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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: ondrej.siska@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.

Újezd u Rosic 141, 664 84 Újezd u Rosic

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, 602 703 672

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: 777 767 788

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

Komenského 31, Lhota, 

747 92 Háj ve Slezsku

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.: 545 575 504

tel: 736 488 430

http://www.zalesaksvaz.cz

e-mail: zalesak@zalesaksvaz.cz

OCRA CZ z.s.

U Křížku 547, 

273 61 Velká Dobrá 

tel: 775 994 445

http://http://www.ocra-cz.cz/

e-mail: info@ocra-cz.cz

Publikaci 2019 vydalo Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s.; U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice,  

jako metodickou pomůcku pro funkcionářský aktiv členských svazů Sdružení.

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

Texty a fotografie poskytly jednotlivé členské svazy Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s.

Výtisky jsou neprodejné.

KONTAKTNÍ ADRESY, TIRÁŽ
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dovoluji si Vás touto cestou informovat 

o činnosti Sdružení sportovních svazů České 

republiky a  jeho členských svazech. Najdete 

zde základní přehled o aktivitách našich spor-

tovců, které jasně deklarují jejich úspěchy na 

domácí i mezinárodní úrovni. Také to, že stále 

patříme, a to nejen díky bohaté sportovní his-

torii, k státům, kde se sportu daří!

Jedním ze zásadních úkolů, které jsem si 

vytyčil hned na počátku mého působení ve 

funkci předsedy, bylo vytvořit silné uskupení 

sportovních svazů, které by bylo schopné rea-

govat na aktuální situaci a napomáhat v rozvo-

ji činnosti svých členům. Zaměření na činnost 

dětí a mládeže pak bylo a stále patří k mým 

prioritám. Z hlediska možností, které technic-

ké disciplíny otevírají, pro technické a  poly-

technické vzdělávání, jsou jedním z  optimál-

ních způsobů, jak naučit naši mladou generaci 

zábavnou formou používat techniku, a  ještě 

vše spojit s pohybem a sportovními aktivitami.

Ze souhrnu informací 16 sportovních sva-

zů si uděláte představu o tom, co se nám za 

uplynulý rok povedlo, kde máme stále rezervy 

a čeho bychom chtěli v dalším období dosáh-

nout. Ne vždy se vše podařilo tak, jak bychom 

si přáli, ale i to patří ke každodennímu životu, 

nejen tomu sportovnímu. 

Často jsme se potýkali s  nedostatkem fi-

nančních prostředků, které jsou pro provozo-

vání technických disciplín a  k  zajištění jejich 

materiálního vybavení nezbytné. O to více se 

však snažili naši trenéři, vedoucí sportovních 

oddílů, ale zejména bezejmenní dobrovolníci, 

vedoucí mládežnických kolektivů. Problé-

mem stále zůstává, že by si společnost práce 

těchto lidí měla více vážit a oceňovat ji, mini-

málně morálně, když už ne finančně! Rovněž 

nás velice mrzí, že sport postupně ztrácí svoji 

důležitou úlohu i v rodinách, které bezesporu 

patří k prvním místům v pořadí důležitosti bu-

doucího vztahu mladé generace ke sportová-

ní a životnímu stylu.

Zabývám se i  celou řadou problémů, ke 

kterým patří některé nejasnosti v  dělení fi-

nančních dotačních prostředků. Například 

nechápu, z jakého důvodu je v dotačním pro-

gramu „Sport a  zdraví“ podmínkou přidělení 

dotace členství v Českém olympijském výbo-

ru. Je toto opravdu nezbytné pro zajišťování 

rekreační a zájmové sportovní činnosti? Řada 

sportovních svazů má pocit nespravedlnosti 

a  toho, že se všem neměří stejným metrem, 

neexistují objektivní a  průhledná pravidla, 

podle kterých by si každý mohl spočítat, na 

jakou výši dotace dosáhne. 

Důsledkem uvedených jevů je nepředví-

datelnost věcí příštích, nejistota a  nestabilita 

sportovního prostředí svazů, což v konečném 

důsledku znamená zmenšování počtu aktivně 

sportujících občanů, zejména dětí a mladých 

lidí. V této souvislosti si kladu otázku – je toto 

společensky žádoucí? 

Finálním výsledkem je, že klesá podíl 

a  nechuť lidí k  organizovanému sportování, 

zejména v  menších obcích se rapidně zhor-

šuje dostupnost a kvalita sportovišť. Na druhé 

straně se tento problém nevyhýbá ani většině 

našich městských aglomerací. Samozřejmě je 

vše o lidech a máme i řadu velice dobrých pří-

kladů, kde města a obce pro sportování svých 

občanů podmínky vytvářejí.

Chci věřit, že vzhledem k  probíhajícím 

zásadním institucionálním změnám v  našem 

sportovním prostředí, je šance některé nega-

tivní trendy ve vývoji  našeho sportu zastavit 

a obrátit k lepšímu. Všichni jsme proto v oče-

kávání, co nového přinese a jakým způsobem 

se k  aktuální situaci postaví nová Národní 

sportovní agentura. V  každém případě, my 

všichni budeme mít sport rádi a  pokračovat 

v činnosti alespoň tak, jako doposud. 

K  tomu všem členům Sdružení sportov-

ních svazů České republiky přeji do dalšího 

období hodně zdaru a energie! 

JUDr. Ing Zdeněk Ertl 

předseda  

Sdružení sportovních svazů  

České republiky, z.s.

Vážení sportovní přátelé,

NAŠI PARTNEŘI

ÚVODNÍ SLOVO

Č  S  S
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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ ČESKÉ 

REPUBLIKY

Sdružení sportovních svazů České re-

publiky, z.s. (dále jen Sdružení) je v  součas-

nosti díky více než 570 tisícům členů druhou 

největší střešní sportovní organizací v  zemi. 

Sdružuje patnáct plně rovnoprávných člen-

ských spolků – sportovních svazů, z  nichž 

čtrnáct patří k  zakládajícím svazům našeho 

Sdružení, a  od června 2019 je na základě 

přidruženého členství šestnáctým svazem 

Sdružení také svaz OCRA CZ, jehož sportovní 

činnost je zaměřena mimo jiné na extrémní 

překážkové běhy (více o OCRA CZ naleznete 

na www.ocra-cz.cz). Do výčtu sportovních od-

větví a aktivit Sdružení tak přibyl další velmi 

zajímavý a v současné době velmi populární 

sport, který se budeme v následujících letech 

snažit přiblížit nejen sportovcům, ale také ši-

roké veřejnosti.

Naše členské sportovní svazy ve svých 

klubech provozují především neolympijské 

sporty (rafting, sportovní kynologie, ploutvo-

vé plavání, potápění, sportovní modelářství, 

motosport aj.). Součástí jejich sportovních 

aktivit jsou však také sporty zařazené do 

programu olympijských her – biatlon a spor-

tovní střelba v rámci České asociace akade-

mických technických sportů a BMX – bikros 

v  některých klubech Ústředního automo-

toklubu ČR.

Sportovci, tedy členové našich sportov-

ních svazů se každoročně účastní vrcholných 

mezinárodních soutěží (světové i  evropské 

poháry, mistrovství světa či Evropy aj.), na kte-

rých získávají desítky cenných kovů a řadí se 

ve svých sportovních disciplínách k  těm nej-

lepším na světě. Tím mimo jiné napomáhají 

nejen k  propagaci českého sportu, ale také 

České republiky samotné.

Činnost našeho Sdružení je však zamě-

řená především na každodenní pravidelnou 

činnost klubů našich členských svazů ve 

městech a  obcích v  rámci celé ČR. Zamě-

řujeme se zejména na rozvoj amatérského 

a mládežnického sportu, ale i na výkonnostní 

sportování. Sportovní náplň a  aktivity našich 

svazů jsou velmi zajímavé a  jejich technické 

zaměření je významným prostředkem k  pří-

pravě na zvládnutí krizových situací v  běž-

ném životě. Nabídka nejen sportovních aktivit 

našich svazů není určena jen pro registrované 

členy, ale je zaměřena i na širokou veřejnost, 

kterou se snažíme do svých aktivit zapojit.

Co nás nesmírně těší a zároveň nás utvr-

zuje v tom, že je naše práce zaměřena správ-

ným směrem a  má smysl, je skutečnost, že 

již několik let po sobě nám narůstá v členské 

základně počet dětí a mládeže do 18 let. Na 

počátku roku 2019 evidovaly naše sportov-

ní svazy (bez OCRA CZ) ve více než 9  300 

klubech celkem 70  583 mladých členů.  

 

Nebojme se pádů

 

SHČMS

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 2019 (data k 1. 1. 2019)

Z CELKOVÉHO POČTU 
ČLENŮ JE 

SVAZ
POČET 
KLUBŮ

CELKOVÝ 
POČET 
ČLENŮ

MLÁDEŽ OSTATNÍ

Česká asociace akademických 
technických sportů

16 1 553 118 1 435

Český kynologický svaz 514 19 749 826 18 923

Český radioklub 161 1 599 78 1 521

Moravskoslezský kynologický svaz 181 3 656 211 3 445

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 7 665 359 116 61 205 297 911

Svaz branně-technických sportů České 
republiky

25 1 176 213 963

Svaz českých potápěčů 86 4 945 948 3 997

Svaz potápěčů Moravy a Slezska 52 1 439 735 704

Svaz modelářů České republiky 273 5 885 1 115 4 770

Svaz vodáků České republiky 39 1 008 319 689

Svaz vodáků Moravy a Slezska 6 167 46 121

Svaz vojáků v záloze České republiky 90 2 724 8 2 716

Svaz záchranných brigád kynologů České 
republiky

14 420 18 402

Ústřední automotoklub České republiky 210 161 248 458 160 790

ZÁLESÁK – Svaz pro pobyt v přírodě 33 6 593 4 285 2 308

CELKEM V ČR 9 362 571 278 70 583 500 695
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Oproti roku 2018 jejich počet vzrostl o více než 

1 500 (viz tabulka Členská základna 2019).

ÚSPĚCHY SPORTOVNÍCH SVAZŮ SDRUŽENÍ

Již výše jsme psali, že reprezentanti na-

šich členských svazů patří na mezinárodní 

scéně ve svých sportovních odvětvích k těm 

vůbec nejlepším na světě. To dokazují i tím, že 

každoročně vozí z vrcholných mezinárodních 

akcí desítky medailí. A rok 2019 nebyl v tomto 

ohledu výjimkou.

Akademici – sportovci z vysokých škol měli 

v roce 2019 na programu zimní i letní světovou 

univerziádu. Z  „olympijských her vysokoškolá-

ků“ si domů přivezli 4 cenné kovy (1 – 1 – 2), ky-

nologové se radovali ze dvou mistrovských titu-

lů a tři medaile získali i psí záchranáři (1 – 1 – 1).

Opět velmi úspěšní byli sportovci ÚAMK 

ČR, kteří se radovali z 20 medailí (12 – 5 – 3), 

nezklamali ani potápěči a  ploutvoví plav-

ci, kteří ve vodách po celém světě vylovili 

14 cenných kovů (4 – 8 – 2). Na mezinárodní 

scéně se výtečně dařilo i  vojákům v  záloze, 

kteří vybojovali 22 medailí (12 – 7 – 3). Sbír-

ka dobrovolných hasičů se letos rozrostla 

o 16 medailí (3 – 6 – 7).

Rok 2019 byl reprezentačním rokem pro 

šestičlenné raftařské posádky, které navázaly 

nejen na své předešlé úspěchy, ale i na úspě-

chy čtyřčlenných posádek z roku 2018. Raftaři 

v  peřejích divokých řek na mistrovství světa 

a Evropy vybojovali 55 medailí (15 – 22 – 18). 

A  tradičně velmi úspěšní byli i sportovní mo-

deláři, kteří ve světě posbírali 81  cenných 

kovů (35 – 23 – 23), ať už na oficiálních či neo-

ficiálních šampionátech.

K 1. listopadu 2019 přivezli čeští reprezen-

tanti v technických sportech celkem 217 me-

dailí z mezinárodních akcí (viz tabulka Přehled 

výsledků reprezentace 2019). A  to zdaleka ne-

musí být konečné číslo. Mezinárodní soutěže 

probíhaly i po uzávěrce naší Ročenky.

PROJEKTY SDRUŽENÍ

Naše Sdružení svou pozornost zaměřuje 

mimo jiné i na děti a mládež. Rozvoj specific-

kých technických dovedností u dětí a mláde-

že je nedílnou součástí naší práce a  jednou 

z našich priorit. Za tímto účelem vznikly v po-

sledních letech tři projekty zaměřené zejmé-

na na práci s mladými lidmi do 18 let.

Prvním projektem byl v roce 2016 projekt 

MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání 

krizových situací a  k  bezpečnému přežití. 

Jeho cílem je přispět k tomu, aby mladí lidé 

do 18  let získali prostřednictvím sportov-

ní činnosti znalosti a  dovednosti, které jsou 

spolu s fyzickou kondicí potřebné k zvládnutí 

různých potenciálně stále frekventovaněj-

ších krizových životních situací. Sdružení na 

tento projekt poskytuje všem svým člen-

ským svazům finanční prostředky. Svazy pak 

do svých aktivit spojených s tímto projektem 

(soustředění, tréninky, hry atp.) zapojují děti 

a mládež nejen ze svých klubů, ale také z řad 

veřejnosti.

V  roce 2018 představilo Sdružení svůj 

druhý projekt CZECH TARGET SPRINT OPEN, 

který se zaměřuje na mladou a dynamickou 

sportovně-střeleckou disciplínu Target Sprint, 

která je kombinací běhu a  střelby. Tomuto 

projektu, do kterého se již zapojilo více než 

3  000 dětí ze základních škol v  Praze a  ve 

Středočeském kraji, jsou věnovány stránky 

8 – 11 v této Ročence.

Nejmladším projektem Sdružení, který byl 

ve své pilotní fázi zahájen na jaře 2019 a který 

se naostro rozběhl na začátku školního roku 

2019/2020 je pak projekt NEBOJME SE PÁDŮ.

NEBOJME SE PÁDŮ

Součástí dlouhodobého zaměření Sdru-

žení je prostřednictvím sportovní činnosti učit 

děti zvládat různé krizové situace a přispívat 

tak k  větší branné připravenosti mladé ge-

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2019 (data k 1. 11. 2019)

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ CELKEM

Česká asociace akademických technických sportů 1 1 2 4

Český kynologický svaz 2 0 0 2

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 3 6 7 16

Svaz potápěčů České republiky 4 8 2 14

Svaz modelářů České republiky 35 23 23 81

Svaz vodáků České republiky 15 22 18 55

Svaz vojáků v záloze České republiky 12 7 3 22

Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 1 1 1 3

Ústřední automotoklub České republiky 12 5 3 20

CELKEM 85 73 59

CELKOVÝ POČET MEDAILÍ 217

 

ÚAMK

 

Nebojme se pádů
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nerace. V souladu s  tímto záměrem jsme se 

inspirovali podobnými projekty v  některých 

evropských zemích a v roce 2019 zahájili pro-

jekt Nebojme se pádů, na jehož přípravě jsme 

spolupracovali s odborníky z Fakulty tělesné 

výchovy a  sportu Univerzity Karlovy v  Praze 

pod vedením PhDr. Radima Pavelky, Ph.D. 

a  s  vybranými trenéry některých úpolových 

sportů, zejména juda. Projekt je určen pro 

dívky a chlapce ze 4. a 5. tříd základních škol 

a  probíhá za podpory Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy.

PROČ UČIT DĚTI SPRÁVNĚ PADAT?

Již od raného věku dochází k pádům dítěte na 

zem, ovšem vzhledem k malé výšce a nízké ki-

netické energii jsou v útlém věku rizika zranění 

mizivá. Postupem času, zejména vzhledem 

k narůstající výšce a váze člověka, se možnosti 

úrazů při pádech zvyšují a dochází ke zraněním 

páteře, hlavy, kyčlí, paží či zápěstí. Při sportovní 

činnosti tvoří pády dokonce až třetinu z celko-

vých úrazů. Zraněním způsobeným pádem lze 

při sportu i v běžném životě předcházet výukou 

pádové techniky. Děti mají schopnost učit se 

pohybovým dovednostem rychleji než dospělí, 

proto je vhodné zařazovat výuku pádové tech-

niky už v mladším školním věku. Pokud se dítě 

naučí správně ovládat své tělo při pádu, bude 

mít tuto dovednost velmi pravděpodobně zafi-

xovanou až do pozdního věku.

CO A JAK SE DĚTI NAUČÍ?

Cílem výuky, která probíhá ve třech po sobě 

jdoucích hodinách tělesné výchovy, je do-

jít k  tomu, aby děti neměly strach z  pádů 

a  zvládly základní pádové techniky (pád 

vpřed, pád stranou a pád vzad) aplikovat i při 

ztrátě rovnováhy za pohybu. Každá hodina 

(tréninková jednotka) se skládá z úvodní, roz-

cvičovací části a z hlavní části, která obsahuje 

speciální a průpravné cviky. Důraz je kladen 

na přirozenou a  zábavnou formu. Vlastní re-

alizace výuky je vždy na místě přizpůsobena 

aktuálním pohybovým dovednostem žáků. 

Projekt také rozvíjí koordinaci, obratnost 

a  prostorovou orientaci, má kladný vliv na 

odvahu a rozhodnost. Chceme, aby zvládnutí 

pádových technik pomáhalo dětem zvládat 

nástrahy nejen aktivního sportovního života, 

ale hlavně běžného, každodenního života. 

ROZVOJ PROJEKTU

Pilotní fáze projektu proběhla v  jarních měsí-

cích 2019 a zúčastnilo se jí více než 700 dětí 

ze 7 základních škol z  Prahy a  ze Středočes-

kého kraje. Názory většiny pedagogů vyjád-

řila ředitelka Základní školy a  Mateřské školy 

Kladno PaedDr. Zuzana Holečková: „Současné 

děti se spontánně neučí základním pohybovým 

návykům, většinou jim není umožněno lézt po 

stromech, volně pobíhat apod., i  proto jsme 

byli velice rádi za tento program, který probíhal 

v hodinách tělesné výchovy a přispěl k pohybo-

vé gramotnosti našich dětí.“

Protože i  všechny další reakce pedago-

gů i dětí byly jednoznačně pozitivní, rozhodli 

jsme se ve výuce pádových technik pokračo-

vat a projekt rozvíjet i v dalších letech. Jen od 

října do prosince 2019 se do projektu už zapo-

jilo dalších 12 škol ze středních Čech. 

Nový originální projekt zaujal i Českou te-

levizi, která o  něm v  červnu 2019 odvysílala 

reportáž v rámci pořadu Sport v regionech.

 

Nebojme se pádů

PLÁNY SDRUŽENÍ PRO ROK 2020

1  Oslava 30 let od vzniku Sdružení.

2  Rozvoj projektů Sdružení.

3  Podpora činnosti členských svazů 
Sdružení a jejich klubů.

4  Vytváření podmínek pro 
přijetí nových sportov-
ních svazů do Sdru-
žení a jejich roz-
voj.
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CZECH TARGET SPRINT OPEN ÚSPĚŠNĚ 

POKRAČUJE

Target Sprint je mladá sportovní disciplína, 

která v  sobě kombinuje běh a  střelbu, kon-

krétně 3 úseky o délce 400 m a 2 střelecké 

položky, při kterých závodníci zasahují 5  ter-

čů. Všichni do věku 15 let střílí vleže, ti starší 

pak vestoje. 

Závody pro školy i veřejnost pod značkou 

Czech Target Sprint Open jsme začali po na-

vázání spolupráce s Českým střeleckým sva-

zem organizovat v polovině roku 2018 a  ten-

to projekt jsme realizovali a  zdokonalovali 

i v průběhu celého roku 2019. 

FINÁLE ŠKOLNÍCH ZÁVODŮ 2018/2019

Závody pro dívky a chlapce ze 7 a 8. tříd 

základních škol či víceletých gymnázií vyvr-

cholily dvěma finálovými koly, do nichž po-

stupovali vždy medailisté, tedy tři nejlepší 

v každé ze 4 kategorií, ze školních kol. První 

finále proběhlo ve čtvrtek 6.  června na atle-

tickém stadionu Juliska v Praze a zúčastnilo 

se ho 158 dětí ze 17 škol z Prahy a části Stře-

dočeského kraje. Při druhém finále závodi-

lo v  úterý 18.  června ve sportovním areálu 

Vodranty v  Čáslavi 154  chlapců a  dívek ze 

16 škol z Kolínska a Kutnohorska. 

