkem 13

 

Tachov
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Svaz záchranných brigád kynologů ČR je 

v naší zemi známým pojmem, vždy spoje-

ným se záchranou lidského života.

Prochází neustále vývojem tak, aby se 

práce psovoda i  psa zkvalitňovala a  to vždy 

ve prospěch věci – to jest záchrany lidského 

života.

V České republice, stejně tak jako v mno-

ha zemích světa, se chovají a cvičí psi pro po-

třebu, ale i  pouze pro potěchu člověka. Pes 

byl odpradávna přítelem člověka a  není to 

fráze. Pes je takový přítel, že ani na okamžik 

nezaváhá, když jde o záchranu pána a nikdy 

nepřemýšlí, zda z  toho bude mít osobní uži-

tek. Z mnoha druhů výcviku psů, kdy vždy je 

pes platným pomocníkem pána, se ale jeden 

výcvik vymyká. Jedná se o výcvik, při kterém 

jde o  nejvyšší stupeň humanity – záchranu 

lidského života. 

Tomu, aby pes mohl být použit pro vy-

hledávání osob pohřešovaných, tonoucích, 

utonulých zavalených sněhem či sutinami, 

předchází systematický výcvik. Vrcholem je 

složení zkoušek různých stupňů dle nároč-

nosti a test, který, pokud pes a psovod jako 

tým absolvují pozitivně, opravňuje k  vyhle-

dávání osob jednak v  České republice, ale 

i  v  zahraničí. Svaz záchranných brigád má 

stále v  pohotovosti psovody Pohotovostní 

jednotky Hasičského záchranného sboru 

ČR, kteří jsou schopni zasáhnout v  případě 

potřeby. HZS pravidelně provádí prověrky 

těchto psovodů, protože pes musí být stále 

v dobré kondici a v dobrém stupni procviče-

ní. Bohužel doba, kdy je pes na vrcholu po 

stránce výcvikové, je velice krátká v  porov-

nání s člověkem. Proto má Svaz záchranných 

brigád kynologů v  záloze mnoho dalších 

psovodů se psy, kteří budou absolvovat 

příslušný test. Naši psovodi jsou dobře vy-

 

Nástup českého TOP týmu na sutinové vyhledání

 

Čeští vicemistři stopaři na stupních vítězů

 

Česká závodnice na cviku poslušnosti 

na MS FCI
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baveni 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, musíme sle-

dovat tento vývoj a  přizpůsobit se mu. Jed-

ná se zejména o vybavení technikou, což je 

u  nás z  hlediska cen hůře dostupné. Vyrov-

nali jsme se ostatním špičkám ve vybavení 

psovodů – ochranné oděvy, obuv, ochranné 

přílby, ale ostatní doplňky jako vysílačky, te-

lefony s možností připojení na internet apod. 

nejsou dosud běžné. Přesto však psovodi 

podávají výtečné výkony při jednotlivých 

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 pro-

kázat 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 pohřešova-

ná osoba. Zpravidla se sporná místa prověřují 

dalším týmem psovod-pes, aby byla co mož-

ná nejvyšší pravdivost tvrzení.

V  roce 2018 byli psovodi Svazu záchran-

ných brigád kynologů v  České republice 

mnohokrát využiti. Velké množství zásahů je 

na vodě, protože se stupňuje počet utonu-

lých osob. Pes pak označí místo z člunu, kde 

je osoba na dně pod hladinou a potápěči jej 

mohou z  vody vytáhnout. Každý záchranář 

věří, že zachrání živého člověka, je to krédo 

každého záchranáře, ale většinou se jedná 

o  nálezy mrtvých osob. I  když je toto nutné 

z  hlediska etiky vůči zemřelému, raději by 

psovod nacházel pouze živé. Je to totiž zá-

kladní myšlenka celé naší činnosti. 

SZBK ČR má vytvořený tým, který je mož-

no použít pro nasazení v ČR i zahraničí. Je pro 

nás velkým oceněním naší činnosti, že vždy 

při velkých zemětřeseních ve světě je náš 

svaz mezinárodní organizací požádán, aby-

chom své psovody vyslali na záchrannou akci. 

Svaz záchranných brigád kynologů se 

však zabývá současně i  sportovní činností. 