Součástí finálových závodů byly nejen 

závody jednotlivců, ale také soutěž zúčast-

něných škol, v níž se sčítaly nejlepší dosaže-

né časy v každé kategorii. V pražském finále 

byla nejúspěšnější ZŠ Weberova z  Prahy 

5, čáslavské finále pak ovládla ZŠ Zásmuky 

(okres Kolín). 

Při obou finálových dnech si mohly děti 

v  rámci doprovodného programu vyzkou-

šet i zajímavé aktivity, které pro ně připravily 

členské svazy Sdružení, konkrétně Svaz čes-

 

ZŠ Zásmuky – vítěz soutěže škol 

v čáslavském finále

 

Finále Czech Target Sprint Open Čáslav
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kých potápěčů, Svaz modelářů České repub-

liky a Ústřední automotoklub ČR. 

Do konce roku 2019  se školních kol zú-

častnilo více než 3000 dětí. 

TARGET SPRINT TAKÉ PRO VEŘEJNOST

Vedle soutěžních postupových závodů 

pro školy jsme představovali Target Sprint 

také široké veřejnosti. Na u  nás největším 

sportovním veletrhu Marathon Expo  2019 si 

tuto disciplínu ve dnech 2. – 4. května vyzkou-

šelo více než 500  lidí. Uspořádali jsme také 

Palestra Cup, závod pro studenty a  pedago-

gy Vysoké školy tělesné výchovy a  sportu 

Palestra, jejíž studenti nám v  rámci studijní 

praxe pomáhají s organizací školních závodů. 

Target Sprint byl již podruhé jedním ze stano-

višť říjnového překážkového závodu Gladiator 

Race v Praze. 

POKRAČUJEME

Během 16  měsíců od spuštění projektu 

Czech Target Sprint Open proběhly naší cílo-

vou fotobuňkou již více než 4 tisíce závodníků. 

Vidíme, že Target Sprint má potenciál 

nejen oslovit sportovně nadané a  kondičně 

zdatné děti, ale také zaujmout a přivést k ak-

tivnímu pohybu i ty méně zdatné. Je to právě 

díky unikátní kombinaci tří běžeckých úseků 

a dvou střeleckých položek. 

V praxi si průběžně ověřujeme, že závody 

v  Target Sprintu je možné uspořádat v  pod-

statě všude, školní kola závodů Czech Target 

Sprint Open probíhají nejen na školních hřiš-

tích různé velikosti i kvality, ale také na fotba-

lových či víceúčelových hřištích nebo v  lesí-

kách a městských parcích. 

Některým školám, které projevily zájem 

o zřízení kroužku Target Sprintu, pomáháme 

zapůjčením laserových pušek i  metodickou 

podporou.

Realizace závodů Czech Target Sprint 

Open probíhá za finanční podpory z  dotač-

ních programů MŠMT a  i  díky tomu se nám 

úspěšně daří přispívat ke zvyšování branné 

připravenosti mladé generace.

Doposud velmi úspěšný a  všemi zúčast-

něnými kladně hodnocený projekt Czech Tar-

get Sprint Open plánujeme rozvíjet i v dalších 

letech. Všem partnerům děkujeme za podpo-

ru a těšíme se na příští spolupráci.

Další podrobnosti a  konkrétní informa-

ce o  Target Sprintu a  organizaci závodů pro 

školy i  veřejnost jsou k  dispozici na webu 

www.targetsprint.cz. 

ŘEKLI O TARGET SPRINTU

Jarmila Kratochvílová, trenérka, olympij-

ská medailistka, mistryně světa a Evropy, drži-

telka světového rekordu v běhu na 800 metrů: 

„Target Sprint je určitě zajímavý sport, když jsem 

ho viděla poprvé, byla jsem úplně nadšená. Za-

jímavě rozložená kombinace běhu a střelby roz-

víjí specifické dovednosti a pomáhá dětem obje-

vovat vlastní fyzické i psychické možnosti. Hned 

jsem věděla, že dětem se tento sport bude líbit.“ 

Jitka Landová, trenérka, olympionička, 

akademická mistryně světa v biatlonu: „Target 

Sprint mě zaujal vzhledem ke kombinaci střel-

by a rychlého běhu, skvělá je také jeho mobil-

 

Finále Czech Target Sprint Open Čáslav

 

Finále Czech Target Sprint Open Praha

 

ZŠ Weberova Praha – vítěz soutěže škol 

v pražském finále

 

Finále Czech Target Sprint Open Čáslav
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nost, tedy že závody se dají prakticky uspořá-

dat kdekoli a nevyžadují nákladné zázemí.“

Jaroslav Vostrovský, ředitel ZŠ Masary-

kova Čáslav: „Jsme rádi, že jsme mohli být na 

startu rozvoje Target Sprintu u nás, s organizá-

tory jsme se na všem rychle domluvili, děti to 

úplně nadchlo, je to pro ně nová, zajímavá dis-

ciplína a všichni už se těšíme na příští ročníky.“ 

Lukáš Petrus, učitel tělesné výchovy ZŠ 

We berova, Praha: „Školní kola závodů Czech 

Target Sprint Open probíhala v  náročném kop-

covitém terénu v okolí školy, možná i proto pak 

přišlo našim dětem finále 2019 na Dukle jed-

nodušší a  vyhráli jsme soutěž škol. Za pomoci 

Sdružení budeme u nás zakládat kroužek Target 

Sprintu, máme spoustu dětí, které by se této dis-

ciplíně chtěly aktivně věnovat.“ 

Jaroslav Priščák, ředitel Armádního spor-

tovního centra DUKLA: „V rámci spolupráce se 

Sdružením sportovních svazů České republiky 

jsme rádi spolupořádali finálový závod. Není to 

náhodou i  proto, že armáda potřebuje fyzicky 

zdatné vojáky, a  právě Target Sprint může být 

skvělou přípravou i motivací na vojenskou kariéru. 

Tento sport učí lidi efektivně hospodařit se silami 

a rozvíjí psychické i  fyzické dovednosti a schop-

nosti. Díval jsem se na finálové závody a byl jsem 

nadšený, s jakým úsilím do toho děti šly, bylo to 

emoční, zajímavé, určitě to má budoucnost.“ 

Vlastimil Málek, starosta Čáslavi: „Já jsem 

velmi rád, že se naše město stalo jakýmsi ma-

teřským městem Target Sprintu, je to zajímavý 

sport. Filozofií města je především podporovat 

mládež, aby sportovala, jsem rád, že se zapo-

jily všechny naše školy. Target Sprint má u nás 

i do budoucna zelenou.“ 

Ludmila Formanová, mistryně světa 

v  běhu na 800 metrů: „Poprvé mi o  Target 

Sprintu nadšeně vyprávěl můj syn, který úspěš-

ně závodil v  rámci jeho základní školy. Potom 

jsem viděla závody osobně a  pochopila jsem, 

proč se mu nová sportovní disciplína tak zalíbila. 

Kontaktovala jsem proto organizátory a násled-

ně se konaly i závody pro sekundy a tercie gym-

názia, kde učím. I když bylo velmi chladné poča-

sí, dětem se závody moc líbily a závodily naplno.“ 

František Malina, finálový vítěz kategorie 

chlapců 7. tříd: „Při prvních závodech jsem se 

vůbec neumístil, běžel jsem docela dobře, pro-

tože dělám aktivně atletiku, ale nešla mi střelba. 

Táta mi koupil pušku, abych mohl i doma tréno-

vat, mám za sebou už tisíce výstřelů. Při školním 

kole na podzim 2018 jsem byl bronzový a  po-

stoupil jsem do finále, které jsem v červnu 2019 

jako sedmák vyhrál. Na podzim jsem pak vyhrál 

i školní závod mezi osmáky a mám radost, že si 

v každém závodě vylepšuji časy. Chci se dobře 

připravit i na finále, které bude na jaře 2020.“
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Rok 2019 byl pro Českou asociaci akade-

mických technických sportů (ČAATS) 

zatím posledním v  jeho téměř stodesetileté 

historii, která se začala psát v roce 1910. Každý 

významný mezník v  nás navozuje jednak 

pocit bilancování, ale také radosti, že některé 

z našich sportů u této pomyslné kolébky stály.

Vývoj technických disciplín v  rámci čes-

kého vysokoškolského sportu podléhal cel-

kovému vývoji společnosti, navazoval na 

potřebu připravenosti lidí na zvládnutí tech-

nického pokroku, nutnosti kompenzace změ-

ny životního stylu a  souvisel i  se  zařazením 

tělesných aktivit do školní výuky na přelomu 

19. a  20. století. Sportovní aktivity ve smyslu 

brannosti a  přípravy mládeže k  obraně vlas-

ti nabývaly dalšího rozměru v době blížících 

se světových konfliktů. Rovněž tak i  nutnost 

zvládnout stávající technické vybavení.

Ve Vysokoškolském sportu Praha vzni-

kl „branný odbor“, který se soustředil na box, 

střelbu, motorismus, bezmotorové a  moto-

rové létání. Reagoval tak na technický vývoj 

tohoto období a  rozvoj sportů na vysokých 

školách. Největší zájem byl o letectví a právě 

studenti vždy patřili k  nejoddanějším stou-

pencům letectví, k největším obdivovatelům 

letců a  jejich strojů i  k nejopravdovějším po-

zorovatelům špičkových leteckých výkonů. 

 

xxxxxx

 

xxxxxx

 

xxxxxx

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Česká asociace akademických technických sportů 1 1 2

Celkem 4
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Tento trend zájmu přetrval až do současné 

doby a  většímu rozvoji brání nákladnost 

tohoto sportu. Ani ostatní technické disciplíny 

nepatří zrovna k finančně nenáročným, avšak 

velmi přitahují zájem studentů. 

Naším hlavním cílem je vytvářet a  zajiš-

ťovat optimální podmínky pro rozvoj sportov-

ních a pohybových aktivit ve vysokoškolských 

klubech. Ve spolupráci s Českou asociací uni-

verzitního sportu (ČAUS), příslušnými spor-

tovními svazy a tělovýchovnými pracovišti 

VŠ a univerzit organizujeme každoročně Aka-

demická mistrovství ČR, která jsou součástí 

Sportovních přeborů vysokých škol. V  roce 

2019 se konal jejich již 63. ročník. 

ČAATS VE FAKTECH:

Založení ČAATS: leden 1990, od roku 1991 

jsme součástí ČAUS, která je naší hlavní part-

nerskou organizací.

Členská základna: 1536 členů k 1. 1. 2019.

Počet klubů: 15 z  toho 3  kluby fungují jako 

univerzitní při UK Praha, MU Brno a VŠB TU 

Ostrava. 

PROVOZOVANÉ SPORTY: 10 SPORTŮ

• sportovní střelba • zimní biatlon 

• radiový orientační • letní biatlon 

běh • plavání s ploutvemi

• letecké sporty • paragliding

• požární sport • sportovní kynologie

• potápění

Počet akademických mistrovství ČR: 10, 

plavání s  ploutvemi bylo součástí Českých 

akademických her 2019, které pořádalo ve 

spolupráci s  ČAUS a  ČAATS Vysoké učení 

technické v Brně v termínu od 23. do 26. červ-

na 2019.

Další důležitou oblastí činnosti naší asoci-

ace byla příprava a účast univerzitních týmů 

na světových univerziádách v  roce 2019, 

které pořádala světová federace univerzit-

ního sportu – FISU (Internaitonal University 

 

xxxxxx

 

xxxxxx

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  Oslava 110.  výročí založení vysoko-
školského sportu.

2  Pořádání tradičních akademických 
mistrovství ČR v  technických disci-
plínách.

3  Podpora činnosti našich univerzit-
ních klubů technických sportů.

4  Budeme se podílet na organizaci 
8.  akademického mistrovství světa 
ve sportovní střelbě, které budeme 
spolupořídat s  naší partnerskou 
organizací ČAUS a  Západočes-
kou univerzitou v Plzni v ter-
mínu 9.  –  13.  září 2020 
v  Plzni na Armád-
ním střleckém 
stadionu 
Dukla.
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Sports Federtion). Do jejich programu je za-

řazen biatlon jako povinný sport a  sportovní 

střelba jako výběrový sport.

Od 80. let se biatlonisté pravidelně účastní 

Zimních světových univerziád (ZSU). Vyso-

ká laťka z  roku 1997, kdy jsme v  Koreji získali 

4 medaile (1 zlatá a 3 bronzové), nám někdy tak 

trochu ztrpčovala život, neboť tento vynikající 

výsledek se nám zdál vzhledem ke stoupající 

úrovni biatlonových soutěží v  rámci ZSU jen 

těžko překonatelný. Až s  nástupem současné, 

velice úspěšné generace českých biatlonistů, 

z nichž mnozí začínali sbírat první velké medaile 

právě na univerziádách, se nám v roce 2013 na 

univerziádě v  italském Trentinu podařilo tento 

rekord vyrovnat (4 medaile  – 1  zlatá a  3 bron-

zové). Na úspěšné vlně jsme zůstali i v dalších 

obdobích. Na posledních pěti ZSU (2011 – 2019) 

získal univerzitní biatlonový tým celkem 13 me-

dailí. Z  toho dvě v březnu 2019 na ZSU v rus-

kém Krasnojarsku. Stříbrnou ve štafetách Mix 

ve složení Natálie Jurčová (MU Brno) a  David 

Tolar (ČVUT Praha) a bronzový byl Adam Vác-

lavík (MU Brno) v závodě s hromadným startem.

Sportovní střelba patří v oblasti univerzit-

ního sportu k těm nejúspěšnějším a s dlouho-

letou tradicí. Již v roce 1914 byly organizovány 

v rámci československého univerzitního spor-

tu první střelecké univerzitní soutěže. 

V  posledním období od roku 2007, kdy 

byla sportovní střelba poprvé zařazena 

od programu Letní světové univerziády 

v  thajském Bangkoku, střelci přivezli z  šesti 

Akademických mistrovství světa a  pěti Let-

ních světových univerziád – 12 zlatých, 

9  stříbrných a  15 bronzových medailí ze 

soutěží s  opravdu vysokou konkurencí. Na 

té poslední, která se konala v italské Neapoli 

v  červnu 2019, získala Lucie Brázdová, stu-

dentka FSpS MU v Brně, pro český tým zlatou 

medaili ve vzduchově pušce a  Hana Adám-

ková, Mendelova univerzita Brno, bronzovou 

medaili v disciplíně Skeet.

Závěrem bychom chtěli popřát a poděko-

vat všem, kteří byli v průběhu roku nápomocni 

rozvoji a  zajištění naší činnosti. Ať již finanč-

ně, morálně anebo jen projeveným zájmem. 

Děkujeme zejména za dotační prostředky 

MŠMT ČR, bez kterých bychom nebyli schopni 

činnost zajistit a doufáme, že nás v  roce příš-

tím nečekají žádné zvraty!

Samozřejmě přejeme všem pevné zdraví 

a  radost z  pohybu, kterou sport nám všem 

přináší.

 

xxxxxx

 

xxxxxx
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Náš svaz je zapsaným sportovním spolkem. 

Současně je součástí Sdružení sportov-

ních svazů ČR (a zakládajícím subjektem Čes-

komoravské kynologické unie (ČMKU), která 

nás zastřešuje vůči Mezinárodní kynologické 

federaci FCI. Založen byl 8. prosince 1990.

Jsme největší kynologickou organizací 

v  rámci České republiky, sdružující více než 

20 tisíc členů.

ČKS je garantem státní reprezentace ve 

sportovní kynologii, bohužel však její uznání 

pro financování je nám shora odpíráno!!!

Spektrum kynologických sportů je v sou-

časné době značně široké, provozují se u nás 

i dříve zcela neznámá odvětví.

Naše výsledky, docílené v  evropském 

i světovém měřítku v novodobé historii svědčí 

o tom, že česká sportovní kynologie je nejen 

mezinárodně velmi úspěšná, ale i  meziná-

rodními federacemi stále více respektována 

a  uznávána. Avšak jedno postesknutí – celý 

kynologický svět nemá problém s  tím, že 

kynologické organizace jednotlivých zemí 

nejsou členy MOV, pouze kynologie v ČR na-

ráží doma na tuto nepřekonatelnou překážku. 

Bohužel!!!!

Svaz organizuje postupové soutěže do-

spělých, mládeže a juniorů, jejichž vyvrchole-

ním jsou Mistrovství ČR.

Jak u mládeže a juniorů, tak u dospělých 

jsou postupové soutěže a Mistrovství organi-

zována navíc 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. 

Základem našeho svazu (spolku) jsou Zá-

kladní kynologické organizace (ZKO – poboč-

né spolky – cvičáky), kde probíhá sportovní 

kynologická činnost v  masovém měřítku. Vr-

cholová sportovní činnost na národní úrovni 

a  státní reprezentace je zajišťována svazem, 

který uspořádáním konkrétní akce pověří 

vždy některou ze ZKO na základě vypsané-

ho konkurzu. Další sportovní činnost se odvíjí 

prostřednictvím Klubů pracovních plemen 

a Klubů speciálního výcviku (nové alternativní 

sporty). Nebývalého rozmachu doznala právě 

nová speciální odvětví kynologického sportu. 

Agility – překážkový běh se psem, Flyball – 

překážková dráha s přinášením míče na čas, 

Obedience – speciální poslušnost, Dogdan-

cing – tanec se psem, Discdog – létající talíře, 

Mondioring – speciální obrana.

Ve všech zmiňovaných odvětvích našeho 

sportu je zajišťována státní reprezentace, a to, 

jak již bylo řečeno, bez jakékoliv podpory státu.

 

Ovladatelnost bez vodítka 

 

Razantní zákrok velkého knírače 

 

Aport skokem – belgický ovčák 
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Zájem eventuálních sponzorů je limitován 

tím, že nejsme natolik atraktivním sportem, 

o  který by měla zájem celoplošná veřejno-

právní média. Když už se najde sponzor, na-

příklad krmivářská firma, nebo firma s  ky-

nologickými potřebami, jsou její možnosti 

vzhledem k  našim požadavkům přeci jen 

omezené. I tak jsme rádi za každou korunu, či 

poskytnutý materiál.

Větší zájem ze strany kompetentních 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 to s výhledem do bu-

doucna podle nás velmi přínosné. Vždyť právě 

práce se psem předpokládá jednak pobyt na 

čerstvém vzduchu, určitou fyzickou zdatnost 

a v neposlední řadě i vztah k přírodě. Nehledě 

k tomu, že u mladých napomáhá vytvářet po-

cit odpovědnosti ke svěřenému zvířeti. Všech-

ny tyto aspekty jsou ve výchově naší mladé 

generace obecně často opomíjeny. Nelze 

pominout i  fakt, že z  řad našich členů vyrůs-

tají budoucí profesionální psovodi Armády ČR, 

Policie ČR a dalších bezpečnostních složek.

Svaz finančně podporuje krajská soustře-

dění mládeže, výcvikové víkendy a jedenkrát 

ročně pořádáme republikový tábor talentova-

né mládeže.

Kromě základního poslání, organizace 

sportovního výcviku a chovu psů (kdy pes je 

v  porovnání s  ostatními sporty jakýmsi spor-

tovním náčiním), je nemalá pozornost věno-

vána právě práci s  mládeží v  oblasti propa-

gace ochrany zvířat a přírody. Samozřejmostí 

je odborná příprava funkcionářského kádru 

(rozhodčí, figuranti, kladeči, trenéři), jejich 

pravidelné doškolování a prodlužování atestů.

 Kromě toho je organizačně zabezpečo-

ván systém výkonnostních zkoušek psů, na 

kterých je ověřována odborná připravenost 

zvířat a  vyhodnocení povahových vloh, po-

třebných pro vhodnou plemenitbu. 

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  VS a M ČR mládeže a juniorů – vše-
stranní.

2  VS a M ČR mládeže a juniorů – sto-
paři.

3  Svazový výcvikový tábor talentova-
né mládeže.

4  VS a M ČR dospělých (kat.IGP a kat. 
IGP-FH)-reprezentace.

5  VS a  M ČR dospělých (kat 
ZVV3 – národní zk. řád).

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Český kynologický svaz 2 0 0

Celkem 2

 

Reprezentační družsvo na MS FCI 2019 

v Rakousku
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Pro členy svých chovatelských klubů jed-

notlivých plemen vydává ČKS průkazy půvo-

du psů, vede plemennou knihu a zabezpeču-

je 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 

kynologické činnosti. Všechny tyto akce byly 

jak po odborné, tak i na společenské úrovni 

vysoce hodnoceny. 

ČKS je každoročně pořadatelem dvou, 

dnes již tradičních, mezinárodních výstav psů 

v  Praze, s  účastí až 7000 předvedených je-

dinců. 

I  na poli „kynologické diplomacie“ od-

vádíme nemalý kus práce nejen pro českou 

kynologii, ale i  ČR samotnou. Náš svaz má 

zastoupení v  několika komisích mezinárodní 

kynologické federace FCI a  orgánech světo-

vých organizací jednotlivých plemen a sportů.

Výcvik psů je zabezpečován v zařízeních 

jednotlivých základních organizací, je prová-

děn pod vedením zkušených instruktorů. Vy-

vrcholením určitého období přípravy v maso-

vém měřítku je vždy ověření schopností psů 

účastí na zkouškách z  výkonu podle jednot-

livých stupňů obtížnosti. Mimo to jsou na re-

gionální úrovni pořádány veřejné kynologické 

závody pro široký okruh našich členů, které 

slouží nejen k porovnání výkonnosti psů, ale 

bývají i  významnou společenskou událostí 

v  místě působnosti pořádající organizace 

a  přispívají k  jejímu zviditelnění a  propagaci 

kynologického sportu samotného.

Výkonnostní sport, vrcholící v  domácích 

Mistrovstvích a  účastí na mnoha Mistrov-

stvích světa je z větší části podřízen požadav-

kům Mezinárodní kynologické federace FCI. 

Činnost našich kolektivních členů, chova-

telských Klubů a Klubů alternativních sportů 

probíhá z  větší části taktéž na cvičištích zá-

kladních kynologických organizací, které jsou 

naší stěžejní materiální základnou (řádově 

jich máme 500). 

Zvláštní pozornost v  naší organizační 

struktuře zaslouží Centrum pro speciální vý-

cvik psích pomocníků pro tělesně a zdravot-

ně 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.

Reprezentační sezona 2019 nebyla pro nás 

v porovnání s  léty předchozími natolik úspěš-

ná, přesto bylo umístění našich sportovců 

většinou v první polovině startovního pole, či 

v  první desítce. Krásnou výjimkou bylo však 

MS rottweilerů v Dánsku, kde se P. Fialová sta-

la mistryní světa a  taktéž družstvo ve složení 

Fialová, Marek a  Sanktusová získalo stejný 

titul. Výčet úspěchů není dosud úplný, neboť 

nás čeká v závěru roku např. MS ISPU velkých 

kníračů, kde býváme tradičně taktéž úspěšní. 

Úplně závěrem snad zbývá pouze vyslovit 

přání, aby konečně byla ve financování státní 

reprezentace nastavena jednotná spravedli-

vá a průhledná pravidla, která by zohlednila 

i  specifiku takového sportu, jakým sportovní 

kynologie je.

Veškeré informace ohledně svazu možno 

získat na webu: www.kynologie.cz

 

Práce psa na stopě

 

Soustředění psa na stopě nesmí narušit při 

jeho práci ani nezvyklí diváci

 

VS mládeže Zlín stupně vítězů kat. IGP 2
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OL19CAMP – YOTA SUBREGIONAL 

CAMP – ZÁŽITKOVÝ VÍKEND S ČESKÝM 

RADIOKLUBEM

Už od roku 2014 posílá Český radioklub 

své zástupce na letní tábory Youngsters On 

The Air. Každoročně tak naši mladí „hamové“ 

reprezentují OK značku na tradičním meziná-

rodním setkání radioamatérů do 25 let s pro-

gramem uzpůsobeným přesně na míru nad-

šencům do radiových vln. 

Postupem času se začal program YOTA 

z dílny IARU rozrůstat a mimo velkých letních 

kempů s  každoroční účastí více jak 20 států 

začaly vznikat i  komornější a  časově kratší 

setkání mladých zájemců o  vysílání z  men-

ších geografických oblastí – tzv. „subregional 

campy“ (Nordic on the air 2018, Itálie 2018, 

Německo 2019, Nordic on the air 2019). Nám 

se tato možnost zalíbila a  během letošního 

léta padlo rozhodnutí, že se do organizace 

subregionálního YOTA kempu pustí i  Český 

radioklub s tím, že akci nabídne českým, slo-

venským a polským dětem. Příprav se zhostili 

členové komise pro mládež v  čele s  Marti-

nem OK1VHB a Líbou OK1LYL.

Po necelých třech měsících vymýšlení 

programu, hledání ideálního ubytování pro 

přibližně 30 účastníků a  shromažďování vše-

ho potřebného materiálu nastal očekávaný 

den. V pátek 27. září se těsně před 16. hodinou 

nahrnuly do vestibulu Rekreačního střediska 

Vyhlídka Blansko první zvědavé děti. Větši-

na z nich byla radioamatérstvím nepolíbena, 

koncesi mělo jen pár výjimek (z 18 účastníků 

4 koncese).

Po výborné večeři jsme se s dětmi přesu-

nuli do společenské místnosti, kde byla akce 

oficiálně zahájena úvodním slovem Martina 

OK1VHB o základech radioamatérství a HAM 

spiritu. Dalším bodem programu byla interak-

tivní přednáška na téma „Úvod do radioama-

térského provozu a  základů šíření radiových 

vln“. Na konci dne už každý, alespoň v nejnut-

nějších rysech, rozuměl základním principům 

potřebným pro usednutí k  radiostanici a  po 

22. hod SEČ nic nebránilo tomu, aby vyjela 

na 80 m značka OL19CAMP. Nutno říci, že tak 

obrovské a upřímné nadšení dětí z jejich první 

výzvy a prvního QSO jsme opravdu nečekali. 

Zájemci se přetahovali o mikrofon ještě dlou-

ho po vyhlášení konce pátečního programu. 

Děti byly tak nadšené, že už v  6 hodin 

ráno čekaly u  rádia s  hláskovacími tabul-

kami v  ruce, které si šeptem přeříkávaly. Po 

snídani jsme se pustili do dopoledního so-

botního programu. Bylo připraveno celkem 

5 workshopů:

 

PRM závod

 

Off AIR závod

 

V závodu
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1) Teorie honu na lišku, kde Martin OK1VHB 

připravoval účastníky na odpolední tajný vý-

let, při kterém samozřejmě hledání „ztrosko-

taného letadla“ v podobě schované lišky ne-

mohlo chybět.

2) Výroba J-pole antény na 2 m, kde s Jind-

rou OK1NOR procvičili manuální zručnost. 

3) Základy elektrotechniky a  SDR s  Vlá-

ďou OK2ZKR, který přivezl několik stavebnic 

ELEKTRONIK a doma vyrobené SDR KV zaří-

zení.

4) Vysílání přes geostacionární satelit QO-

100 s Leem OK2UUJ, který do Blanska dovezl 

kompletní set-up.

5) Základy DX provozu, DXCC a  závodění 

s Honzou OK1JD, který děti začal pomalu indi-

viduálně připravovat na velký večerní OFF-air 

contest. 

Účastníci, rozdělení do skupin, tak měli 

možnost opět prohloubit své vědomosti v ob-

lasti HAM rádia.

Po obědě děti čekala tajná cesta po sto-

pách ztroskotaného letadla vysílajícího žádost 

o  záchranu. Každý účastník obdržel přijímač 

a jeho úkolem bylo dostat se co nejdřív k vysí-

lači, který byl schovaný ve vzdálenosti přibliž-

ně 3 km v  lese nedaleko rozhledny na kopci 

Podvrší. Přestože na kótu vedla hezká lesní 

cesta, děti samozřejmě zvolily přímý směr za 

signálem a rozhodly se, že se budou prodírat 

lesním porostem. Výlet se tak oproti očekává-

ní poněkud časově protáhl. Poté, co jsme se 

úspěšně všichni setkali u  rozhledny a  snědli 

svačinu, začala ukázka SOTA provozu. Jako 

OL19CAMP/p jsme udělali cca 50 QSO. Slo-

venský team leader Ondrej OM4DW s  dětmi 

vyzkoušel SOTA provoz na 2 m s jedním z do-

poledne vyrobených J-pólů. Výška rozhledny 

byla znát a aktivita na 145.500 MHz překvapila.

Bohužel nám při zpáteční cestě nepřálo 

počasí a  na hotel jsme přišli celí promočení, 

a tak ta zodpovědnější – ženská – část organi-

začního týmu (Líba OK1LYL, zdravotnice Irena 

OK1OVI a Martina OK2YLQ) rozhodla o zruše-

ní jakýchkoliv dalších sobotních venkovních 

 

Výroba antény

 

PRM závod
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aktivit, i když pro děti byla původně připrave-

na noční hra. Nevadí, snad někdy příště! Po 

teplé večeři nás čekala prezentace Martiny 

OK2YLQ o  aktivitách YOTA s  fotkami z  letoš-

ního letního tábora v Bulharsku. 

Večer přišel na řadu několikahodinový 

intenzivní nácvik závodního provozu, neboť 

vrcholem celého dne byl oblíbený a  s  akce-

mi YOTA neodmyslitelně spojený OFF-AIR 

contest (radioamatérský závod, ve kterém 

závodníci místo vysílačů používají pouze své 

hlasivky a  místo ladícího knoflíku jen rychlý 

přesun mezi jednotlivými kmitočty – židlemi). 

Klobouk dolů! Nikdo nečekal, že děti, které 

ještě v pátek netušily, kdo je to radioamatér, 

budou v  sobotu večer schopny dělat samo-

statně bez pomoci 3 spojení za minutu. 

Poslední den jsme zahájili prezentací 

o  PMR, která předcházela cvičnému PMR 

závodu. Zkušenosti z předchozího dne a cvič-

ného OFF-air contestu byly znát a byla radost 

závodníky sledovat, jak se statečně prali s ru-

šením. Jistě si dokážete představit, jaké QRM 

při účasti více jak 20 stanic na osmi kanálech 

a  při neodolnosti turistických PMRek vznika-

lo, když byli účastníci rozeseti pouze v areálu 

hotelu, tedy v okruhu cca 200 m…

Po obědě nás navštívil Petr OK2ULQ a ve 

své prezentaci seznámil účastníky s druhy DX 

provozu na VKV a mikrovlnách. Téma děti za-

ujalo a  následoval nespočet praktických do-

tazů z publika.

Víkend jsme zakončili předáním diplomů 

a  cen za výsledky v  OFF-air contestu a  PMR 

závodu. Následovalo vyhlášení soutěže o nej-

hezčí QSL lístek, do které se děti mohly zapojit 

kdykoliv během víkendu. Soutěž vyhrál Vojta 

Slovjak, což znamená, že jeho výherní QSL lís-

tek bude vytištěn a rozeslán via bureau všem, 

kteří udělali se stanicí OL19CAMP spojení.

Zážitkový víkend je již minulostí a  mys-

lím, že se více než vydařil. Zúčastnilo se ho 

18  účastníků ve věku 10 – 18 let z  OK a  OM 

(z  SP nakonec bohužel nikdo nedorazil) 

a  9  lektorů. Poděkování patří všem spon-

zorům – IARU  R1, Schrack Technik a  GES 

Electronics, Leovi OK2UUJ a Vláďovi OK2ZKR, 

kteří se nabídli, že dětem připraví workshopy 

a  pomohou v  průběhu akce s  realizací pro-

gramu, Petrovi OK2ULQ za nedělní přednáš-

ku, zdravotnici Ireně OK1OVI a  v  neposled-

ní řadě všem členům organizačního týmu 

a  stanicím, které ochotně volaly i  několikrát 

po sobě značku OL19CAMP, díky čemuž děti 

navázaly celkem 152 QSO. 

Martina OK2YLQ

 

Hledání lišky 

 

Učíme se vysílat
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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, jejich 

chov a výstavy. Prostřednictvím 180 základních 

kynologických organizací a chovatelských klu-

bů sdružuje téměř 4  000 členů. Cílem MSKS 

je zajištění všestranného sportovního vyžití 

zájemců o chov a výcvik psů z řad dospělých 

i  mládeže v  souladu s  posláním Mezinárodní 

kynologické organizace FCI, jejímž je členem 

prostřednictvím Českomoravské kynologické 

unie (ČMKU). Svaz aktivně spolupracuje s  vr-

cholným orgánem kynologie v České republi-

ce – ČMKU (Českomoravská kynologická unie) 

a vytváří nezbytné podmínky pro výchovu od-

borníků v oblasti výcviku a chovu psů (zejména 

rozhodčích, figurantů 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 

dalších 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 12. – 13. ledna 2019 v  areálu akciové 

společnosti Veletrhy Brno. Jejího XIV. ročníku 

se zúčastnilo 1920 psů a  1310 fen z  10 států.  

Na závěr každého dne probíhaly soutěže, kde 

se vybírali nejkrásnější psi dne. Ti se na závěr 

výstavy utkali o čestný titul „Nejkrásnější pes 

 

BOM – Ari Tomaland

 

MM MSKS – IGP 1

 

Miroslav Vávra – IGP3

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  XV.Brněnská národní výstava psů 
Brno

2  Mistrovství stopařů MSKS

3  Mezinárodní mistrovství MSKS

4  Mistrovství stopařů mládeže a  juni-
orů MSKS

5  Otevřené mistrovství mlá-
deže a juniorů MSKS
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XIV.  Hanácké národní výstavy“. Letošní titul 

„BIS“ si odnesl Anglický setr High Dreamer in 

Gold Latin Lover. V roce 2020 se bude konat ve 

dnech 11. – 12. ledna v Brně v areálu brněnské-

ho výstaviště nově pojmenovaná XV. Brněnská 

národní výstava psů všech plemen. Naplánová-

ny jsou pro příští rok také různé závody, zkoušky, 

krajské výstavy a speciální výstavy. Bude se již 

tradičně konat Mezinárodní mistrovství MSKS 

dle IGP 3 se zadáním titulu CACIT. 

Letošní Mezinárodní mistrovství MSKS 

probíhalo tradičně o víkendu od 4. do 6. října 

2019. Na start mistrovství ve výkonu sportov-

ních psů se přihlásilo 45 účastníků ve dvou 

kategoriích a  to IGP 1 a  IGP 3. Při prezenta-

ci, která proběhla v pátek 4. října, se na start 

prezentovalo 10 účastníků kategorie IGP 1 

a 32 účastníků kategorie IGP 3. Slavnostního 

zahájení Mezinárodní mistrovství MSKS se 

ujali ředitel závodu pan Jiří Kratochvíl a hlavní 

rozhodčí Jan Strach, který představil rozhod-

čí pro stopu obou kategorií pana Miroslava 

Kašpara s  jeho kladeči, rozhodčího pro po-

slušnost IGP 3 pana Jiřího Baráta, rozhodčího 

pro poslušnost a  obranu IGP 1 pana Milana 

Mnicha a  slovenského hosta, kterému bylo 

svěřeno posuzování obran hlavní kategorie 

IGP 3 pana Ondreje Bihariho spolu s jeho figu-

ranty. Následně proběhlo losování.

Samotná soutěž probíhala v sobotu a ne-

děli 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 IGP 1 na 

stopě pana Ing. Jiřího Šlejtra se psem Nyko 

z Berounské bašty, který získal za předvede-

ný výkon 94 bodů. Dále pak poslušnost paní 

Marie Hrbkové se psem Shark ze Svobodné-

ho dvora s krásnými 93 body. V obraně před-

vedla velmi pěkný výkon s  bodovým ohod-

nocením 93 paní Michaela Kolářová s  fenou 

Natasha Mi-Ji.

V  kategorii IGP 3 je třeba především po-

ukázat na stopu pana Ing. Černocha s fenou 

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

 

František Radkovič – IGP3
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Erika z  Cerkasu, který předvedl téměř doko-

nalou stopu a  zasloužil si 99 bodů. V  očích 

rozhodčích IGP 3 předvedla v kategorii obra-

ny a poslušnosti nejlepší výkon paní Dana Ko-

nečná s  belgickým ovčákem Basco Jankari, 

která zvítězila s 94 a 93 body. 

Celkovým vítězem kategorie IGP 1 se stal 

pan Ing. Jiří Šlejtr s Nykem s Berounské bašty 

s celkovým počtem 270 bodů (94-86-90), na 

druhém místě se umístila paní Michaela Kolá-

řová s fenou Natasha Mi-Ji s celkovým počtem 

261 bodů a  třetí místo získal pan Jiří Štoček 

se  svým německým ovčákem Foggy z  Buko-

vanské osady s celkovým počtem 252 bodů. 

Vítězem mistrovství a  zároveň mistrem 

MSKS pro rok 2019 se zadáním titulu CACIT 

a CACT se stala Dana Konečná s belgickým 

ovčákem Basco Jankari s  celkovým počtem 

282 bodů (95-93-94). Druhé místo obsadila 

Mgr. Táňa Štefková s  fenou Cher Suché Laz-

ce s 278 body a  třetí se umístil Ing. Miroslav 

Vávra s  německým ovčákem Saro Equidius 

s počtem 273 bodů.

Nedělního slavnostního vyhodnocení 

se zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje 

JUDr.  Bohumil Šimek, který již potřetí předal 

vítězce Putovní pohár hejtmana Jihomorav-

ského kraje. Hodnotný broušený pohár pro 

Mistra MSKS věnovala Českomoravská kyno-

logická unie a paní Konečné jej předal před-

seda ČMKU MVDr. Lubomír Široký. Velice si 

vážíme podpory všech sponzorů, především 

těch generálních, jako je firma GAPPAY a  kr-

miva MISTER Mix dog. 

Samostatnou kapitolou v  činnosti sva-

zu je mládež. Moravskoslezský kynologický 

svaz, z.s. pořádá kromě různých závodů také 

soustředění mládežníků v  různých koutech 

republiky a každoročně letní výcvikový tábor 

mládeže ve Zbraslavi u  Brna. Kromě před-

nášek a  seminářů od zkušených lektorů si 

zde mohou děti procvičit stopy, poslušnost, 

obranu či agility a zároveň si vyzkoušet i pár 

disciplín z  branného výcviku. Většina z  nich 

pak se svými psími kamarády zakončí tábor 

úspěšným složením zkoušek. Na letošním tá-

boře bylo mnoho šikovných dětí, které by do 

budoucna mohly vstoupit i do závodních řad 

mladých kynologů.

Do soutěže o Nejúspěšnějšího mládežní-

ka MSKS roku 2019 se letos přihlásily dvě mlá-

dežnice. Prvenství v soutěži si spolu s finanční 

odměnou odnesla slečna Markéta Sadleková 

s 16 splněnými zkouškami a závody a druhé 

místo obsadila slečna Jitka Novotná, která se 

svým psem absolvovala úspěšně 9 zkoušek 

a závodů a taktéž získala finanční odměnu.

I  v  letošním roce svaz pořádal velmi ob-

líbené tzv. obranářské víkendy – setkání ky-

nologů 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 další plánované akce příštího 

roku. 

Máme velkou radost, že se podařilo zno-

vu obnovit závod – Mistrovství stopařů MSKS 

se zadáním titulu CACT, které po tříleté odml-

ce bude organizovat ve dnech 1. – 3. května 

2020 kynologický klub Vítkov – Klokočov.

MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ 

 

HNVP-BIS 2019, Anglický setr High Dreamer 

in Golg Latin Lover

 

Jana Mjakišová-IGP3

 

MM MSKS 2019 – IGP 3



SDRUŽENÍ HASIČŮ 
ČECH, MORAVY 
A SLEZSKA



2019 / 29SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Jedním ze základních cílů Sdružení hasi-

čů 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. Vše je v  souladu se 

zdravým životním stylem, hrou dle pravidel 

a  s  podporou sportovní reprezentace a  její 

přípravy.