Vrcholem je účast na tzv. Českých pohárech – 

dle jednotlivých kategorií (sutiny, plošné vy-

hledávání, vodní práce a  laviny), ze kterých 

jsou psovodi na předních místech nominová-

ni do vyšší soutěže. Vrcholná akce v České re-

publice je Mistrovství republiky záchranných 

psů ČR, kam se nominuje 16 psovodů a sou-

těží dle Národního zkušebního řádu. Vítěz je 

pak mistrem republiky pro daný rok. 

 

Branný závod mládeže – střelba ze 

vzduchovky
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Na mezinárodním poli je vrcholem Mis-

trovství světa záchranných psů, které se ko-

nalo v roce 2018 v Lubljani ve Slovinsku. Utka-

lo se 140  závodníků v  sutinovém, plošném 

a stopařském vyhledání. 

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 členskou organizací prostřednic-

tvím 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 tako-

vé prostory, kde psi mohou předvést kvalitní 

výkon, zejména v sutinách. Ve světě jsou zpra-

vidla umělé trenažery, u  nás jsou přirozené 

sutiny – opuštěné zemědělské usedlosti, vo-

jenské objekty apod., kde je řada přirozených 

pachů mimo pachu vyhledávaných osob. Pro-

to i 3. MS FCI bylo na patřičné úrovni. 

Vzhledem k  těmto skutečnostem jsme 

byli požádáni, abychom uspořádali v  roce 

2018 6. MS FCI. Toto se konalo v Libočanech 

na stadionu a  samozřejmě ve všech prosto-

rách pro speciální práce. Zúčastnilo se 24 

družstev – 96 účastníků. Naši psovodi získali 

2. místo ve stopařském a 3. místo v TOP týmu. 

Významným závodem je každoročně po-

řádaný Prezidentský pohár, kde mohou pso-

vodi samozřejmě získat prvenství, ale i  mož-

nost složit nejvyšší zkoušku ZZP 3, která je 

vrcholem výcviku v  sutinovém vyhledávání. 

Současně s Prezidentským pohárem probíhá 

i Junior Cup, kde předvádí své výkony mládež.

Těchto úspěchů jednotlivých psovodů 

však nelze dosáhnout bez řady pomocníků  – 

figurantů – z řad ochotných lidí, kteří bez ohle-

du na svůj volný čas, počasí a náročnost leží 

„zavalení„ v sutině, na konci stopy nebo v lese, 

aby simulovali ztracenou osobu. Členové ČČK 

jsou této činnosti nakloněni, protože i  jim jde 

o  záchrannou činnost, a  proto se mnohokrát 

v  roce zúčastňují tréninků i  vrcholných akcí 

SZBK. Patří jim proto dík a i část toho dobrého 

jména, které česká kynologická záchranařina 

u nás i ve světě má. Stejně tak patří dík i dob-

rovolným hasičům, kteří svůj volný čas pro 

naši práci obětují. Bez vynikající spolupráce 

s Hasičským záchranným sborem, který nám 

pomáhá při všech velkých akcích, by bylo ob-

tížné pro nás zajistit např. slaňování – zajistí 

nám techniku i ochotné a proškolené hasiče. 

Jako svaz si uvědomujeme, že důležitá 

je práce s  mládeží. Vždyť oni budou ti, kteří 

převezmou naše zkušenosti a  budou našimi 

pokračovateli. Proto projekt Mladý sportovec 

je právě to, kde můžeme zapojit i ty, kteří ne-

mají možnost vlastnit a cvičit svého psa, ale 

všech aktivit k  naplnění projektu se mohou 

zúčastnit. To je platforma, která umožňuje 

rozvoj mladých po všech stránkách. O toto se 

bude svaz plně snažit, aby náplň přitahovala 

stále více mladých psovodů i příznivců.

V roce 2018 se nám podařil projekt Mladé-

ho sportovce, který byl svou náplní v  sou-

ladu s  požadavkem, aby se mladí vyrovnali 

s podmínkami, které projekt vyžaduje. Velice 

si proto ceníme finančních dotací k  tomuto 

projektu, na jejichž základě jsme soustředění 

s bohatou náplní mohli uskutečnit.

Veškerá činnost svazu – teorie i  praxe  – 

je stále o  stejném problému. Zlepšovat zá-

chrannou činnost tak, aby se zvětšila šance 

na záchranu lidského života. Asi každý pso-

vod záchranář by si přál najít „tlukoucí“ srdce.

 

Vítězové JUNIOR CUP 2018

 

Branná příprava mládeže – hod granátem 

na cíl

 

Nástup 3 českých družstev na MS FCI

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz záchranných brigád kynologů ČR 0 1 1

Celkem 2
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ÚAMK ČR (dále jen ÚAMK) sdružuje mo-

toristy a  příznivce motorismu v  České 

republice a  pokračuje v  tradicích organizova-

ného motorismu. Tato tradice byla zahájena 

již v  roce 1904. Posláním ÚAMK je vytvářet 

příznivé podmínky pro rozvoj motorismu, mo-

toristického sportu a mototuristiky v České re-

publice. Dále podporovat a hájit oprávněné zá-

jmy motoristů a jejich práva. ÚAMK působí na 

celém území České republiky. Prostřednictvím 

svých partnerských automotoklubů a členství 

v mezinárodních motoristických a turistických 

organizacích zajišťuje služby, výhody a  pod-

mínky pro zapojení svých členů do motoristic-

kých aktivit nejen v celé Evropě, ale i po celém 

světě. ÚAMK za finanční podpory MŠMT pod-

poruje sportovní činnost v  klubech, hlavním 

cílem zde je práce s  dětmi a mládeží. Nabízí 

jim vhodnou alternativu trávení volného času – 

sportovní vyžití v  nemotorových disciplínách, 

jako je bikros, biketrial, cyklotrial nebo v  mi-

nikárovém sportu. V  motorových disciplínách 

jsou to hlavně minibike a  nízkoobjemové sil-

niční motocykly, enduro, motokros a motokáry. 

BIKROS 2018

ÚAMK Bikrosclub Řepy se stal v  letošním 

roce po čtvrté v  řadě absolutním Mistrem 

České republiky BMX mezi kluby a týmy. V nej-

prestižnější kategorii Elite Men vybojoval titul 

Dominik TOPINKA a  3. místo přidal Matěj BO-

HUSLÁVEK. V letošním roce ÚAMK Bikros club 

Řepy pořádal první závod Olympijské kvalifika-

ce BMX pro TOKYO 2020 – UCI King of Prague 

2018. Součástí tohoto závodu byl i Český pohár 

BMX. Za přispění ÚAMK, MŠMT a města Jese-

ník zvládl ÚAMK Bikros klub Jeseník dílčí rekon-

strukci dráhy BMX. Romana Labounková (Elite 

Women) získala titul Mistryně světa v disciplí-

ně MTB Fourcross. Eliška Bartůňková (Junior 

Women) reprezentovala klub a zemi na Olym-

pijských hrách mládeže v Buenos Aires. V závo-

dě dvojic s  juniorem Lukášem Mentlikem pak 

obsadila 2. místo na Mistrovství Evropy v BMX.