Hasičský sport je obecně velmi oblíbeným 

sportovním odvětvím s  dlouholetou tradicí 

a  celoplošnou působností. SH ČMS evidu-

je 376 390 členů, včetně 69  891 dětí a  mlá-

deže ve věku 3  –  18  let. Členové se sdružují 

v  7  715  sborech dobrovolných hasičů (SDH). 

V  roce 2019 mělo sdružení 66 328 sportovců 

hasičského sportu, kteří se věnují požárnímu 

sportu, klasickým disciplínám CTIF nebo dis-

ciplínám TFA (údaje k 20. 10. 2019).

Sdružení je členem dvou světových 

hasičských organizací podporujících státy za 

účelem mezinárodní spolupráce a  rozvoje 

v oblasti požární ochrany a hasičského spor-

tu. Tou první je Mezinárodní světová federace 

hasičů a záchranářů (CTIF) se sídlem v Paříži 

a  druhou je Mezinárodní sportovní federace 

hasičů a záchranářů se sídlem v Moskvě. 

Po pátečním konci školního roku vyrazili 

hned v sobotu vítězové krajských kol na Mis-

trovství České republiky Hry Plamen. To se 

uskutečnilo ve středočeské Vlašimi ve dnech 

29. června  –  1.  července 2019. Tři dny bo-

jovaly desetičlenné týmy o  mistrovský titul 

v šesti disciplínách Hry Plamen – závodu po-

žárnické všestrannosti, štafetě dvojic, štafetě 

4 × 60  metrů, štafetě CTIF, požárním útoku 

CTIF a  požárním útoku. Základním kame-

nem práce s hasičskou mládeží je právě Hra 

Plamen založená na dvou základních prin-

cipech  – výchovně vzdělávací činnosti a  na 

rozvoji fyzické kondice prostřednictvím spor-

tovních disciplín mladých hasičů. V celkovém 

hodnocení obhájil prvenství a mistrem repub-

liky se stal Manětín, stříbro na svém prvním 

mistrovství vybojovali Počepice a bronz puto-

val do Bludova.

První prodloužený víkend v  červenci 

(5.  –  7.  července 2019) začalo ve Svitavách 

Mistrovství České republiky dorostu v  po-

žárním sportu, kterého se zúčastnily nejlepší 

týmy dorostenců a dorostenek z jednotlivých 

krajů. Družstva se představila v  disciplínách 

běh na 100 metrů s překážkami, štafetě 4 × 100 

metrů, testu z  požární ochrany a  požárním 

útoku. Závodili také nejlepší jednotlivci, do-

rostenci a  dorostenky, ve věkových kategori-

ích mladší, střední a starší a to v běhu na 100 

metrů s  překážkami, testu z  požární ochrany 

a dvojboji. V celkovém součtu bodů se novými 

mistry republiky dorostu stali domácí závodní-

ci z SDH Skuteč před Pískovou Lhotou a Ozni-

cí. V kategorii dorostenek zvítězila děvčata ze 

středočeské Pískové Lhoty před Úněšovem 

(Plzeňský kraj) a SDH Výčapy (Kraj Vysočina).

Závěr prázdnin tradičně patří Mistrovství 

ČR profesionálních a  dobrovolných hasičů 

v  požárním sportu (30. srpna – 1. září 2019, 

Ústí nad Labem). Letos každý soutěžní den 

přinesl jeden národní rekord. Součástí toho-

to mistrovství bylo i  Mistrovství ČR doros-

teneckých kategorií ve výstupu na cvičnou 

věž. V  pátek se začalo právě touto divácky 

atraktivní disciplínou. V  něm pokořila ná-

rodní rekord v  kategorii žen Markéta Marko-

vá z SDH Dolní Čermná v čase 7,43 s a stala 

se tak absolutní mistryní. V  sobotu se již od 

rána začalo individuální disciplínou během 

na 100  m s  překážkami, po ní následovaly 

štafety družstev. V  kategorii profesionálních 

 

Český pohár v běhu na 100m s překážkami 

konaný v Ostravě 2019

 

MČR dorost

 

MČR dorost

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 3 6 7

Celkem 16
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hasičů novým národním rekordem zvítězil 

tým HZS Moravskoslezského kraje v  čase 

52,84  s. V  neděli celé soutěžní klání zakon-

čila královská disciplína požární útok. Mezi 

profesionálními hasiči předvedlo nejrychlejší 

útok družstvo HZS Královéhradeckého kraje, 

čas 20,54 s. Tento výsledek je také novým ná-

rodním rekordem. 

Mistryněmi republiky v  požárním sportu 

pro rok 2019 se staly ženy z SDH Michálkovi-

ce, mezi družstvy SDH mužů si titul Mistra ČR 

odváží SDH  Mistřín. Družstvo HZS Králové-

hradeckého kraje vybojovalo prvenství v cel-

kovém hodnocení družstev profesionálních 

sborů. 

MISTROVSTVÍ ČR V KLASICKÝCH 

DISCIPLÍNÁCH CTIF (28. ZÁŘÍ, DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM)

Tradičně na svátek sv. Václava soutěžila 

družstva mužů a  žen podle mezinárodního 

řádu hasičské soutěže v  klasických disciplí-

nách CTIF, v  němž jsou jasně předepsány 

úkony každého člena týmu v  obou disciplí-

nách – štafeta a  požární útok CTIF. Tím nej-

podstatnějším rozdílem od požárního sportu 

je to, že jde v první řadě o preciznost prove-

dení všech úkonů a  až na druhém místě je 

rychlost. Absolutní vítězství vybojovali muži 

HZS Královéhradeckého kraje a  ženy z  SDH 

Písková Lhota (Středočeský kraj).

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY

Juniorské a  dorostenecké reprezentač-

ní týmy společně s týmy dětí se v roce 2019 

představily na třech mezinárodních akcích. 

Na všech místech ve světě museli čeští re-

prezentanti změřit síly s  aktuálně nejsilnější 

světovou špičkou v požárním sportu.

XXXII. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM 

SPORTU NA PAMÁTKU HRDINSKÝCH 

HASIČŮ Z ČERNOBYLU (27. KVĚTNA – 

1. ČERVNA 2019)

Vedle silné konkurence ostatních týmů to 

neměli čeští závodníci vůbec jednoduché. Ab-

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

Mezinárodní soutěž hasičské mládeže 

Martigny

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  Mistrovství ČR v požárním sportu 28. 
– 30. 8. 2020 Ostrava

2  MČR Plamen 26. 6. – 28. 6. 2020 Jih-
lava

3  MČR dorostu v požárním sportu 
4. – 6. 7. Zábřeh na Moravě

4  MS v požárním sportu v Kazachstánu 
(termín bude upřesněn)

5  MS dorostu v Chorvatsku (termín 
bude upřesněn)

6  Euroregioncup v Němec-
ku – junioři (termín bude 
upřesněn)

7  MČR CTIF Dvůr 
Králové 26. 
9. 2020



2019 / 31

sence krytých věží, respektive jednoduchých 

cvičných lezeckých stěn v tělocvičnách v Čes-

ké republice je citelnější stále více a nedaří se 

nám i přes veškeré úsilí zařadit se mezi světo-

vou špičku. Ve výstupu na cvičnou věž je tudíž 

8. místo uspokojivým výsledkem. Naopak ve 

štafetách si reprezentace odnesla 2. a 3. místo. 

V disciplíně 100 metrů s překážkami, kde star-

tovalo vždy 8 běžců a 6 nejlepších výkonů se 

počítalo, unikly stupně vítězů českému týmu 

jen těsně, ale v jednotlivcích to bylo excelent-

ní – Martin Lidmila získal zlato a Lukáš Kroupa 

bronz. Závěrečný den patřil požárním útokům 

a  znamenal další bronz pro české družstvo, 

celkově Češi obsadili 3. místo v pořadí družstev. 

XXII. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ HASIČSKÉ 

MLÁDEŽE V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH 

CTIF (14. – 21. ČERVENCE 2019)

Hostitelským městem bylo Martigny ležící 

v  kantonu Valais ve Švýcarsku. Setkání hasič-

ské mládeže se koná každé dva roky a  jeho 

posláním je vedle sportovního měření sil se-

tkávání mladých lidí. Na programu byly závo-

dy v  disciplínách požární útok a  štafeta CTIF. 

V Martigny startovalo 52 družstev ze 23 států. 

Týmy, které reprezentovaly Českou republiku 

,vzešly z podzimního kvalifikačního závodu ko-

naného v  Litomyšli. Děvčata z  Pískové Lhoty 

zvládly požární útok bez chyby v čase 48,47 s, 

který je zařadil na průběžné druhé místo. Po-

kračovaly štafetou CTIF, kde od zlaté medaile 

je dělilo pouhých 13 setin sekundy, celkově 

získaly stříbro v  kategorii děvčat. Dalším čes-

kým týmem na startu byli chlapci z  Bludova, 

kteří předvedli perfektní útok (45,26 s) a štafe-

tu ve skvělém čase 62,45 s. Tady však drobná 

chyba zmařila naději na umístění na stupních 

nejvyšších a  chlapci získali 9.  místo. Děvčata 

z Raškovic předvedla své nejlepší výkony. Bez-

chybné pokusy v  pěkných časech 49,56  s za 

útok a 71,83 s za štafetu vystačila na 6. místo. 

Chlapci z  Pískové Lhoty sice předvedli nej-

rychlejší štafetu závodu (61,77  s), ale chyby 

v  požárním útoku je stály umístění, celkově 

skončili na 12. místě.

Vrcholem sportovní sezony pro mladé 

sportovce bylo Mistrovství světa v  požárním 

sportu dorostu v Rusku (8. − 16. září, Saratov). 

České dorostenky se staly nejúspěšnějším 

družstvem z  celé české reprezentace, když 

vybojovaly stříbrnou medaili ze štafet na 

4 × 100 m s překážkami (62,49 s) a zlatou me-

daili z požárního útoku (21,81 s). V celkovém 

součtu skončily na druhém místě za dominu-

jícím Ruskem. Jejich kolegům dorostencům 

se už tak nedařilo a obsadili šesté místo. Indi-

viduální úspěchy zaznamenaly ale obě kate-

gorie. Mezi mladšími dorostenkami si v běhu 

na 100 m s  překážkami vybojovala Tereza 

Chovancová zlatou medaili s  časem 18,12  s. 

Úspěšný byl i  její reprezentační kolega Petr 

Bělíček, který si ve stejné disciplíně v  kate-

gorii středních dorostenců v čase 16,88 s do-

běhl pro bronz. Trojici nejúspěšnějších doplnil 

Maxim Rokosz, který zvládl výstup na cvičnou 

věž v čase 11,20 s a rovněž získal bronz.

MISTROVSTVÍ SVĚTA V POŽÁRNÍM SPORTU 

MUŽŮ A ŽEN (8. – 16. ZÁŘÍ, SARATOV)

Ženy si z  ruského Saratova po dlouhém 

boji odvezly bronzové umístění za požární 

útok (32,79 s) a celkové druhé místo v pořadí 

družstev. V individuálních soubojích byla nej-

úspěšnější česká závodnice Dana Butulová, 

která po dramatickém finále získala stříbr-

nou medaili v  běhu na 100  m s  překážkami 

(15,87 s). Největší konkurenci měla kategorie 

mužů, čeští závodníci si chtěli uhájit vedou-

cí pozici především vůči Rusům. Nakonec 

se dostali v  celkovém pořadí na třetí místo. 

Nejvýraznější osobností týmu se stal Daniel 

Klvaňa, který v  běhu na 100 m s  překážka-

mi hned v  prvním pokusu posunul světový 

rekord na 14,70  s, ve finále pak svedl velký 

souboj s  ruským závodníkem Vladimirem Si-

dorenkem a skončil druhý. 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA

 

CTIF

 

MČR Ústí nad Labem

 

MS Saratov
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V roce 2019 se nám v SBTS ČR dařilo pl-

nit své základní poslání, kterým je za-

bezpečování tělovýchovy a  sportu v  oblasti 

branně výchovných, sportovních, technic-

kých a  jiných společenských aktivit s  maxi-

málním důrazem kladeným na pravidelnou 

sportovní činnost mládeže a  to i  přesto, že 

nás nečekaně finančně postihlo rozhodnutí 

MŠMT ČR o nepřidělení státní dotace na pro-

jekt „Organizace sportu 2019 – pohyb a zdra-

ví“ s  odůvodněním, že SBTS ČR nesplňuje 

jedno z  kritérií – členství v  Českém olympij-

ském výboru.

Přes finanční problémy proběhla, s  při-

spěním našich obětavých členů a  funkcio-

nářů, v  jednotlivých soutěžích SBTS ČR, na 

různých místech republiky, řada místních kol 

a přeborů v různých sportovních disciplínách 

a  vybrané soutěže vyvrcholily Mistrovstvími 

České republiky. Byly to:

• střelba družstev laserovou puškou 

konaná 9. března 2019 v Kunovicích 

• střelecké štafety družstev dospělých 

25. května 2019 v Lulči

• střelecký víceboj mládeže ze 

vzduchových zbraní 1. – 2. června 2019 ve 

Vysokém Poli 

• střelecký víceboj dospělých 28. září 2019 

v Lounech

• branný víceboj mládeže za účasti 

družstev ze Slovenské republiky konaný 

4. – 5. října 2019 v Prudké u Doubravníku

• střelecké souboje dvojic a jednotlivců 

5. října v Lounech-Chlumu 

V  roce 2019 se na pozvání Zväzu bran-

ných a  technických činností Slovenskej re-

publiky účastnila družstva SBTS ČR Mistrov-

ství Slovenska v branném víceboji družstev 

členů ZBTČ SR s mezinárodní účastí při pří-

ležitosti memoriálu příslušníků ozbrojených 

sil SR, kteří zahynuli u obce Hejce. Soutěž se 

konala ve dnech 20. – 21. září 2019 ve výcho-

doslovenské obci Chmeľová. Za SBTS ČR se 

soutěže zúčastnilo jedno družstvo ze  SBTS 

Kunovice a celkově obsadilo 10. 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. Vítězem ročníku 2019 se 

stalo družstvo SBTS Teplice – střelnice Žala-

ny „Lázeňští šviháci“.

 

MČR laserová puška - Kunovice

 

MČR víceboj mládeže – Vysoké Pole

 

MČR štafety – Luleč
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MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2019 

V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNÁCH

V SOUTĚŽÍCH DOSPĚLÝCH:

• Střelecké štafety trojic  

SBTS Svatoslav (Neumann Michal, Hofman 

Otto, Ludrovan Jan) 

• Střelecký víceboj – družstva 

SBTS Rakovník (Horký Pavel, Šorer Jiří, 

Kochleffl Petr) 

• Střelecký víceboj – jednotlivci 

Šorer Jiří – SBTS Rakovník

V SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE:

• Střelecký víceboj s využitím optické 

střelnice (kategorie) 

„A“ SBTS Kunovice (Maršálek Štěpán, 

Vidrman Jakub, Pelikán Radek)  

„B“ SBTS Kunovice (Brožovič Michal, 

Burešová Karolína, Pelikán Petr)

• Střelecký víceboj ze vzduchových zbraní 

(kategorie) 

Puška – jednotlivci 

„A“ Ornst Adam – SBTS Chlumec  

nad Cidlinou 

„B“ Strnad Jakub – SBTS Chlumec  

nad Cidlinou 

„C“ Vágner Ondřej – SBS Moravská  

Třebová 

„D“ Bičiště Roman – SBTS Chlumec  

nad Cidlinou 

Pistole – jednotlivci 

„A“ Ornst Adam – SBTS Chlumec nad  

Cidlinou 

„B“ Kaděra Lukáš – SBS Moravská Třebová  

„C“ Přidal František – SBS Moravská  

Třebová 

„D“ Polehla Zdeněk – SBS Moravská  

Třebová 

Puška – družstva 

„A“ SBTS Chlumec nad Cidlinou (Křepel 

Matěj, Sehnoutek David, Ornst Adam ) 

„B“ SBTS Chlumec nad Cidlinou (Pazderka 

Tomáš, Hodek Karel, Strnad Jakub) 

Pistole – družstva 

„A“ SBTS Chlumec na Cidlinou (Křepel Matěj, 

Sehnoutek David, Ornst Adam) 

„B“ SBS Moravská Třebová (Šimco Jan, 

Kalousek Martin, Kostíková Adéla) 

Branný víceboj mládeže (kategorie) 

„A“ SBS Moravská Třebová (Kostík Vít, Černý 

Ondřej, Roche Sebastian)  

„B“ SBS Moravská Třebová (Svobodová 

Adéla, Martinková Kristýna, Kaděra Lukáš)  

„D“ SBS Moravská Třebová (Koudelka Jakub, 

Polehla Zdeněk, Knápková Martina) 

Ve výborných výsledcích nadále pokra-

čují zejména soutěžící z  Moravské Třebové, 

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

MSR branný víceboj družstev – Chmeľová
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LEX – ZPRÁVA O STAVU 

LEGISLATIVY

Legislativní práce od minulého roku znač-

ně pokročily a  zákony, o  kterých jsme psali 

loni, jsou v současnosti již téměř hotovy a při-

praveny k odeslání vládě a posléze Parlamen-

tu ke schválení. Rád bych se zde soustředil na 

ty jejich body, které se zásadně týkají branné 

střelby a  kterým jsme při legislativních pra-

cích věnovali značnou pozornost.

Palčivou otázkou byla samozřejmě ze-

jména kategorizace demilitarizovaných vo-

jenských pušek, které nová evropská směr-

nice řadí do kategorie zakázaných a  jejichž 

civilní dostupnost je pro disciplíny typu ÚPu 

naprosto nezbytná. Pro tyto zbraně byla na-

konec v zákoně o zbraních vytvořena zvláštní 

kategorie, na kterou není třeba výjimka jako 

na jiné zakázané zbraně (třeba automatické), 

ale výčet řádných důvodů k  jejich nabývání 

je omezen na důvody pro nabytí zbraní kat. A. 

Mezi ty patří i výuka a výcvik ve střelbě. Tím 

je pokryto nabývání zbraní pro účely tréninku 

branné střelby. 

Obdobné řešení bylo nalezeno pro zásob-

níky, které směrnice definuje jako nadlimitní 

(více než 20 nábojů u krátkých zbraní a více 

než 10 u  dlouhých). Tyto zásobníky by měly 

být podřízeny podobnému povolení, které 

však nemá být jednotlivé jako u  zbraní, ale 

paušální – tj. tyto typy zásobníků by měly být 

podřízeny podobnému režimu jako střelivo: 

smí je nabývat jen ten, kdo je k tomu opráv-

něn, nepodléhají však registraci ani jednotli-

vému povolování. 

V  přechodných ustanoveních je pak uve-

deno, že veškerá již vydaná povolení zůstávají 

v platnosti, tedy zbraně již držené zůstávají za do-

savadních podmínek. Totéž platí pro zásobníky.

Druhým významným zákonem je Zákon 

o  nakládání se zbraněmi v  některých přípa-

dech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bez-

pečnost České republiky, pro který se vžila 

zkratka „nadstavbový zákon“, protože tvoří jis-

tou nadstavbu k zákonu o zbraních. Nadstav-

bový zákon mimo jiné ustanovuje právní rámec 

pro vytvoření programů střelecké přípravy pro 

zajišťování vnitřní a  vnější bezpečnosti stá-

tu. Zákon přitom předpokládá, že garantem 

programů budou příslušná ministerstva, ale 

jejich provádění může být (na základě dobro-

volnosti) svěřeno také akreditovaným osobám 

a organizacím, což v případě programů branné 

střelby může být i SBTS. 

Účastníkům takových programů lze na je-

jich žádost udělit zvláštní povolení k nabývání 

příslušných zbraní, které má oproti povolení 

podle předchozího odstavce jednu velkou 

výhodu. Zákon o  zbraních podléhá evropské 

zbraňové směrnici, která se v budoucnosti vel-

mi pravděpodobně bude měnit. Zbraně naby-

té podle nadstavbového zákona jsou však po-

važovány za zbraně určené k zajišťování vnitřní 

a vnější bezpečnosti státu, což jsou podle Li-

sabonské smlouvy oblasti, které nepodléhají 

regulatorní pravomoci EU, proto na ně změny 

evropské směrnice o zbraních nemají vliv.

Nadstavbový zákon také obsahuje usta-

novení o  zákazu ozbrojených skupin, které 

vzbudilo značný mediální a  společenský 

rozruch. Objevily se obavy, zda na základě 

tohoto ustanovení nelze zakázat sportovní 

a  podobné organizace, jako je třeba SBTS. 

Domnívám se, že tyto obavy jsou nepodlo-

žené. Předmětné ustanovení říká: „Zakazují 

se ozbrojené skupiny, které mají povahu do-

mobrany, milice nebo jiné ozbrojené složky 

a které jsou určeny k ozbrojenému prosazo-

vání politických, náboženských, národnost-

ních, sociálních nebo hospodářských cílů, 

jakož i  účast v  takové ozbrojené skupině“. 

SBTS a obdobné branně sportovní organiza-

ce sem zjevně nepatří, protože nejsou urče-

ny k  ozbrojenému prosazování politických, 

náboženských, národnostních, sociálních 

nebo hospodářských cílů; nejsou určeny 

k  ozbrojenému prosazování čehokoli. V  dů-

vodové zprávě (kterou lze v případě potřeby 

argumentovat u soudu coby úmyslem záko-

nodárce) se pak výslovně píše: „Ozbrojenou 

skupinou však není ani např. branný spolek, 

který organizuje výuku a  výcvik ve střelbě 

fakticky ve formě vojenského výcviku, pokud 

jeho cílem je toliko zvyšovat znalosti a  do-

vednosti svých členů, a  nikoli ozbrojenými 

prostředky prosazovat svou společenskou 

agendu.“ Domnívám se, že tím by měly být 

veškeré pochybnosti vyřešeny. 

Odeslání těchto zákonů úřadu vlády se 

před pokládá do konce roku. V případě schvá-

lení by měly nabýt účinnosti začátkem roku 

2022.

David Karásek, člen představenstva LEX z.s. – 

Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

 

MSR branný víceboj družstev – Chmeľová

 

MČR střelecký víceboj – Louny

Chlumce nad Cidlinou, Kunovic a  Vojkovic. 

Jako každoročně patří touto cestou poděko-

vání všem funkcionářům, trenérům, vedou-

cím i rodičům, kteří se na přípravě a organiza-

ci soutěží mládeže i dospělých podílejí. 

V roce 2020 se budeme snažit, i pro spo-

lek ve složité finanční situaci, pokračovat 

v  zabezpečování tělovýchovy a  sportu v  ob-

lasti branně výchovných, technických a jiných 

společenských aktivit vrcholících organizová-

ním mistrovských soutěží.
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Na území České republiky je v  současné 

době organizováno více než 5000 potá-

pěčů ve více než 130 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 sportu 

v  České republice. Svaz zabezpečuje styk 

a  koordinaci s  celosvětovou potápěčskou 

organizací CMAS (Confédération Mondia-

le des Activités Subaquatiques). Svaz čes-

kých potápěčů zajišťuje členům v  klubech 

potřebné podmínky pro sport a  poskytuje 

výhody. 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 celostát-

ní a mezinárodní potápěčské soutěže, pomá-

há ochraně životního prostředí při přírodních 

a  jiných katastrofách, zajišťuje vzdělávací, 

školící, osvětovou a  veřejně kulturní činnost 

v oblasti potápění.

MISTROVSTVÍ EVROPY V ORIENTAČNÍM 

POTÁPĚNÍ

Na přelomu srpna a  září se konalo mis-

trovství Evropy v  orientačním potápění ne-

daleko Berlína na jezeře Störitzsee. Družstvo 

seniorů se jej účastnilo ve složení Jakub Ně-

meček, Ondřej Kašpar, Martin Šmejkal, Jakub 

Valníček a  Eliška Šimůnková. Juniorskou re-

prezentaci tvořili Dominika Benešová, Kris-

týna Janoušková, Barbora Svobodová, Lucie 

Kopecká, Lukáš Pilný a Matěj Novotný.

První den byla na programu disciplína 

MONK, kde nás reprezentovala dvojice Jakub 

Němeček, Ondřej Kašpar za muže a v ženách 

Eliška Šimůnková s  Kristýnou Janouškovou. 

Muži skončili na čtvrtém místě. O  medaili je 

připravila těžko pochopitelná chyba rozhod-

čích, kteří neviděli jasné proříznutí hladiny 

ploutví domácího týmu. Ženy plavaly v tomto 

složení poprvé a  s  náročnou tratí se vypořá-

daly se ctí a skončily na 6. místě. Poprvé tuto 

disciplínu plavali také junioři a to ve smíšené 

dvojici. Lukáš Pilný a Lucie Kopecká předved-

li krásný výkon a zaslouženě si doplavali pro 

stříbrné medaile.

V úterý se pokračovalo disciplínou Hvězda, 

kde měl náš tým úspěch a  smůlu zároveň. 

Úspěchem skončila Hvězda pro Jakuba Ně-

mečka, který vyhrál kategorii mužů. O jedinou 

vteřinu za třetím a dvě vteřiny za druhým mís-

tem skončil Martin Šmejkal. V  ženách si pro 

krásné páté místo dojela Eliška Šimůnková. 

V juniorkách si pro stříbrnou medaili doplava-

la Dominika Benešová a odstartovala tak svou 

medailovou sbírku. Krásné, ale bohužel čtvr-

té, místo získala Kristýna Janoušková. Lucka 

 

Výcvik v klubech

 

Bronzové družstvo mužů v disciplíně Sjíždění

 

Zlatá Dominika Benešová v disciplíně Paralel
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Kopecká skončila s výborným časem na šes-

tém místě. V juniorech skončil Lukáš Pilný na 

sedmém místě a nováček Matěj Novotný na 

devátém místě. Pro Matěje to byl první závod 

na šampionátech a vedl si výborně.

V  disciplíně Tyče získal další bramborou 

medaili Martin Šmejkal. Jakub Valníček napra-

vil své zaváhání z předchozího dne a doplaval 

na šestém místě. Eliška Šimůnková zopako-

vala výborné páté místo v ženách. Dominika 

Benešová po dalším velkém boji získala dru-

hou stříbrnou medaili. A Kristýna Janoušková 

opět skončila na nepopulárním čtvrtém místě. 

Lukáš Pilný si oproti předešlé disciplíně o jed-

no místo polepšil a skončil šestý, hned za ním 

skončil Matěj Novotný.

Disciplína M kurz, kdy se výsledek počítá 

z času závodníka a odchylky v cílovém pásmu, 

dopadla pro naše barvy velkým úspěchem. 

V  mužích získal svůj premiérový titul Martin 

Šmejkal, svou vítěznou jízdu ozdobil nejrych-

lejším časem celého dne. Obrovským úspě-

chem pro nás skončil závod juniorek. Svou 

již třetí stříbrnou medaili získala Dominika 

Benešová, ale skvělý závod předvedla hlav-

ně Barbora Svobodová, která ve svém prvním 

závodě na šampionátu získala zlatou medaili. 

Svým výkonem by Barča vyhrála i  v  katego-

rii žen! Svůj kalich hořkosti si do dna vypila 

Kristýna Janoušková, jelikož opět skončila na 

čtvrtém místě. Pro Kristýnu to byl poslední zá-

vod v kategorii juniorek. Svými výbornými vý-

kony dokázala, že i příští rok mezi seniorkami 

bude patřit k favoritkám na medaile.

Juniorům se M kurz příliš nevydařil a skon-

čili na třináctém a čtrnáctém místě.

Pro muže byl nejúspěšnější disciplínou 

Paralel, kdy Ondřej Kašpar získal stříbrnou 

medaili a bronzovou vyplaval Martin Šmejkal. 

Ondra ve finále prohrál s Peterem Balaszem, 

který potvrdil svou roli favorita. Martin celým 

play off postupoval přesvědčivě až do semi-

finále, kde podlehl Balaszovi. V  juniorkách 

Domča Benešová ukázala všem svou kvalitu 

a  v  krásném a  vyčerpávajícím finále získala 

zlatou medaili. V  juniorské kategorii do vyřa-

zovacích bojů postoupil pouze Matěj Novotný, 

ale vypadl hned v prvním kole.

Poslední disciplínou pro nás bylo týmové 

Sjíždění. Ženy ve složení Domča Benešová, 

Barča Svobodová, Eliška Šimůnková a  Kris-

týna Janoušková doplavaly, po drobných 

problémech na trati, pro smolné, ale krásné 

čtvrté místo.

Muži ve stejné disciplíně získali bronzové 

medaile. Vzhledem k tomu, že Kuba Valníček 

nastoupil do závodu se silně naraženými žeb-

ry, tak měl pro nás tento výsledek cenu zlata.

Celkově jsme na šampionátu získali jede-

náct medailí z toho čtyři zlaté, pět stříbrných 

a dvě bronzové.

SPORTOVNÍ ČINNOST KLUBŮ

Svaz českých potápěčů podpořil v  roce 

2019 pravidelnou sportovní činnost potá-

pěčského sportu. Ve snaze podpořit pod-

vodní sporty byly klubům evidovaným ve 

Svazu českých potápěčů rozděleny více jak 

dva milióny korun. Prezidium na svém za-

sedání schválilo rozdělení těchto finančních 

prostředků v  rámci sportovní reprezentace, 

talentované mládeže a  závodní sportovní 

 

Práce s dětmi a mládeží

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  Svaz ve spolupráci s organizací DAN 
vytiskne novou brožuru Potápěč na 
cestách s  podtitulem Základní prů-
vodce pro bezpečné cestování za 
potápěním.

2  Svaz uskuteční 42. ročník Mezinárod-
ního festivalu potápěčské fotografie, 
filmu a dětské výtvarné tvorby, který 
se bude konat v Tachově 7. 3. 2020

3  Svaz podpoří pravidelný potápěč-
ský a plavecký výcvik dětí a mláde-
že v klubech evidovaných ve Svazu. 
Svaz podporuje každý rok cca 
25  sportovních závodních akcí, 
které pořádají kluby.

4  Svaz oslaví 30. výro-
čí založení Svazu 
potápěčů ČR.
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činnosti. Podpořili jsme tak pravidelný potá-

pěčský a plavecký výcvik, trénink v bazénech 

a ve vybraných potápěčských lokalitách.

DVA NÁRODNÍ REKORDY PAVLA SOUKUPA 

NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V HLOUBKOVÝCH 

DISCIPLÍNÁCH NÁDECHOVÉHO POTÁPĚNÍ

Na Roatanu se letos začátkem srpna 

utkali závodníci z  rekordního počtu 29 zemí 

v hloubkových disciplínách nádechovém po-

tápění. Počet závodníků za každou jednotli-

vou zemi byl naopak oproti posledním rokům 

nízký. Českou republiku reprezentovali Jarmi-

la Slovenčíková a Pavel Soukup.

Mezi tradičně nejpočetnější výpravy 

s  největšími úspěchy patřili Italové, Rusové, 

Slovinci a Francouzi. Letošní mistrovství světa 

opět prokázalo, jak neskutečně se hloubko-

vý freediving posouvá. Díky technologii Di-

veye bylo možné závody sledovat v přímém 

přenosu i  následně v  záznamu. Opět padla 

řada světových rekordů jak u žen, tak u mužů 

a  např. u  konstantní váhy s  monoploutví se 

ukazuje, že výkon 100 metrů už dnes nesta-

čí na „bednu“ ani u žen. Úžasnou podívanou 

předvedly závodnice Alessia Zecchini a Alen-

ka Artnik, když v této disciplíně obě potopily 

hloubku 113 metrů a společně tedy drží svě-

tový rekord. Alexey Molchanov z  Ruska po-

sunul světové rekordy ve všech disciplínách. 

Nataliia Zharkova z  Ukrajiny také prokázala 

perfektní formu, posbírala medaile všech ba-

rev a na své konto si připsala světový rekord 

v disciplíně konstantní váha se dvěma plout-

vemi s hodnotou 93 metrů. 

Podmínky ve vodě byly trochu náročněj-

ší, na hladině to houpalo a pod hladinou byly 

chvílemi ne úplně příjemné proudy. Čeští re-

prezentanti měli na místě nejméně času na 

trénink, přesto hájili naše barvy s ohledem na 

obrovskou konkurenci více než důstojně. Dis-

ciplínu konstantní váha s monoploutví zvládla 

Jarmila Slovenčíková technicky i  divácky pa-

rádně, předvedla krásný ponor do 80 metrů 

s  velkou rezervou a  v  celkovém pořadí skon-

čila sedmá. Pavel Soukup v  této disciplíně 

předvedl výkon v hodnotě 88 metrů a přesto, 

že tento výkon stačil na celkové deváté místo, 

potvrdil, že je aktuálně v ČR nejlepším mužem 

s velkým potenciálem do budoucna. Další dis-

ciplínou s českou účastí byla konstantní váha 

s dvěma ploutvemi, která je fyzicky náročnější 

a ve které Pavel Soukup posunul stávající ná-

rodní rekord o čtyři metry na 76 metrů a skon-

čil sedmý v  celkovém pořadí. Jarmila Sloven-

číková překvapila snad úplně všechny tím, že 

pro svůj ponor do 62 m nepoužila extra dlouhé 

freedivingové ploutve, ale jen krátké „najády“. 

Poslední den závodu pak v disciplíně free im-

mersion Pavel Soukup opět posunul národní 

rekord, tentokrát o krásných 7 metrů na hod-

notu 82 metrů, což stačilo na celkové osmé 

místo v pořadí. Oběma závodníkům patří velký 

dík za reprezentaci České republiky. 

Výjezd na mistrovství světa by nebyl mož-

ný bez významné podpory Svazu potápěčů 

České republiky, kterému patří obrovský dík 

za důvěru a perfektní spolupráci. 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

Svaz Zlato Stříbro Bronz

Svaz potápěčů České republiky 4 8 2

Celkem 14

 

Závody v ploutvovém plavání

 

Pavel Soukup (foto: Alex Stjean)

 

Jarmila Slovenčíková (foto: Alex Stjean)
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VÝCVIKOVÁ KOMISE SVAZU POTÁPĚČŮ ČR

V portfoliu aktivit Svazu potápěčů ČR za-

ujímá významnou pozici potápěčský výcvik. 

Jeho fungování ve smyslu organizačním, me-

todickém i  personálním zajišťuje výcviková 

komise (dále VK).

Kvalita potápěčského výcviku je úzce 

spjata s  úrovní instruktorského sboru. Pravi-

delný kontakt s jeho členy, stejně jako pozor-

nost věnovaná přípravě zájemců o instruktor-

skou kvalifikaci, proto každoročně představují 

podstatnou část práce VK.

V  roce 2019 tak členové instruktorského 

sboru měli možnost absolvovat školení za-

měřené na upevnění vědomostí a dovedností 

nezbytných pro efektivní instruktorskou čin-

nost. V závěru roku pro ně VK připravila semi-

nář s řadou zajímavých prezentací.

Zájemcům o  získání instruktorské kva-

lifikace byla v  rámci přípravy ke zkouškám 

poskytnuta rozsáhlá pomoc v  podobě ško-

lení z  teorie, školení z  metodiky a  worksho-

pu k  vedení potápěčského výcviku. Školení 

z metodiky nabídlo podrobné seznámení jak 

se zásadami výuky potápěčské teorie, tak 

s  prováděním praktického výcviku. Work-

shop uchazečům o  instruktorskou kvalifikaci 

umožnil, aby si před zkouškami ověřili své 

schopnosti vyučovat teorii a vést skupinu stu-

dentů při výcviku.

Na příští rok má VK k  dispozici projekt 

komplexní přípravy kandidátů instruktorské 

kvalifikace. Jedná se o  sloučení všech pře-

depsaných školení a potřebných zaměstnání 

do jediného týdne, v jehož závěru by se také 

 

Ekologická akce

 

Čistění lomu

 

Bi fins
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vodce pro bezpečné cestování za 
potápěním.

2  Svaz uskuteční 42. ročník Mezinárod-
ního festivalu potápěčské fotografie, 
filmu a  dětské výtvarné tvorby se 
bude konat v Tachově 7. 3. 2020

3  Svaz podpoří pravidelný potápěč-
ský a plavecký výcvik dětí a mláde-
že v  klubech evidovaných ve Sva-
zu. Svaz podporuje každý rok cca 

25  sportovních závodních akcí, 
které pořádají kluby.
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založení Svazu po-

tápěčů ČR.
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rovnou uskutečnily zkoušky. Realizace tohoto 

záměru bude závislá především na dostateč-

ném zájmu ze strany uchazečů o  instruktor-

skou licenci.

MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ V EGYPTĚ

V  Sharm El Sheikhu se na přelomu čer-

vence a  srpna konalo pětidenní Mistrovství 

světa juniorů, které se skládalo ze čtyř dnů 

plaveckých disciplín v  bazénu (PP, RP, BF) 

a  jednoho dne distančního plavání na volné 

vodě (DPP) v moři.

Mistrovství světa se zúčastnilo 29 zemí 

z pěti kontinentů. Družstvo juniorů ČR odces-

tovalo do Egypta ve složení Adéla Švomová, 

Hana Rosová, Alžběta Hnáthová, Kateřina 

Padalíková, Jakub Klimpar, Jan Janásek, Filip 

Látal, Matyáš Kubíček a Tomáš Pilný.

První stříbrnou medaili vybojoval na trati 

200 PP Filip Látal v novém českém juniorském 

i  seniorském rekordu, stejný počin se podařil 

následně i Matyáši Kubíčkovi na trati 800 PP.

Poslední den se na pobřeží Rudého moře 

plavalo na volné vodě distanční plavání 

s ploutvemi (DPP). Štafeta 4 × 2000 m mix do-

plavala na velmi pěkném 6. místě.

MISTROVSTVÍ EVROPY SENIORŮ V ŘECKU 

Na přelomu června a  července odcesto-

vala do severořeckého města Ioannina, vý-

prava seniorských plavců s  ploutvemi v  se-

stavě Jakub Kovařík, Josef Cimburek, David 

Musil, Zuzana Svozilová, Barbora Sládečková, 

Gabriela Horáková a Klára Křepelková.

Do individuálního finále (do 8. místa cel-

kově) se podařilo probojovat hned pětici zá-

vodníků (Kovaříkovi, Sládečkové, Křepelkové, 

Cimburkovi a Svozilové). 

Nejúspěšnějším plavcem výpravy se stal 

Jakub Kovařík, který v disciplíně 100 RP získal 

stříbrnou medaili v  novém českém rekordu. 

Další rekord ČR přidal v disciplíně 100 PP, kde 

obsadil páté místo. V  soutěži žen byla nejú-

spěšnější Barbora Sládečková. V  disciplíně 

400 BF obsadila 6. místo a přidala také nový 

český rekord.

Čeští reprezentanti zaplavali pěkné 

výkony i  v  mix štafetách. Na 4. místě se 

umístila štafeta 4 × 100 BF v  sestavě Kova-

řík, Horáková, Sládečková a  Musil. Výborné  

6. místo obsadila i mix štafeta 4 × 50 PP (Kře-

pelková, Sládečková, Musil, Kovařík).

Na trať 6000 m na volné vodě byli úspěš-

ní všichni tři naši závodníci – Svozilová (8. mís-

to), Cimburek (6. místo) a Kovařík (9. místo). 

EKOLOGICKÉ AKCE KLUBU MANTA 

ZNOJMO A NAUTILUS BŘECLAV

Na Znojemsku mimo Vranovskou přehra-

du, máme také dvě další zajímavé potápěč-

ské lokality. Jsou to zatopené lomy v Mašovi-

cích u Znojma a v Hostěradicích. 

Tyto lokality jsou ve velké míře využívány 

lidmi z širšího okolí ke koupání. Každý rok na 

podzim provádí potápěčský klub Manta Zno-

jmo čistění obou lokalit od odpadků.

Letos jsme si přidali v Hostěradicích ještě 

jedno čistění navíc v rámci akce, kterou jsme 

pro naše kolegy potápěče připravili „Vylov si 

svou lahvinku“.

Potápěči si před začátkem akce vyloso-

vali úsek, ve kterém svoje lahve vína hledali 

a rovněž posbírali nalezené odpadky. Všichni 

účastníci se již těší na příští rok, kdy bude tato 

akce opět uspořádána.