BIKETRIAL A CYKLOTRIAL 2018 

Nejlepší jezdec klubu ÚAMK Biketrial 

Blansko Václav Kolář obhájil v  letošním roce 

titul Mistra světa v  biketrialu, Mistra Evropy 

v  biketrialu a  Mistra republiky v  cyklotrialu 

v kategorii Elite pro rok 2018. V kategorii Pous-

sin si vedl výborně Jiří Sehnal a vybojoval titul 

Mistra světa a Mistra ČR. Sbírka medailí tohoto 

klubu z  vrcholných soutěží představuje 7  zla-

tých, 2 stříbrné a 5 bronzových, což je obrovský 

úspěch. SK Biketrial Znojmo v ÚAMK se může 

pochlubit reprezentací republiky na MS, ME 

i Evropském poháru v biketrialu, stejně jako na 

Světových hrách mládeže v  cyklotrialu. K  nej-

výraznějším jezdcům patří hlavně Eliška Mudry-

chová a René Vymětal. Tomáš Vepřek z ÚAMK 

AMK Biketrial klub Olomouc byl stříbrný na 

Mistrovství Evropy v kategorii Minime a stejně 

tak stříbrný na BIU Mistrovství světa. Klub AMK 

Hamry nad Sázavou se zase může pochlubit, 

že jeho členka Alžběta Pečínková nosí titul 

Mistryně ČR UCI kategorie Women. UAMK-

CYKLO-TRIAL KLUB Střední Čechy byl v  této 

sezóně nejúspěšnějším cyklotrialovým klubem 

v ČR z hlediska dosažených výsledků. Denisa 

Pecháčková – vítězka Světových her mládeže 

v Lazzate (Itálie), mistryně ČR, vítězka Her mlá-

deže (YG) v  kategorii Youth girls. Daniela Pe-

cháčková – vítězka Her mládeže (YG) v kategorii 

Promessa. Jakub Kalaš – mistr ČR, 3. místo z Her 

mládeže (YG) v kategorii Benjamin. Vojtěch Ka-

laš – druhý vicemistr ČR v  kategorii Minime. 

Vojtěch Hříbek – vítěz mistrovství SK v kategorii 

benjamin, druhý vicemistr ČR Benjamin. David 

Budský – vítěz seriálu BIU, 2. místo v kategorii 

Major na BIU MS Bolotana (Itálie).

MINIKÁRY 2018

ÚAMK AMK Škoda Mladá Boleslav neza-

pomíná na malé, a tak se významně podílí jak 

na pořádání závodů, tak se její jezdci umisťují 

na předních místech v  soutěžích. Například 

v  Mistrovství ČR v  kategorii M1 vyhrál Tomáš 

Čapek a hned další tři jezdci získali v různých 

kategoriích druhá místa. Stejný borec dosáhl 

na nejvyšší metu i v Poháru ČR a Evropském 

poháru. V kategorii M3 mu sekundovala Eliška 

Slavíková. Uplynulou sezónu sjezdových mini-

kár lze hodnotit velmi pozitivně – čeští sjezdaři 

 

Marek Borák KBS ÚAMK team Unhošť – 

enduro

 

Tomáš Starý Minikárklub při ÚAMK- AMK Škoda Mladá Boleslav

 

BMX, Praha Řepy, UCI King of Prague 2018, 

finálová jízda Junior Women

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Ústřední automotoklub ČR 22 13 15

Celkem 50
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dosáhli mnoha úspěchů na mezinárodních 

závodech. Ať jde o Evropský pohár a Internati-

onal Speeddown Challenge (úspěšní Jakub 

a Jan Sejkorovi), tak i další soutěže (Vlastislav 

Bufák, Petr Musal). 

ENDURO 2018

Ve sportovní sezoně 2018 bojovali členo-

vé UAMK-KBS Teamu Unhošť a UAMK-SPORT 

AGENCY Praha především o  body v  seriálu 

Mistrovství Evropy a mezinárodního Mistrovství 

České republiky. Po několika letech došlo opět 

také i  na porovnání výkonnosti v  podobě star-

tu Adolfa Živného, letošní mistr ČR v kategorii 

juniorů bez rozdílu kubatur, ve dvou podnicích 

seriálu Mistrovství světa. V silné konkurenci se 

neztratil, ale ukázalo se, že pokud chceme v ČR 

mít kvalitní jezdce, je třeba se tohoto nejprestiž-

nějšího seriálu endurových soutěží zúčastňovat 

pravidelně. V seriálu Mistrovství Evropy se pak 

tři jezdci vešli do TOP 10, ve třídě 250 4T obsa-

dil Marek Borák konečné 7. místo, Jakub Hroneš 

i přes zranění, které ho zastavilo na půl sezóny, 

vybojoval ve třídě Over 250 2T konečné 9. mís-

to a ve třídě Junior E2-3 vybojoval Adolf Živný 

konečné 10. místo. V  samostatných seriálech 

mezinárodního  Mistrovství ČR Enduro a  Endu-

rosprint vybojovali naši jezdci několik medailo-

vých míst, v soutěži tříčlenných družstev MEZ 

MČR obsadil UAMK-KBS Team Unhošť 2. místo 

a v Přeboru ČR pak 1. místo. 

SILNIČNÍ MOTOCYKLY 2018

Jezdec Ondřej Ježek začal v letošní sezoně 

opět závodit v  seriálu závodů MS Superbike, 

kde odjel celkem 14 závodů a získal dva body 

do hodnocení světového šampionátu. V červ-

nu po závodě na brněnském Automotodro-

mu však ukončil angažmá v  týmu Guandalini 

Racing a přestoupil do týmu Mercury Racing 

působícího v  MS Endurance (EWC). V  tomto 

týmu se účastnil vytrvalostních závodů MS 

a  závodů mezinárodního Mistrovství střední 

Evropy Alpe Adria Cup – třída Superbike. On-

dřej Ježek s Karlem Hanikou dojeli do cíle le-

gendární 24hodinovky Bol d´Or na výborném 

10. místě. Ve třídě Superbike Alpe Adria Cup 

obsadil Ondra Ježek konečné 9. místo. Jezdec 

UAMK-KBS Týmu Unhošť Ladislav Chmelík 

startoval rovněž v  mezinárodním Mistrovství 

střední Evropy Alpe Adria Cup  – třída Super-

sport1000, kde obsadil konečné 12. místo 

a  rovněž si vyzkoušel start ve vytrvalostních 

závodech MS Endurance (EWC). 

ÚSPĚCHY, ZAJÍMAVOSTI AJ.

1  Václav Kolář z ÚAMK Biketrial Blansko 
je pro rok 2018 Mistrem světa i  Mis-
trem Evropy v biketrialu a Mistrem re-
publiky v cyklotrialu v kategorii ELITE

2  Jiří Sehnal z ÚAMK Biketrial Blansko je 
pro rok 2018 Mistrem světa v  biketri-
lau v kategorii Poussin

3  Syn Václava Koláře – Václav Kolář ml. 
z  ÚAMK Biketrial Blansko je pro rok 
2018 Vicemistrem světa a  Vicemis-
trem Evropy v  biketrialu v  kategorii 
Poussin

4  Romana Labounková z  ÚAMK Bikros 
klub Jeseník získala titul mistryně 
světa v  disciplíně MTB Fourcross 
v kategorii Elite Women

5  Denisa Pecháčková z ÚAMK – CYKLO-
-TRIAL KLUB Střední Čechy – vítězka 
světových her mládeže – Lazzate (Itá-
lie), mistryně ČR, vítězka her mládeže 
(YG) v  kategorii Youth girls Daniela 
Pecháčková – vítězka YG Promessa

6  David Budský z ÚAMK – CYKLO-TRIAL 
KLUB Střední Čechy – vítěz seriálu 
BIU, 2.  místo kategorie Major na BIU 
MS Bolotana (Itálie)

7   Daniela Pecháčková z  ÚAMK  – 
CYKLO-TRIAL KLUB Střed-

ní Čechy – vítězka her 
mládeže (YG) v  ka-

tegorii Promes-
sa
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POŘADATELSTVÍ 2018

Mezi nejvýznamnější pořadatelské aktivity 

klubů ÚAMK patřil tradičně závod automobilů 

do vrchu Ecce Homo Šternberk, kterého se 

zúčastnilo na startu všech pořádaných závo-

dů kolem 270 závodních vozů, z  toho závodů 

Mistrovství Evropy aut do vrchu kolem 80. Stej-

ně vydařená byla také tradičně i Rallye Český 

Krumlov, která se letos jela v novém formátu – 

denní a noční rychlostní zkouška na výstavišti 

v  Českých Budějovicích a  organizátorům se 

letos podařilo zajistit i  přímý televizní přenos. 

Letos se mezi „dvoudenní mistráky“ vrátila 

i populární „Valaška“, dnes „Rallye ValMez“, kte-

rá je tradičně první rallye v sezóně a na startu 

se schází vždy velmi silná konkurence, protože 

jsou jezdci po zimě na závodění natěšení a trať 

vede v  nádherné krajině Valašska. Každá ze 

zmíněných tří akcí přilákala desetitisíce nadše-

ných diváků. ÚAMK South Bohemia Rally Club 

uspořádal ve dnech 17. až 19. května 2018, tedy 

souběžně s  tradiční Rallye Český Krumlov, již 

osmý ročník Czech New Energies Rallye. Pod-

niku zařazeného do seriálu Mistrovství světa 

elektromobilů FIA Electric and New Energy 

Championship se zúčastnilo celkem 39 po-

sádek z České republiky, Rakouska, Německa, 

Itálie a  Francie. Kladné hodnocení nejen za-

hraničních jezdců a delegátů Mezinárodní au-

tomobilové federace FIA potvrzuje, že česko-

krumlovská soutěž patří mezi výstavní podniky 

šampionátu, který se rozvojem čisté mobility 

těší čím dál větší oblibě.