Klub sportovního potápění NAUTILUS 

Břeclav se zabývá nejen sportem, ale i  eko-

logií. V  sobotu 21. září 2019 uspořádal již 

2. ročník znovuobnoveného Čištění řeky Dyje 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz potápěčů České republiky 4 8 2

Celkem 14

 

Juniorská výprava 

 

Vánoční kilometr

 

Junioři (zleva) Matyáš Kubíček a Filip Látal se 

stříbrnými medailemi z MSJ.
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v Břeclavi. Tato velmi záslužná akce se konala 

v rámci celosvětového ekologického hnutí In-

ternatioanal Coastal Cleanup Day a současně 

i  akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! Břec-

lavští potápěči získali podporu místního ve-

dení města a  podniku Povodí Moravy, velmi 

ochotně se zapojili do čištění členové Sboru 

dobrovolných hasičů Stará Břeclav, pomáhali 

samozřejmě i  mladí ploutvoví plavci a  dob-

rovolníci. Koryto řeky Dyje a  její břehy o dél-

ce 2,5 km čistilo celkem 40 osob a vysbíralo 

se celkem 25 pytlů odpadů v  odhadované 

hmotnosti 750 kilogramů. Po skončení akce 

se většina sběračů a čističů sešla na pikniku 

s opékáním špekáčků na ostrůvku pod mos-

tem Lávka, přímo v centru města.

VÁNOČNÍ KILOMETR 2018 NA DYJI 

V BŘECLAVI

V  závěru loňského roku, na svátek Sv. 

Štěpána (26. prosince 2018), uspořádal Klub 

sportovního potápění NAUTILUS Břeclav již 

44. ročník extrémních závodů v  ploutvovém 

a  zimním plavání VÁNOČNÍ KILOMETR. Sou-

těžilo se v  ledové vodě řeky Dyje o  teplotě 

+2°C v  areálu Slováckého veslařského klubu 

Břeclav. V  závodech zimních plavců se po-

četným břeclavským divákům představilo na 

tratích 100, 250, 500, 750 a  1000 metrů cel-

kem 32 otužilců z České i Slovenské republiky. 

V hlavním závodě ploutvových plavců a potá-

pěčů na 1000 metrů startovalo celkem 21 vy-

trvalců, nejrychlejší byl Jan Ševčík ze SKOR-

PENU Přerov, na 2. místě doplaval Jiří Štefka 

z  Freediving Teamu a  3. místo obsadil Miro-

slav Nezhyba ze SKORPENU Přerov. V soutěži 

3členných družstev O  Putovní pohár obsadil 

1. místo SKORPEN Přerov, na 2. místě skončili 

klasičtí plavci z  Oddílu sportovního plavání 

Hodonín a  na 3. příčce se umístili potápěči 

z klubu UH–DIVERS z Uherského Hradiště.

BRNĚNSKÁ ŽABA 2018

V  sobotu 1. prosince 2018 proběhl, jako 

již několik roků po sobě, v brněnském hotelu 

„U  Kozáka“ již 47. ročník „Brněnské žaby“. Re-

prezentační sál přivítal potápěče a milovníky 

podvodních filmů a fotografií z Čech a Mora-

vy. Oblíbenou akci pořádá KLUB POTÁPĚČŮ 

GEOFYZIKA BRNO. Diváci, kterých každým 

rokem postupně přibývá, shlédli díla v  kate-

goriích „Sladká voda“, „Slaná voda“, „Makro“, 

„Bazén“ a filmy na DVD nosičích.

Součástí večera je i vyhlášení vítězů sou-

těže Mistrovství ČR ve fotografování pod vo-

dou.

Předvedená díla byla kvalitní a  zaujala 

svým provedením, proto odborná porota ne-

měla jednoduché rozhodování.

• Mistrovství ČR – 1. – 2. místo Veronika 

Matějková a Michal Štros

• Sladká voda – 1. místo Michal Kubík

• Slaná voda – 1. místo Bohumír Kráčmar 

Hlavní cenu dle hlasování přítomných di-

váků si odvezla Kateřina Černá za videofilm 

Brněnská Žaba 2018.

 

Brněnská žaba Matejkova Veronika

Brněnská žaba Štros Michal

 

Senioři výprava 
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Svaz modelářů České republiky z.s. (SMČR) 

je sportovní organizací, která sdružuje 

šest odborností. Jedná se o letecké modeláře, 

lodní modeláře, raketové modeláře, automo-

deláře, železniční modeláře a  stavitele plasti-

kových modelů.

Výkonnostní modeláři se zúčastňují po-

stupových soutěží pořádaných SMČR včetně 

mistrovství České republiky. Nejlepší z  nich 

tvoří oficiální reprezentaci ČR na mezinárod-

ních soutěžích, jako jsou mistrovství světa, 

mistrovství Evropy a světové poháry.

Z  pohledu široké členské základny je 

činnost Svazu modelářů České republiky z.s. 

zaměřena především na podporu mládeže, 

kdy prostřednictvím svých pobočných spol-

ků nabízí zajímavou sportovně-technickou 

volnočasovou aktivitu, která je i  výborným 

základem pro další životní uplatnění.

Celkem je v SMČR registrováno 6 872 čle-

nů, z toho je 1 217 mládeže.

Svoji činnost svaz modelářů prezentoval 

například na výstavách Modelář 2019 a Model 

Hobby 2019, kde byly za velkého zájmu veřej-

nosti prezentovány úspěchy a činnost našich 

členů – modelářů.

Letečtí modeláři byli v uplynulých letech 

a  především v  roce 2018 velice úspěšní na 

 

Juniorský mistr Evropy Vítek Roessler

 

Maketa přístavního remorkéru Banckert předváděná na výstavě Model Hobby 2019

 

Maketa kategorie F4C
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mezinárodních soutěžích včetně mistrovství 

světa a  mistrovství Evropy. Na výborné vý-

sledky se podařilo v  roce 2019 nejenom na-

vázat ziskem 2 titulů v individuálních disciplí-

nách, ale i 2 tituly v soutěžích družstev.

V  kategorii F5D – radiem řízené modely 

pro závod kolem pylonů s  pohonem elektro-

motorů, v daleké Austrálii, obhajovali titul mis-

trů světa. A popáté v řadě jej v soutěži družstev 

obhájili. Mistrem světa v jednotlivcích se stal J. 

Sedláček, T. Ciniburk (loňský mistr světa) ob-

sadil druhé místo a  J. Klein skončil na místě 

čtvrtém. Velmi úspěšně se do zápolení zapojili 

též soutěžící v  kategorii F3D – rádiem řízené 

modely pro závod kolem pylonů poháněné 

spalovacími motory. Družstvo ve složení R. Po-

jer, J. Novotný, T. Andrlík, F. Hovorka obsadilo 

2. místo. 

Vysoké ocenění si zaslouží stále stabilní 

výkony reprezentantů v  kategorii F3J – ra-

diem řízené termické větroně, Družstvo ve 

složení J. Vostřel, P. Höfer, M. Rajšner na ME 

v polském Wloclawku získalo titul ME. Pavel 

Höfer v  jednotlivcích obsadil 3. místo. Junior-

ské družstvo ve složení L. Pospíšil, J. Vostřel 

ml a J. Bruner obsadilo 2. místo a v jednotliv-

cích byl J. Vostřel ml. Na 2. místě a J. Bruner 

na místě 3.

Nečekaného úspěchu dosáhl v  kategorii 

F1B jun – volné modely s  pohonem gumo-

vým svazkem Vítek Rössler. Na ME juniorů 

zvítězil a stal se mistrem Evropy.

Obdobného úspěchu na MS v  kategorii 

F1A – volné modely konaném v Kalifornii USA 

dosáhl D. Frič, který až v  rozlétávání podlehl 

soupeři a obsadil 2 místo.

Po dlouhých letech jsme se dočkali 

i úspěchu v kategorii F2B – upoutané modely, 

kdy junior Jan Kopřiva obsadil na ME 3. místo 

v jednotlivcích. 

Není to však jen soutěžení, ale význam-

nou činností Klubu leteckých modelářů 

(KLeM) ČR je též, prostřednictvím klubů le-

 

Prezentace putovních pohárů mistrů světa
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teckých modelářů pořádání a  organizování 

soutěží v jednotlivých kategoriích na různých 

úrovních výkonnostních tříd. V roce 2019 jsme 

prostřednictvím našich klubů uspořádali 

MS v kategorii F3B – termické větroně a ME 

v kategorii F1D (kategorie halových modelů). 

Úroveň obou mistrovství jak po sportovní, tak 

organizační stránce byla velmi vysoce hod-

nocena nejen účastníky, ale i funkcionáři Me-

zinárodní letecké federace FAI.

V  roce 2019 bylo uspořádáno 14 meziná-

rodních soutěží zahrnutých do kalendáře FAI, 

45 mistrovství České republiky, 10 krajských 

přeborů mládeže, 8 dlouhodobých soustředě-

ní mládeže a přes 600 soutěží v různých kate-

goriích a 150 klubových a předváděcích akcí.

Nedílnou součástí činnosti je i propagace 

letecko-modelářské činnosti. KLeM ČR pre-

zentoval svoji činnost na sportovním dni po-

řádaném v Praze na Julisce, na leteckém dni 

Lipenský obr či sportovním dní v Chotěboři.

Lodní modeláři se v roce 2019 zúčastnili 

5 soutěží mistrovství světa či mistrovství Ev-

ropy. Velice povzbudivé jsou skvělá umístění 

juniorů. Štěpán Fišer se stal mistrem světa 

v kategorii mini ECO junior a spolu s Adamem 

Fišerem získali titul v  družstvech v  katego-

rii mini ECO Team junior a  ECO Team junior. 

Další tituly pro lodní modeláře přidal Dominik 

Juhasz v Kategorii F4A junior a seniorský tým 

v  kategorii mini ECO Team. Celkově byl rok 

2019 po sportovní stránce nejúspěšnějším za 

poslední období.

Důležitým momentem pro české lodní 

modeláře je rovněž zvolení místopředsed-

kyně Klubu lodních modelářů ČR do vedení 

celosvětové organizace lodních modelá-

řů NAVIGA. Zdeňka Dostálová nyní zastává 

funkci viceprezidentky této organizace, což je 

nejenom oceněním její dosavadní práce, ale 

především velká možnost ovlivňovat chod 

této organizace.

Raketoví modeláři měli v roce 2019 mis-

trovství světa v Rumunsku. Vrátili se sice bez 

medailí, ale silně omlazený tým je nadějí do 

budoucna. Velice významné ocenění získala 

od mezinárodní organizace FAI-CIAM Vikto-

rie Tržilová. Byla oceněna medailí pro nejlep-

ší raketovou modelářku na světě. Vzhledem 

k  tomu, že ještě nedávno byla juniorkou, je 

to o  to výraznější úspěch české reprezen-

tantky.

Automobiloví modeláři jsou tradičně 

úspěšní na mezinárodním poli. Z  mistrovství 

světa přivezli 4 tituly Vladimír Basák v katego-

rii GT am (Most / ČR), Petr Krčil v kategorii G27 

Light,  Zdeněk Beneš v  kategorii G27 (White 

House / USA) a  Antonín Vojtík v  Kategorii 

ES24 (Corby / GB).

Novinkou je vznik mezinárodní organiza-

ce Planet32, jejímž je Česká republika pro-

střednictvím Svazu modelářů ČR z.s. zaklá-

dajícím členem. Jedná se o novou organizaci 

oblíbené kategorie tzv. komerčních modelů, 

které jsou velice rozšířené v celé střední, zá-

padní a jižní Evropě.

Stavitelé plastikových modelů již tradič-

ně patří ke světové špičce. To potvrdili mnoha 

oceněními na mezinárodních akcích v Itálii, Ra-

kousku, Holandsku i zlatými medailemi z neo-

ficiálního MS v anglickém Telfordu. Vrcholem 

domácí scény jsou již tradičně mistrovství Čes-

ké republiky mládeže, konané v  červnu a  zá-

řijové mistrovství České republiky dospělých. 

Úroveň a účast na těchto soutěžích prezentuje 

trvalý vzestup úrovně a počtu českých mode-

lářů, kteří se věnují tomuto oboru.

Železniční modeláři se se zlatými oce-

něními vrátili z mezinárodní bodovací soutěže 

v  Maďarsku. V  domácích podmínkách želez-

niční modeláři mnoho svého času a energie 

věnují především mládeži. Vrcholem bylo 

v  červnu společné mistrovství ČR mládeže 

a seniorů v Brně.

Zájemci o  náš sport a  další informace 

o něm najdou další informace na webové ad-

rese www.svazmodelaru.cz nebo na sekreta-

riátu Svazu modelářů České republiky z.s.

 

Tým mistrů světa F5D a vicemistrů světa F3D 

na MS v Austrálii

 

Zahradní železnice s pohonem parním 

strojem

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ MODELÁŘŮ ČR ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Letečtí modeláři 4 3 3

Lodní modeláři 5 1 4

Raketoví modeláři 0 0 0

Automobiloví modeláři 4 2 3

Plastikoví modeláři 
(neoficiální MS Telford)

22 17 13

35 23 23

Celkem 81



2019 / 48

SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 



2019 / 49SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 

Český rafting má za sebou další velmi 

úspěšnou sezónu, stejně jako v předcho-

zích letech slavili raftaři z České republiky me-

zinárodní úspěchy na světovém poháru v Číně, 

Mistrovství Evropy v Bosně a Hercegovině i na 

Mistrovství světa v Austrálii.

RAFTING – SPORTOVNÍ DISCIPLÍNA

Sportovci závodí na raftu podle věku 

v kategoriích „U19“ – junioři/juniorky do 19 let, 

„U23“ – junioři/juniorky do 23 let, muži a ženy 

(na mezinárodní úrovni pod názvem „Open“) 

a  veteráni/veteránky („Masters“) – závodníci 

nad 40 let.

Podle typu člunu startují v  Česku raftaři 

na čtyřmístném člunu (Colorado) v  katego-

rii R4 nebo v  šestičlenné posádce na člunu 

Pulsar 420 v kategorii R6. Závody se u nás ko-

nají tradičně ve 3 disciplínách – sprint, slalom 

a sjezd. Na mezinárodních závodech přibývá 

ještě kontaktní vyřazovací disciplína s  prvky 

slalomu – H2H „Head to Head“. 

Specialitou české raftové závodní scény 

jsou závody dvojic na nafukovací kánoi – R2 

Gumotex Baraka Cup, kde měří síly dvojice 

juniorů, mužů, žen nebo smíšených posádek 

mix. V  roce 2019 startovalo v  kategorii R2 

55 posádek. 

Kromě závodu dvojic R2 má český rafting 

ještě jednu specialitu, která vychází z tuzemské 

tradice slalomových závodů. Je jím Mistrovství 

České republiky ve slalomu klubových hlídek. 

Závodu se účastní klubové týmy složené z 3 po-

sádek R4, v týmu musí být vždy alespoň 4 ženy 

a počítá se celkový čas a součet trestných bodů 

všech 3 posádek. Titul Mistrů ČR 2019 v  hlíd-

kách vybojoval na Trnávce oddíl RK Troja. 

Tradiční seriál Českého poháru v raftingu 

R4 čítal v  letošním roce 17 závodů během 

9  závodních víkendů. Kromě tradičních teré-

nů – sjezdů na Sázavě, Kamenici, Orlici a Vlta-

vě pod Lipnem, slalomu a sprintu na umělých 

slalomových drahách v Troji, Roudnici, Trnáv-

ce a  Českém Vrbném, přibyl úplně nový zá-

vod ve sjezdu v Hanušovicích na řece Moravě, 

který otevřel celou letošní závodní sezónu. 

Celosezónního seriálu se v roce 2019 zúčast-

nilo 76 posádek R4. Týmy bojovaly o celkové 

vítězství v seriálu a zároveň o pozici reprezen-

tační posádky pro Mistrovství světa v raftingu 

R4 v roce 2020.

MISTROVSTVÍ SVĚTA R6 V AUSTRÁLII

Již v  květnu roku 2019 odcestovalo 5 na-

šich reprezentačních posádek na druhý konec 

světa, do Austrálie, na Mistrovství světa R6. 

O mistrovské tituly bojovaly šestičlenné týmy 

na překrásné a  divoké řece Tully.  Šampio-

nát se odehrával na východním australském 

pobřeží v  oblasti Cassowary Cost, v  národ-

ním parku Tully George – oblasti tropického 

deštného lesa a banánových plantáží. Celý jej 

provázelo neuvěřitelně deštivé počasí, které 

od oceánu přinesl cyklon Ann. 

Čeští závodníci se s obtížnou řekou, těžko 

dostupným terénem, pralesní faunou i flórou 

a spoustou vody nejen na raftu, ale i na „su-

chu“ skvěle popasovali. Z  řeky Tully vylovili 

celkem 18 medailí, z  toho 6 zlatých a  1 titul 

absolutních Mistrů světa. O  ten se postarala 

juniorská posádka AC Rafting Bula (Vojtěch 

Zapletal, Filip Jelínek, Václav Kristek, Vojtěch 

Přikryl, Jan Novotný a Vojtěch Skořepa), která 

zvítězila ve 3 ze 4 disciplín. Kluci tak v Austrá-

lii navázali na stejný úspěch z MS v Argentině 

 

CZE1 Master Men, MS R6 2019 v Austrálii, 

řeka Tully (2.místo: Overall, Sprint, H2H, 

Slalom; 1. místo: Sjezd), autor: International 

Rafting Federation

 

CZE1 Open Women, ME R6 2019 v Bosně 

a Hercegovině, řeka Vrbas (1. místo: Sla-

lom, 2. místo: Overall, 3. místo: Sprint, H2H, 

Sjezd), autor: Vašek Kolář

 

CZE1 U19 Youth Men, MS R6 2019 v Austrálii, 

řeka Tully (1. místo: Slalom; 3. místo: 

Sprint,Overall; 4. místo: H2H, Sjezd), autor: 

International Rafting Federation
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2018, kde titul absolutních Mistrů světa vybo-

jovali v kategorii R4. 

MISTROVSTVÍ EVROPY R6 V BOSNĚ 

A HERCEGOVINĚ

Po světovém úspěchu na Mistrovství 

světa R6 v  Austrálii, ovládly české posádky 

i  kontinentální šampionát R6, který se konal 

na začátku července v  údolí vodnaté a  čes-

kým raftařům velmi dobře známé řeky Vrbas 

nedaleko města Banja Luka v Bosně a Herce-

govině.

Českou republiku reprezentovalo 9 po-

sádek v 5 kategoriích. Všechny české posád-

ky dokázaly v konkurenci 13 evropských zemí 

získat medaili, z toho dokonce 9 zlatých včet-

ně 2 titulů absolutních Mistrů Evropy pro rok 

2019. Celkem vybojovali Češi 37 medailí.

Mezi muži v  kategorii Open se odehrá-

val bratrovražedný souboj až do posledních 

metrů závěrečného sjezdu, obě české muž-

ské posádky měly blízko k  celkovému titulu 

Mistrů Evropy pro rok 2019. Šťastnější byla 

nakonec posádka HANACE Rafters z  česko-

budějovického oddílu Outdoor Club HANACE 

(Libor Peška, Michal Cuc, Václav Švadlena, Jiří 

Irain, Vojtěch Zapletal, Filip Jelínek a  Michal 

Šmoldas), která v  bosenských vodách vybo-

jovala titul už podruhé (Mistry Evropy se stali 

na stejné trati již v roce 2015).

Druhý celkový titul přidali muži v kategorii 

veteránů, zvítězila prostějovská posádka TR 

Masters (Zbyněk Netopil, Michal Hric, Stani-

slav Hajský, Vítězslav Hric, Tomáš Kasal a Jiří 

Irain)

SVĚTOVÝ POHÁR R4 V ČÍNĚ – PŘEDZVĚST 

MISTROVSTVÍ SVĚTA V ROCE 2020

Červencového závodu světového poháru 

v  raftingu a  zároveň předmistrovského zá-

vodu IRF Pre-Worlds R4 v  čínském Ziyuanu, 

se zúčastnilo 5 českých posádek. Závod se 

konal v  provincii Guang Xi na krásné a  divo-

ké řece Wu Pai. Naši raftaři zde potvrdili svoji 

letošní fantastickou formu a dokázali se  pro-

sadit v  konkurenci 30 nejlepších světových 

posádek z 16 zemí a 4 kontinentů a vybojovat 

pro české barvy celkem 9 cenných kovů.