Dalším motoristickým podnikem, který po-

řadatelé z  ÚAMK South Bohemia Rally Clubu 

v  roce 2018 zorganizovali, byla setinová rallye 

klasických a  sportovních vozů IX. South Bo-

hemia Classic. Největší akce svého druhu na 

území České republiky přilákala na start cel-

kem 139 posádek. Trasa zavedla soutěžící do 

těch nejhezčích míst jihočeského regionu, a to 

včetně průjezdu historickým centrem Českého 

Krumlova (UNESCO) nebo rakouským příhra-

ničím. Součástí programu slavnostního startu 

v  Českých Budějovicích byla výstava 100 let 

československého motorismu, vrcholem akce 

se stal premiérový ročník Grand Prix Kaplice.

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 orgány a činnost v jejich komisích, 

úzkou spolupráci s  krajskými, městskými 

a  místními úřady a  dalšími institucemi regio-

nů. Již v roce 2005 se ÚAMK aktivně zapojil do 

mezinárodního programu EuroRAP zaměřené-

ho na systematické monitorování a hodnocení 

bezpečnosti pozemních komunikací. V  rám-

ci aktivit EuroRAP se od 1.  června 2018 do 

31. května 2021 ÚAMK účastní projektu RADAR 

(Risk Assessment on Danube Area Roads), je-

hož hlavním cílem je podpora systémů dopravy 

šetřících životní prostředí a  zajištění vyvážené 

přístupnosti městských aglomerací. 

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  hlav-

ně mladou generaci, aby zlepšili své chování 

v dopravním provozu. Dlouhodobě zajišťuje pro 

MD ČR aktivity BesipTeamu a populárních simu-

látorů nárazu (otočného i  posuvného) pro ze-

fektivnění výchovy mládeže v oblasti používání 

bezpečnostních pásů. V  roce 2018 se ÚAMK 

také aktivně zapojil do bezpečnostní kampaně 

FIA „3500 LIVES Road Safety Campaign“.

 

silniční motocykly, Igor Kaláb ÚAMK – AMK 

REVENA Brno

 

8. ročník Rallye Prague Revival 2018

 

BMX, Praha Řepy, UCI King of Prague 2018, 

finálová jízda Elite

 

Slavnostní vyhlášení nejlepších posádek 

7. Czech New Energies Rallye 2018
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ZÁLESÁCKÁ AKCE „VPŘED“

Ve dnech 21. – 22. dubna 2018 proběhl 

33. ročník zálesácké mezinárodní akce VPŘED. 

Jedná se o soutěž tříčlenných družstev v ori-

entačním dvouetapovém postupu se zátěží, 

tvořenou vlastním vybavením. Soutěže se 

mohou zúčastnit osoby starší patnácti let a to 

nejen ze zálesáckých středisek Čech, Moravy 

a Slovenska, ale také ze zájemců z řad veřej-

nosti i z jiných sportovních organizací. Nezná-

má trasa je objevována postupně v zašifrova-

ných zprávách, které lze získat jen zdoláním 

náročných překážek a  splněním příslušných 

úkolů. Proto vedle tělesné zdatnosti i  vše-

stranných znalostí a dovedností jsou kladeny 

nároky také na psychiku a  rozumové schop-

nosti. K postupu nesmí být použito žádného 

dopravního prostředku. Družstvo postupuje 

společně a  do cíle musí dojít alespoň dva 

členové i  se svým společným vybavením. 

Železné hory, Žďárské vrchy, Vysočina... Jak 

velí tradice: kde předchozí ročník skončil, tam 

následující startuje. Závodníci tak poznávají 

krásnou přírodu v  okolí Chrudimi, Seče, Pra-

chovic, Chrasti, Chotěboře, Nasavrk, Borové, 

Svratky a seznamují se i s historií mnoha dal-

ších měst a vesnic. 

Letos se startovalo na náměstí v Hlinsku. 

První etapa končila na hřišti v  Kameničkách 

a konec závodu byl v Krouně. Již pravidelně 

je uspořádání akce VPŘED směřováno do 

měsíce dubna, aby závodníci mohli pozoro-

vat i  probouzející se přírodu. A  protože du-

ben je měsíc aprílový, tak se závodí nejen za 

pěkného počasí, ale častokrát i v dešti, mlze 

 

Předávání cen

 

K některým zprávám je nutno i vyšplhat

 

Na startu akce VPŘED
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a sněhu. V tomto ročníku se soutěže zúčastni-

lo 30  tříčlenných hlídek. Počasí bylo nádher-

né. Během první etapy zdolali závodníci přes 

třicet kilometrů, následující den k nim přidali 

ještě dalších dvanáct. Během závodu jezdili 

na kánoi, prusíkovali, lezli po stromech, stří-

leli ze vzduchovky, luku i praku, házeli nožem, 

poznávali rostliny, živočichy, minerály a horni-

ny, pracovali s mapou a buzolou, překonávali 

lanové i  vodní překážky, otužovali se plavá-

ním v chladné dubnové řece. A mimo jiné mu-

seli vyluštit přes pětadvacet šifer. 

V  konečném účtování první místo vybojo-

vala hlídka skautů z  Českého Brodu ve slože-

ní Lubomír Štangler, Jan Štangler a Jiří Mokošín. 

Druhé místo získala hlídka Zálesák – středisko 

Chrudim TÁBORNÍCI ve složení Jakub Bartušek, 

Ondřej Bartušek a Petr Vladyka. Na třetí příčku 

dosáhly spojené síly Rabštejnské Lhoty a zále-

sáků ze Zaječic. Poděkování za podporu akce 

patří regionálním sponzorům Vladyka, Steel 

Tech, CKP Chrudim, město Chrudim a  Servis 

VZV Dlouhý. A  zálesácká střediska Chrudim 

a Zaječice je třeba vysoce ocenit nejen za per-

fektní zajištění tohoto ročníku akce VPŘED, ale 

také za příkladné zabezpečení desítek před-

chozích ročníků a za dlouholetou obětavou prá-

ci s dětmi a mládeží, která mimo jiné vytvořila 

i úspěšnou tradici tohoto závodu.

Akce VPŘED je otevřený závod. Není jen 

pro členy ZÁLESÁKA, ale chce oslovovat 

všechny mladé lidi, kteří mají zájem prověřit 

si své fyzické i  rozumové schopnosti v  této 

náročné všestranné soutěži a prožít dva dny 

v krásné a neznámé přírodě. 

Přihláška na tento závod je od konce 

roku k  dispozici na webových stránkách 

Zálesáka  – střediska Chrudim TÁBORNÍCI, 

www.tabornici-chrudim.cz. Na tomto webu 

si lze prohlédnout rovněž mnoho fotografií 

z  posledních ročníků, včetně výsledkových 

listin. Organizátoři vítají každou tříčlennou 

hlídku, která se bude chtít zúčastnit dalšího 

ročníku ve dnech 27. – 28. dubna 2019. 

 

K plánu o dalším postupu vedou i překážky 

lanové

 

Zprávu o dalším postupu lze také sestřelit

 

Přenesení do mapy vyluštěné zprávy 

o dalším postupu



2018 / 71ZÁLESÁK – SVAZ PRO POBYT V PŘÍRODĚ

VÝZNAMNÉ AKCE KMENŮ:
AKCE VPŘED  
(27. 4. – 28. 4. 2019)

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

KALENDÁŘ ÚSTŘEDNÍCH AKCÍ ZÁLESÁKA V ROCE 2018

MOŽNOST PRONÁJMU PŘÍRODNÍCH AREÁLŮ (ubytování, strava, sportoviště a vybavení):
a) KOMÁŘÍ LOUKA – louka u rybníka uprostřed lesů České Kanady – sruby a apartmány pro 100 osob
b) BÍLÝ POTOK – louka v údolí obklopená lesy nedaleko Brněnské přehrady – stany a chaty pro 75 osob
c) KOMÁŘÍ PASEKA – louka u rozlehlého rybkíka obklopeného lesy České Kanady – stany pro 66 osob