Nejlepší mezi ženami byla naše reprezen-

tační posádka TR Omega (Michaela Krato-

chvílová, Zuzana Valtrová, Lenka Vandasová 

a  Anna Kašparová) z  prostějovského klubu 

Tomi Remont, která celý závod SP ovládla 

a zvítězila nejen v H2H a sjezdu, ale i v celko-

vém v hodnocení Overall.

JUNIORSKÝ RAFTING

Naši junioři se v  letošní závodní sezóně 

zasadili o  velkou část úspěchu celé české 

reprezentace, v nejmladší kategorii do 19 let 

dokázali kluci z Raft teamu H2O Jeseník, po-

sádky Youngster YES (Tomáš Raděj, Jakub 

Vyroubal, Pavel Drastich, Vítězslav Ručka, 

Ondřej Ježek, Jan Lukáš  a Michael Šlesingr), 

zvítězit ve slalomu na MS R6 v Austrálii. Byli 

dokonce nejrychlejší ze všech juniorských 

posádek, včetně těch starších do 23 let!

Jejich starší kolegové do 23 let, tým AC 

Rafting Bula, zvítězili v  Austrálii v  celkovém 

hodnocení Overall a na ME v Bosně a Herce-

govině obsadili celkové 3. místo. Těsně za stří-

brnou posádkou LETGUN Letohrad (Aleš Ky-

lar, Jan Marek, Filip Pecháček, Jakub Moravec, 

Michael Šlesinger, Aleš Müller a Martin Šálek). 

 

U23 - RK Troja Junioři, MČR R4 ve sjezdu, řeka 

Kamenice, autor: Vašek Kolář

 

CZE1 Open Women, SP R4 v Číně, řeka Wu 

Pai (1. místo: Overall, H2H, Sjezd; 2. místo: 

Slalom, Sprint), autor: International Rafting 

Federation

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  Mistrovství Evropy v raftingu R4 + R6, 
Česká republika 8. – 13. 6. 2020 – Lip-
no + Roudnice nad Labem 

2  Mistrovství světa R4 2020, 
Čína, Ziyuan, řeka Wu 
Pai 22. – 30. 8. 2020
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Kluci z Raft Klubu Gymnázia Letohrad ukázali 

při slalomu na ME navíc i svůj smysl pro fair 

play. Když v cíli zjistili, že druhé české junior-

ské posádce připsali rozhodčí neprávem pe-

nalizaci za neprojetí branky, ani na chvilku ne-

zaváhali a  podali protest ve prospěch svých 

českých kamarádů, byť byli v tu chvíli soupeři. 

Rafting je sport krásný svým spojením 

s přírodou, kombinací fyzických i mentálních 

dovedností, přátelstvím a týmovou spolupra-

cí, což naši junioři rozhodně ukazují světu.

VÝHLED DO ROKU 2020

Letošní skvělé české výsledky při čínské 

premiéře na SP R4 jsou pro následující sezó-

nu velkým příslibem. V srpnu 2020 proběhne 

právě v Číně, na řece Wu Pai Mistrovství světa 

R4. Pozici reprezentačních „jedniček“ a  tedy 

i možnost letět příští léto do Číny si díky vítěz-

ství v ČP R4 2019 zajistily tyto posádky: 

Muži: TR Zubr, Ženy: TR Omega, Junioři 

U23: AC Rafting Bula, Juniorky U23: TR Raj-Let 

HANACE, Junioři U19: Youngster YES, Junior-

ky U19: Pampelišky YES, Veteráni: TR Masters 

A, Veteránky: Kočičky Letohrad.

Lenka Bauerová, SVoČR – rafting

PRAMICE A VODÁCKÝ VÍCEBOJ

Jelikož je vodácký víceboj časově i organi-

začně náročnější, jezdí se závody během ce-

lého víkendu a závodníkům se stává po tuto 

dobu příbytkem stan. Víceboj zahrnuje: sjezd 

s vloženou střelbou, slalom, sprint a plavání. 

V  letošním roce se konaly pohárové zá-

vody v Pardubicích, na Sanberku, Žamberku, 

v Lovosicích a Rajhradu. Mistrovství ČR pořá-

dal klub vodáků v Čelákovicích. Zúčastnilo se 

celkem 50 posádek a z toho 31 posádek těch 

nejdůležitějších – dětí (celkem 155 dětí). 

V říjnu proběhl slavný Krumlovský vodác-

ký maraton, kde naši „pramičkáři“ vybojovali 

medailové pozice. Během léta se uskutečnila 

různá soustředění pořádaná kluby i  Svazem 

vodáků ČR. Tradiční pestré soustředění pro-

bíhá ve Vlastějovicích na Sázavě. Na těchto 

soustředěních se děti rozvíjejí nejen v doved-

nostech na dalších plavidlech jako např. na 

kajaku, kanoi, paddleboardu, raftech. 

Raftového soustředění v  Roudnici nad 

Labem se účastní KV Rajhrad a  KV Lovosi-

ce.  Některé kluby se v  lednu přesouvají na 

Vysočinu, kde si děti i dospělí udržují kondici 

pomocí tréninků v  bazénu, tělocvičně a  ve 

výšlapech. V  zimních měsících se tréninky 

přesouvají do plaveckých bazénů, tělocvi-

čen a hor. 

Po zimě se už nemůžeme dočkat prvních 

pohárových závodů a  setkání s  bezva lidmi. 

Příští rok se budeme těšit do Dřís, Žamberku, 

Sanberku, Náchoda, Rajhradu, Starého Kolína 

a Pardubic.

MISTŘI ČR PRO ROK 2019:

Muži: Piraně, Rajhrad – Heneš Josef ml., He-

neš Josef st., Kratochvíl Roman, Taraba Jan, 

Jandásek Patrik

Ženy: PF, Starý Kolín – Šolarová Iva, Ručková 

Klára, Melicharová Monika, Kupková Michae-

la, Nováková Veronika

Junioři: Titanic, Rajhrad – Dvořáček Martin, 

Kváš Dan, Pavelka Vojta, Kocian Matěj, Dvo-

řáček Matěj

Juniorky: Jezinky, Rajhrad – Folková Kateřina, 

Sedláková Andrea, Matoušková Veronika, Po-

prachová Adéla, Mlčáková Klára

Starší žactvo: Ty poslední, Čochtan Plzeň –  

Nováková Tereza, Čapková Barbora, Brožíko-

vá Anna, Baxant Patrik, Čapková Petra

Mladší žactvo: Bouráci, Řevnice – Slavíková 

Julie, Schlindenbuch Noe, Zamastil Juraj, Ku-

básková Nikola, Zvěřinová Alena

VÍTĚZOVÉ ČESKÉHO POHÁRU PRO ROK 2019:

Muži: Hroši, Starý Kolín – Pánek Jan, Plicka 

Petr, Voženílek Martin, Ručka František, Pat-

lejchová Tereza

Ženy: PF, Starý Kolín – Šolarová Iva, Ručková 

Klára, Melicharová Monika, Kupková Michae-

la, Nováková Veronika

Junioři: Titanic, Rajhrad – Dvořáček Martin, 

Kváš Dan, Pavelka Vojta, Kocian Matěj, Dvo-

řáček Matěj

Juniorky: Sanberské mimoňky, Sanberk – No-

votná Anna, Kršková Dana, Kršková Andrea, 

Spalová Ladislava, Novotná Pavla

Žactvo starší: Pučmelouni, Lovosice – Takáč 

Petr, Pošík Jaroslav, Svoboda Matěj, Marvá-

nek Josef

Žactvo mladší: Rychlý pádla, Čelákovice – 

Karpíšek Vojtěch, Krbec Martin, Štenbera Ma-

rek, Dunaj Stanislav, Koderová Kateřina

Ahoj!

 

Pramičky

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

Svaz vodáků České republiky – Rafting ZLATO STŘÍBRO BRONZ CELKEM

Mistrovství Evropy R6 Bosna a Hercegovina 9 17 11 37

Mistrovství světa R6 Austrálie 6 5 7 18

CELKEM 55
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„Jsme a nejsme, do stejné vody vstupujeme 

a nevstupujeme.“

HERAKLEITOS

Opět po roce u  příležitosti nového vydá-

ní Ročenky Sdružení sportovních svazů 

České republiky máme možnost bilancovat již 

uzavřený náš sportovní rok.

Celkově se naše činnost může ztotožnit 

s duchem úvodního citátu. Svaz vodáků Mo-

ravy a Slezska, z.s. stále je a stále rozvíjí svou 

činnost. Nejsme již ten svaz, který se věnoval 

pouze jedné disciplíně, kterou byl vodácký 

branný víceboj. Je jiná doba, nemáme tak 

silnou podporu v rozvíjení branných aktivit ze 

strany společnosti, máme málo trenérů a vů-

bec dospělých osob, které by chtěly pracovat 

s dětmi ve svém volném čase a zadarmo, dří-

ve používané pramice jsou již za zenitem, je 

složitá jejich přeprava a při počtu pěti závod-

níku již trenér neodveze svou posádku v běž-

ném osobním automobilu.

Dali jsme se tedy jinou cestou – cestou 

hravosti a radosti ze sportovního zápolení při 

sjezdech vodních toků na kajacích typu Sit 

on top. Jako vždy měl tento nápad v našem 

svazu celou řadu odpůrců, kteří už z principu 

odmítali jednomístné lodě (zejména „nějaké 

rybářské“). Ale díky vytrvalosti a  přesvěd-

čovacím schopnostem šéftrenéra svazu 

MUDr. Libora Němce se podařilo všem doká-

zat, že se jedná o správnou cestu. O tom, že 

je správná, se můžete všichni přijít přesvědčit 

na naše závody. 

 

Taktické pokyny před závodem

 

Střelecké soustředění

 

A rychle na střelbu...
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Uvidíte, že se nám celkem úspěšně daří 

odpoutat mladou „Digital generation“ od je-

jich mobilů, tabletů a notebooků. Začínají se 

stále ve větším množství objevovat na pra-

videlných trénincích a  tímto způsobem je 

my dospělí můžeme formovat v  duchu sice 

již starých, ale stále platných zásad kaloka-

gathie, rozvíjet jejich tělesnou zdatnost, učit 

čestnému jednání, vytvářet zdravou soutěži-

vost, být součástí jednoho týmu. 

Velkým přínosem je také prevence sociál-

ně patologických jevů, která je při pravidelné 

sportovní činnosti neoddiskutovatelná.

Při pohledu do našeho sportovního ka-

lendáře na rok 2019 uvidíme, že proběhlo 

8  závodů na Sit on topech na různých loka-

litách Moravy a  Slezska. Tradičními baštami 

závodů jsou klubová střediska ve Cvrčovicích, 

Pístovicích a v Opavě. 

Díky již výše zmíněné ochotě trenérů 

probíhají i tréninky a vodácká soustředění na 

vodních lokalitách mimo Moravu a  to v  Če-

chách, na Slovensku, v Polsku a v Chorvatsku. 

 

Dnes již snad zvítězím
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Vyvrcholením sportovní činnosti jsou ale 

vždy závody. Můžeme s  radostí konstatovat, 

že se počty závodníků zvyšují a že se do zá-

vodní činnosti dostávají i  děti mladšího škol-

ního věku. Díky těmto dětem se v mnoha pří-

padech vrací k aktivní závodní činnosti i jejich 

rodiče, což ve výsledku znamená, že se na 

závodech potkáváme často i  s  kompletními 

rodinami.

Zatím náš svaz soustavně kompletuje 

a rozšiřuje stávající členskou základnu, a pro-

to prozatím nedisponuje kapacitami pro mezi-

národní závodní činnost. Nemáme zatím žád-

né informace o  závodní činnosti Sit on topů 

v jiných státech. 

Bereme tedy jako velkou výzvu do bu-

doucnosti navázání hovorů se spřátelenými 

vodáckými organizace v  okolních evrop-

ských zemích s cílem rozšíření našeho spor-

tovního odvětví. Už nyní nějaký základ máme, 

na naše závody pravidelně jezdí slovenští zá-

vodníci a začínají se objevovat také závodníci 

z Polska.

S  velkou radostí vítáme aktivitu Sdružení 

sportovních svazů České republiky s názvem 

Mladý sportovec. Aktivity konané v  rámci to-

hoto projektu nám umožňují vtáhnout do spor-

tovního prostředí veřejnost, z jejich řad se dále 

rekrutují noví adepti na pravidelnou sportovní 

činnost v některém z našich klubů.

Závěrem bychom rádi popřáli všem zá-

vodníkům mnoho úspěchů v  nadcházejí-

cím sportovním roce, trenérům pevné ner-

vy a  nepřetržitý optimismus. Dovolujeme 

si také připojit pozvánku všem zájemcům 

o vodní sporty, ať se přijdou podívat na naše 

tréninky nebo závody a  třeba následně roz-

šíří naše řady.

 

Úvodní rozplavba

 

A sprintem do cíle

 

Úvodní pokyny před závodem

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  Uspořádání 6 Open závodů v  kate-
gorii Sit on top

2  Vodácké soustředění na Vl-
tavě

3  Uspořádání spor-
tovních dní ve 
školách
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Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s. 

je v souladu se zákonem 82/2012 Sb. za-

psaným sportovním spolkem se zaměřením 

na brannost a  výchovu obyvatel k  brannosti. 

Propaguje brannost a  spolupracuje s  Armá-

dou České republiky.

Profilovou činností je branně sportovní 

a  sportovní střelba z  ručních zbraní služeb-

ního typu v  disciplínách, které odpovídají 

výcviku ozbrojených sil. K  tomu si SVZ zpra-

coval a vydal svá národní pravidla. Podle nich 

se provádí soutěže pro členy svazu a  členy 

jiných sportovních organizací. Soutěže jsou 

plánovány v ročním kalendáři SVZ ČR.

Členskou základnu SVZ ČR v  současné 

době tvoří 90 Klubů vojáků v  záloze (KVZ) 

s více než 2800 členy. Pozitivem v  roce 2019 

byl nárůst členů ve věku 30 – 45 let, který kom-

penzoval přirozený úbytek věkově nejstarších 

členů. Na území republiky působí 12 oblastí, do 

kterých jsou KVZ začleněny. Členové vedou 

střelecké kroužky na školách a pro děti a mlá-

dež organizují dětské dny a branné soutěžení. 

Velmi aktivní jsou KVZ Halenkovice, Studená, 

Tachov. KVZ Karlovy Vary pravidelně přihlašuje 

k účasti své dětské členy v extrémním závodě 

Bahňák v  Sokolově. Kromě profilové činnosti 

se KVZ věnují vojenské historii, rozvoji tradic 

vojenských útvarů, ve kterých členové vyko-

návali vojenskou službu. Mezi největší KVZ pa-

tří bývalí vojenští hudebníci. K propagaci svazu 

je využíváno klubové radiové stanice OK1KVZ.

V KVZ se sdružují bývalí i současní vojáci, 

policisté a  celníci spolu s  těmi, kteří vojen-

skou službu nekonali. Vzájemně si předávají 

zkušenosti a posilují branné vědomí. V rámci 

zájmové činnosti tak provozují koníčka, účel-

ně tráví volný čas a  svým příkladem ukazují 

mladé generaci, co je vlastenectví a příprava 

na obranu země. Snahou svazu je připravovat 

mladou generaci na případný vstup do ozbro-

jených sil. Po skončení aktivní služby pak dát 

těmto lidem možnost vychovávat a předávat 

zkušenosti mladé generaci.

Pokračuje projekt KVAS, který byl původně 

zaměřen k 100. výročí vzniku Československa. 

 

ULM Honest John

 

 Bahňák 

 

 Setkání Mistrů – MČR v mířené střelbě 

z krátkých zbraní 
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Účelem projektu bylo získat odznak, který 

svého nositele identifkoval jako způsobilého 

splnit požadavky kladené na příslušníka AČR 

po ukončení základního výcviku. Cílem bylo 

zapojit členy SVZ a  neorganizované majitele 

zbrojních průkazů a vycvičit 100 majitelů toho-

to odznaku. V letech 2018 a 2019 získalo tento 

odznak 450 střelců. Význam této akci dodala 

záštita převzatá předsedkyní výboru pro obra-

nu poslanecké sněmovny paní Mgr. Janou 

Černochovou.

Svoji činnost SVZ ČR prezentuje na ve-

řejnosti doma i v zahraničí. V  roce 2019 byla 

organizovaná soutěž k  75. výročí Karpatsko-

dukelské operace napříč celou republikou. 

Proběhl 6. ročník přeboru svazu ve střelbě 

z  útočné pušky pod záštitou předsedy Aso-

ciace obranného a bezpečnostního průmyslu 

ČR RNDr. Jiřího Hynka.

Aktivní spolupráce se odvíjí na mezinárod-

ní úrovni se Slovenskem, Rakouskem, Polskem, 

Německem a Švýcarskem. SVZ ČR organizuje 

střeleckou soutěž REZERVA ve spolupráci KVV 

Praha a KVZ Praha 10. Soutěž pro záložníky ar-

mád NATO DRAHANY organizuje KVZ Staré 

Brno. Spolu se Slovenskem se každý rok střílí 

Memoriál Stanislava Gardavského – meziná-

rodní závod přátelství Bratislava-Brno-Praha. 

ZISK MEDAILÍ ZE ZAHRANIČNÍCH ZÁVODŮ 

V LETOŠNÍM ROCE JE NÁSLEDUJÍCÍ

ULM (HONEST JOHN MISSILE CUP): 

Družstva 

•   zahraniční družstva:  

1. místo KVZ Liberec1 

2. místo KVZ Liberec2

•   družstva celkem:  

1. místo KVZ Liberec1

Je dnotlivci 

 – zlato za jednotlivé disciplíny – 3 × (Krát-

ký-G36, Hanzlík-P8, Stránský-MP7) 

 – celkové absolutní pořadí – Krátký – 1. místo

•   celkem tedy:  

 – 6 × zlato, 1 × stříbro 

VARŠAVA (XIII.MIEDZINARODOVY 

WIELOBOJ STRZELECKI O PUCHAR 

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ): 

Družstva 

•   zahraniční družstva:  

2. místo KVZ Liberec

•   disciplína kulomet:  

1. místo KVZ Liberec

Je dnotlivci 

 – granát: 3. místo Řezanina (KVZ Napajedla)

•   celkem tedy:  

1 × zlato, 1 × stříbro, 1 × bronz 

ŽENEVA (TIR DE L´AMITIE)

•   družstva celkově:  

2. místo KVZ Liberec

 

Setkání Mistrů – MČR v mířené střelbě 

z krátkých zbraní

 

Setkání Mistrů – MČR v mířené střelbě 

z krátkých zbraní

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz vojáků v záloze České republiky 12 7 3

Celkem 22
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•   pistolové disciplíny  

1. místo KVZ Liberec

Je dnotlivci 

 – pistolové disciplíny 1. místo Bernat Ladislav 

 – pušky 3. místo Krátký Karel

•   celkem tedy:  

2 × zlato, 1 × stříbro, 1 × bronz 

V  domácím prostředí se reprezentace 

SVZ pravidelně účastní mezinárodní soutě-

že FREE CONTEST a ZLATÝ LEV. V roce 2019 

obsadilo družstvo „Váleční veteráni Liberec“ 

1. místo v  kategorii Armáda i  v  absolutním 

pořadí. V  kategorii „A“ – jednotlivci: Oldřich 

Přecechtěl – 1. místo, Karel Krátký – 2. místo, 

Jiří Míchal – 5. Místo. V celkovém hodnocení 

družstev ve střelbě z Pistole: – 2. místo. V cel-

kovém hodnocení družstev ve střelbě ze Sa-

58: – 2. místo. V celkovém absolutním hodno-

cení družstev ve střelbě ze Sa a Pi: – 1. místo 

„Veteráni“ ze SVZ ČR si tedy ze slavnostního 

vyhodnocení soutěže domů vezli tři putovní 

poháry a mnoho medailí. 