NÁZEV AKCE TERMÍN NÁPLŇ MÍSTO

1. SKIALPOVÝ KURS 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)

JÁNSKÉ LÁZNĚ

2. ÚSTŘEDNÍ RADA ZÁLESÁKA
23. 2. 
(od 16:00)

hodnocení činnosti a ZÁLESÁCKÉ TROFEJE, registrace a plán činnosti KOMÁŘÍ LOUKA

3.
SPOLEČENSKÝ VEČER 
(34. ročník)

23. 3. 
(od 19:00)

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

BÍTOVANY

4. KURSY SNOWKITTINGU
celoročně 
(dle dohody)

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

JÁNSKÉ LÁZNĚ

5. POTÁPĚČSKÉ KURSY
celoročně 
(dle dohody)

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

ČR, EGYPT

6. KURSY SKÁLOLEZECTVÍ
celoročně 
(dle dohody)

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

MORAVSKÝ KRAS

7.
LAVINOVÉ KURSY 
(plavání v bílém moři)

únor – březen 
(dle dohody)

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

JÁNSKÉ LÁZNĚ

8. JEZDECKÉ KURSY
březen – srpen 
(dle dohody)

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

KOMÁŘÍ LOUKA KORYČANY

9. MINIKURS ZÁLESÁKA 5. 4. – 7. 4.
základní informace o systému a činnosti ZÁLESÁKA – podmínka pro 
registraci vznikajících středisek (od 18 let)

KOMÁŘÍ LOUKA

10. KURSY PARAGLIDINGU
duben – říjen 
(dle dohody)

plnění výcvikových prvků bezmotorového létání a příprava k získání 
pilotní specializace (od 15 let)

JÁNSKÉ LÁZNĚ

11. TANDEMOVÉ SESKOKY
duben – říjen 
(dle dohody)

seskok s instruktorem z výšky 4 500 m – část letu volným pádem 
(od 10 let)

letiště KUNOVICE PROSTĚJOV

12.
INSTRUKTORSKÝ KURS 
RAFTINGU A VODNÍ ZÁCHRANY

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

13.
ZÁLESÁCKÝ MEMORIÁL HOLP  
(44. ročník)

10. 5. – 12. 5.
tradiční finále vítězných tříčlenných hlídek střediskových předkol 
a vybraných zájemců z řad veřejnosti v základních zálesáckých 
disciplínách – památka na kamaráda Libora PLÍVU (od 10 let)

KOMÁŘÍ PASEKA

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

RAKOUSKÉ ALPY SALZA

15. 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

16.
ZÁLESÁCKÝ TÁBOR PRO 
RODIČE S DĚTMI (4. roč.)

27. 7. – 10. 8. tábor zálesáckých rodičů s vlasními dětmi v zálesáckém duchu (od 2 let) KOMÁŘÍ PASEKA

17. ÚSTŘEDNÍ RADA ZÁLESÁKA
3. 8. 
(od 16:00)

průběžné hodnocení činnosti svazu a řešení potřebných záležitostí KOMÁŘÍ LOUKA

18.
INSTRUKTORSKÝ BRANNĚ-
SPORTOVNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR

24. 8. – 31. 8.
náročný intenzivní branný a sportovní výcvik zájemců jako příprava 
k vedení kolektivů dětí a mládeže (od 15 let)

KOMÁŘÍ PASEKA

19. POHYBOVÉ KURSY
květen – červen 
září – říjen 
(dle dohody)

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

KOMÁŘÍ LOUKA

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

KOMÁŘÍ LOUKA JÁNSKÉ LÁZNĚ

21. BOJ O KÓTU X (42. ročník) 14. 9. – 15. 9.
tradiční dvoudenní bojová paintballová hra zálesáckých středisek 
a přihlášených zájemců (od 10 let)

prostor X

22. ZÁLESÁCKÁ CESTA A STEZKA 8. 11. – 10. 11.
praktická prověrka na závěr plnění členského kvalifikač. stupně 
ZÁLESÁKA (od 10 let)

prostor Y



ROČENKA 2018
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