Podařilo se obnovit střeleckou soutěž 

družstev „Souboje s  útočnou puškou“ která 

se v  roce 2018 nekonala z  rozhodnutí minis-

tryně obrany ČR. Tato soutěž má více než 

30letou tradici. Vítězství si letos odvezlo druž-

stvo KVZ Louny.

Přes veškeré sliby se nepodařilo z MŠMT 

získat dotaci na podporu branného spor-

tování dospělých. Jedinou dotaci poskytlo 

MO ČR na konání střelecké soutěže k výročí 

bitvy u Sokolova. Svaz financuje svoji činnost 

z vlastních prostředků. Pouze akce s mládeží 

jsou podpořeny v  projektu Mladý sportovec, 

který organizuje Sdružení sportovních svazů 

České republiky, jehož je SVZ členem. 

  

Zlatý lev

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  Mezinárodní střelecká soutěž Rezer-
va 2020

2  Mezinárodní střelecká soutěž Praha-
-Brno-Bratislava

3  Mezinárodní střelecká sou-
těž Drahany 2020

4   Projekt KVAS

5   Kongres SVZ 
ČR,z.s. 
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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 vyniká ale 

výcvik, kde jde o nejvyšší stupeň humanity – 

záchranu lidského života. 

K  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 vyhledá-

vání osob jednak v České republice, ale i v za-

hraničí. 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  stupni procvičení. Bohužel, doba, kdy pes 

je na vrcholu po stránce výcvikové, je velice 

krátká s porovnáním s člověkem. 

Proto má Svaz záchranných brigád kyno-

logů v záloze mnoho dalších psovodů se psy, 

kteří budou absolvovat příslušný test. Naši 

psovodi jsou dobře vybaveni po stránce ma-

teriální, je nutné však tuto úroveň udržet. Vý-

voj v zahraničí je totiž rychlý, a pokud chceme 

zůstat na předních místech jako uznávaný 

subjekt, musíme sledovat tento vývoj a  při-

způsobit se mu. Jedná se zejména o vybave-

ní technikou, což je u nás z hlediska cen hůře 

dostupné. Vyrovnali jsme se ostatním špičkám 

ve vybavení psovodů – ochranné oděvy, obuv, 

ochranné přílby, ale ostatní doplňky jako vysí-

lačky, telefony s možností připojení na internet 

 

Vítězka kategorie Se psy při překonání překážky. Projekt pohyb a zdraví

 

Ukázka výcviku pro Dům dětí v Postoloprtech

 

Stupně vítězů na Poháru prezidenta 

SZBK ČR z.s.
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apod. nejsou dosud běžné. Přesto však psovo-

di podávají vrcholové výkony při jednotlivých 

přezkoušeních. Vybavení pro tyto psovody 

zajišťujeme formou dotace od HZS. Tuto část-

ku, která je přiznávána svazu, rozdělujeme tak, 

aby byla co nejefektivněji využita.

V praxi jsou naše záchranářské týmy dle 

potřeby nasazovány na akce, kde již psovod 

a  jeho pes musí prokázat svou způsobilost 

jednoznačně. Není možné pochybení, pokud 

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

mohl být ještě živý. Je to velká zodpověd-

nost od psovoda, pokud prohlásí, že v objek-

tu není žádná pohřešovaná osoba. Zpravidla 

se sporná místa prověřují dalším týmem 

psovod-pes, aby byla co možná nejvyšší 

pravdivost tvrzení.

V  roce 2019 byli psovodi Svazu záchran-

ných brigád kynologů v  České republice 

mnohokrát použiti. Velké množství zásahů je 

na vodě, protože se stupňuje počet utonu-

lých osob. Pes pak z člunu označí místo, 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 bohužel 

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 činnosti. 

SZBK ČR má vytvořený tým, který je mož-

ný 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 činnos-

tí. Vrcholem je účast našich psovodů na tzv. 

Českých pohárech – dle jednotlivých kate-

gorií (sutiny, plošné vyhledávání, vodní prá-

ce a  laviny). Psovodi, kteří se pak umístí na 

 

Vítězka MČR ZP 2019 Eva Klemšová 

s rozhodčí Lucií Dlouhou a vedoucí terénu 

Martinou Bagiovou po skončení úspěšného 

hledání zavalených osob

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Svaz záchranných brigád kynologů ČR 1 1 1

Celkem 3

PLÁNY SVAZU PRO ROK 2020

1  Postupové soutěže na MR a MS

2  Účast na MR a  MS záchr.psů a  MS 
družstev

3  Junior Cup pro mládež a soustředění 
v jedn. Krajích

4  Zkoušková činnost v  jedn. Kraj-
ských brigádách

5  Soustředění na zvy-
šování kvalifikace 
psovodů
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předních místech, jsou nominováni na vyšší 

soutěže. Vrcholnou akcí v  České republice 

je Mistrovství republiky záchranných psů ČR, 

kam se nominuje 16 psovodů. Soutěží se dle 

Národního zkušebního řádu. Vítěz je pak mis-

trem republiky pro daný rok. V letošním roce 

opět zvítězila Eva Klemšová.

Na mezinárodním poli je vrcholem Mis-

trovství světa záchranných psů IRO, které se 

v roce 2019 konalo ve Francii. Celkem se 150 

závodníků se utkalo v  sutinovém, plošném 

a  stopařském vyhledání. Naše reprezentant-

ka Jitka Dědinová dokázala opět výbornou 

formu a jejím umístěním na mistrovství světa 

bylo velmi potěšující. 5. místo, což je nejen 

pro náš svaz velký úspěch.

SZBK je i uznávaným organizátorem. Poté, 

co úspěsně zorganizoval 3 × Mistrovství světa 

IRO, Světové sympozium, 4 × Atest IRO a  tré-

ninkové dny, byl pověřen organizací FCI, kde 

je SZBK členskou organizací prostřednictvím 

Českomoravské kynologické unie, aby uspo-

řádal 1. a 3. Mistrovství světa družstev záchran-

ných psů. Zúčastnili se jich psovodi z několika 

zemí. Náš svaz jim totiž nabízí takové prostory, 

kde psi mohou předvést kvalitní výkon, zejmé-

na v  sutinách. Ve světě jsou zpravidla umělé 

trenažery, u nás jsou přirozené sutiny – opuš-

těné zemědělské usedlosti, vojenské objekty 

apod., kde je řada přirozených pachů mimo 

pachu vyhledávaných osob. Proto i 3. MS FCI 

bylo na patřičné úrovni. Vzhledem k  těmto 

skutečnostem jsme byli požádáni, abychom 

uspořádali v roce 2018 6. MS FCI. To se kona-

lo v Libočanech na stadionu a samozřejmě ve 

všech prostorách pro speciální práce. Zúčast-

nilo se ho 24 družstev, tedy 96 účastníků. 

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 pro-

bíhá i  Junior Cup, kde předvádí své výkony 

mládež.

Nejen mezinárodních, ale i  domácích 

úspěchů jednotlivých psovodů však nelze 

dosáhnout bez řady pomocníků – figurantů – 

z řad ochotných lidí, kteří bez ohledu na svůj 

volný čas, počasí a  náročnost leží „zavalení“ 

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

mulovali ztracenou osobu. Členové Českého 

červeného kříže jsou této činnosti nakloněni, 

protože i jim jde o záchrannou činnost, a pro-

to se mnohokrát v roce zúčastňují našich tré-

ninků či vrcholových soutěžních akcí SZBK. 

Patří jim proto dík i část toho dobrého jména, 

které česká kynologická záchranařina u  nás 

i ve světě má. Díky patří i dobrovolným hasi-

čům, kteří svůj volný čas pro naši práci obě-

tují. Bez vynikající spolupráce s  Hasičským 

záchranným sborem, který nám pomáhá při 

všech velkých akcích, by pro nás bylo obtížné 

zajistit např. slaňování – zajistí nám techniku 

i ochotné a proškolené hasiče.

Jako svaz si uvědomujeme, že důležitá je 

práce s mládeží. Vždyť mladí psovodi budou 

těmi, kdo převezmou naše zkušenosti, a  bu-

dou našimi pokračovateli. Proto projekt Mladý 

sportovec, který realizuje Sdružení sportov-

ních svazů České republiky, je právě to, kde 

můžeme zapojit i  ty, kteří nemají 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 náš svaz 

dál plně snažit, aby náplň naší činnosti přita-

hovala stále více mladých psovodů i dalších 

příznivců.

V roce 2019 se nám podařilo naplnit poža-

davky tohoto projektu, Tedy vytvořit u jednot-

livých akcí takovou náplň, která je v souladu 

s požadavkem, aby se mladí vyrovnali s pod-

mínkami přežití ve volné přírodě aj. Velice si 

proto ceníme finančních dotací k  tomuto 

projektu, na jejichž základě jsme soustředě-

ní s bohatým a zajímavým programem 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. 

 

Vítězka kategorie Bez psa při střelbě ze 

vzduchovky. Projekt pohyb a zdraví

 

Kateřina Hrkalová na poslušnosti se svou 

fenou boserona. MČR ZP 2019

 

Josef Bohdal se svou Mokki při překonání 

překážky
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ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ 

REPUBLIKY

Ústřední automotoklub České republi-

ky z.s. (dále jen ÚAMK) působí na celém úze-

mí republiky, sdružuje motoristy a  příznivce 

motorismu a  pokračuje v  tradicích organizo-

vaného motorismu. Tato tradice byla založe-

na již v  roce 1904. Posláním ÚAMK je vytvá-

řet příznivé podmínky pro rozvoj motorismu, 

motoristického sportu a  mototuristiky v  Čes-

ké republice a podporovat a hájit oprávněné 

zájmy motoristů. Významnou aktivitou ÚAMK 

je dlouhodobá snaha o zlepšení bezpečnost-

ní situace na našich silnicích, čemuž věnuje 

nemalou část své činnosti. Prostřednictvím 

svých partnerských automotoklubů a  člen-

ství v  mezinárodních motoristických a  turis-

tických organizacích zajišťuje služby motoris-

tům, podmínky pro zapojení svých členů do 

motoristických aktivit nejen v ČR, ale i ve svě-

tě. Sportovní činnost v klubech ÚAMK si klade 

za hlavní cíl práci s dětmi a mládeží. Aktivity 

ÚAMK se snaží nabídnout díky obětavé čin-

nosti mnoha dobrovolníků především mláde-

ži vhodnou alternativu trávení volného času – 

sportovní vyžití v nemotorových disciplínách, 

jako jsou bikros, biketrial, cyklotrial a minikáry, 

ale i v motorových disciplínách, což jsou hlav-

ně minibiky, nízkoobjemové silniční motocy-

kly, enduro, motokros a motokáry. 

BIKROS 2019

V  letošním roce se stal ÚAMK BIKROS-

CLUB ŘEPY po páté v řadě absolutní Mistrem 

České republiky BMX mezi kluby a  teamy. 

Jeho závodník Dominik Topinka se stal v kate-

gorii Elite Men Mistrem ČR, 2. místo přidal Ma-

těj Bohuslávek. V dětských kategoriích se sta-

li Mistry ČR Marek Říha v B11, Viktor Oldřich 

Chudoba v B12. Dále tento klub uspořádal již 

6. ročník závodu UCI King of Prague za účasti 

Mistra světa BMX – Sylvaina Andreho a Mistra 

Evropy BMX Kyle Evanse. Dne 19.  října 2019 

uspořádal klub již 7. ročník charitativního zá-

vodu ŽENDARACE 2019. Veškeré vybrané fi-

nanční prostředky z tohoto závodu putují do 

FN Motol na oddělení dětské onkologie na 

boj proti rakovině. V  letošním ročníku 2019 

bylo vybráno 177 085 Kč a celková odevzda-

ná částka ze sedmi ročníků se již vyšplhala na 

1  020  789  Kč. Romana Labounková z  Bikro-

sclubu Jeseník se stala pro rok 2019 Mistryní 

světa v disciplíně MTB – 4X. Eliška Bartuňková 

obsadila 2. místo při Mistrovství ČR BMX v ka-

tegorii Junior Women. Lukáš Vesecký z  SC 

BMX Benátky je Mistr republiky v  kategorii 

B15. Výsledky velmi talentované závodnice 

z  ÚAMK BMX Studénka Sabiny Košárkové: 

1.  místo Evropský pohár BMX 2019, 3.  místo 

Mistrovství světa BMX, 2.  místo Mistrovství 

Evropy v  kategorie G14., 2.  místo Mistrovství 

světa BMX, 2. místo Mistrovství Evropy BMX, 

1. místo Mistrovsví ČR BMX kategorie Cruiser 

G13/16. 

BIKETRIAL 2019

Na mistrovství světa v biketrialu v Kramo-

líně měla pořádající Česká republika nejpo-

četnější zastoupení. Pět zlatých medailí, dvě 

stříbrné a  jedna bronzová, takové je české 

skóre v šampionátu. Na tomto výsledku měli 

 

Adolf Živný – ÚAMK KBS TEAM Enduro

 

ÚAMK Bikrosklub Benátky nad Jizerou

 

Biketrial závod v TRIALPARKU ÚAMK v ČB
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značný podíl jezdci klubů ÚAMK. Čtyři Mistři 

světa z klubů ÚAMK pro rok 2019 – v elitní ka-

tegorii se mistrem světa stal opět Václav Ko-

lář (ÚAMK Biketrial Blansko), v kategorii junior 

Tomáš Vepřek (ÚAMK Biketrial klub Olomouc), 

v  kategorii minime René Vymětal (ÚAMK 

Bike trial Znojmo) a  v  kategorii benjamin Voj-

těch Vepřek (ÚAMK Biketrial klub Olomouc).

CYKLOTRIAL 2019

Český pohár v  cyklotrialu mládeže letos 

zahrnoval pět kvalitně připravených soutěží. 

Pro mládež sportovní sezona vrcholila Světo-

vými hrami mládeže v Polsku, kde reprezen-

tační tým vybojoval celkem 7 medailí. Potvrdi-

la se tak správnost metodiky domácí přípravy 

mladých talentů. Aktuálně nejúspěšnější zá-

vodnicí je Alžběta Pečínková (17  let, ÚAMK 

AMK Hamry nad Sázavou), která po bronzu ze 

Světového poháru v Rakousku získala čtvrté 

místo na mistrovství Evropy a  postoupila na 

čtvrté místo světového UCI Trials rankingu.

ENDURO 2019

V  sezoně 2019 startovala většina jezdců 

KBS TEAMU opět v  seriálech mistrovství Ev-

ropy enduro, mezinárodního mistrovství ČR 

enduro, v  přeborových motokrosových závo-

dech juniorů, závodů dětí a mládeže a v také 

v  kategorii veteránů. V  seriálu mistrovství 

Evropy enduro 2019 obsadil Jabub Hroneš 

ve třídě Over 250 konečné 4. místo a  Adolf 

Živný ve třídě 250 2T konečné 5. místo. Me-

zinárodní mistrovství ČR Enduro: Adolf Živný 

konečné 2. místo ve třídě E2, 3. místo v abso-

lutním  hodnocení juniorů; Jakub Hroneš ko-

nečné 2. místo v absolutním hodnocení junio-

rů a 3. místo ve třídě E3. Ve třídě E1 pak ještě 

doplnili tyto dva jezdce konečným 4. místem 

Marek Borák a 6. místem Jakub Horák. V ka-

tegorii Přeboru ČR Enduro pak ve třídě E1 ob-

sadil Filip Jirmann celkově 1. místo. KBS TEAM 

nebude ani letos chybět se svým klubovým 

týmem na startu mezinárodní motocyklové 

šestidenní soutěži, která se jede 11. – 16. listo-

padu 2019 v Portugalském Portiámu (po uzá-

věrce Ročenky Sdružení sportovních svazů 

České republiky 2019). 

MOTOKROS 2019

Jirka Klejšmíd, jezdící za ÚAMK sport 

AGENCY Praha (motokrosová škola PRO-

FIDRIVING), zabodoval na posledním závo-

dě MMČR v Kaplici druhým místem. Celkově 

skončil tedy Jiří Klejšmíd v MMČR juniorů za 

rok 2019 na druhém místě. ÚAMK ZEJAX MO-

TOKLUB CHRUDIM – ve stopětadvacítkách 

úspěšně závodil čtrnáctiletý Daniel Mandys. 

V  NOVA CUPU první tři závody suverénně 

ovládl. V  juniorském seriálu Mistrovství re-

publiky skončil na celkově pátém místě. V tří-

dě MX2 reprezentoval hlavně sedmnáctiletý 

Jirka Hendrych. V  juniorském mistrovství ob-

sadil v posledním závodě celkově čtvrté mís-

to a v seriálu skončil celkově osmý. 

POŘADATELSTVÍ 2019

Mezi nejvýznamnější pořadatelské akti-

vity klubů ÚAMK patřil i  letos tradiční závod 

automobilů do vrchu Ecce Homo Šternberk, 

kterého se zúčastnilo na startu všech pořá-

daných závodů celkem kolem 240 závod-

ních vozů, z  toho závodů Mistrovství Evropy 

aut do vrchu kolem 200. Počet závodních 

 

Ecce Homo Šternberk 2019

 

Vítězné družstvo Evropského finále dětské 

dopravní soutěže ETEC 2019
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vozů se každým rokem navyšuje, což svěd-

čí o vzrůstajícím zájmu o tento slavný závod 

s  obrovskou tradicí. Letos opět patřila mezi 

„dvoudenní mistráky“ stále populárnější „Va-

laška“ nově nazývaná „Rallye ValMez“, která 

byla opět tradičně první rallye v sezóně a na 

startu se sešla ještě silnější konkurence, než 

v minulém ročníku. Poprvé se jela i  jako Mis-

trovství Slovenska v  Rallye a  po zimní pře-

stávce se natěšeným jezdcům již tradičně 

hodně líbila trať vedoucí v  nádherné krajině 

Valašska i  výborná a  vysoce profesionální 

organizace celého závodu. 47. Rallye Český 

Krumlov – Pořadatel: ÚAMK Automotoklub 

Rallye Český Krumlov. Tradiční motoristický 

podnik se konal v  polovině května na jihu 

Čech a  výjimečně se obešel bez dešťových 

přeháněk. Hlavním tahákem programu byla 

světová premiéra nové evoluce vozu Škoda 

Fabia R5  s favorizovaným duem továrního 

týmu Jan Kopecký – Pavel Dresler. Úřadují-

cí mistři světa v kategorii WRC2 získali nejen 

díky nové technice pátou výhru v  řadě. Pod-

niku zařazeného do mezinárodního seriálu 

FIA European Rally Trophy a  samozřejmě 

také národního šampionátu v  automobilo-

vých soutěžích se zúčastnilo 99 posádek. 

8. Czech New Energies Rallye – Pořadatel: 

ÚAMK South Bohemia Rally Club. Rallye pra-

videlnosti vozů s pohony budoucnosti se ko-

nala stejně jako v minulých letech souběžně 

s  „rychlou“ Rallye Český Krumlov. Na startu 

soutěže u průmyslové školy v Táboře a v are-

álu specializované firmy Kreisel nedaleko ra-

kouského Rainbachu im Mühlkreis se sešlo 37 

dvojic s elektromobily, hybridy, plug-in hybri-

dy či auty využívajícími CNG nebo LPG. Nově 

byl v rámci šampionátu Mezinárodní automo-

bilové federace (FIA) vyhlášen samostatný 

pohár, v němž šlo účastníkům o co nejmenší 

spotřebu elektřiny. Všechny poháry za celko-

vé prvenství v  obou hlavních kategoriích si 

odvezli Francouzi. X. South Bohemia Classic – 

Pořadatel: ÚAMK South Bohemia Rally Club. 

Jubilejní desátý ročník největší setinové rallye 

v  České republice přilákal na start rekordní 

počet 149 posádek. Trasa zavedla majitele 

klasických a  sportovních vozů z  českobudě-

jovického náměstí na malebná místa v okolí 

Českého Krumlova, a  to včetně večerního 

průjezdu historickým centrem města zařaze-

ného v seznamu památek UNESCO. Klenoty 

na čtyřech kolech zavítaly rovněž do šumav-

ského podhůří či Novohradských hor. Vrcho-

lem divácky atraktivního podniku s  hojnou 

mezinárodní účastí byla Grand Prix Kaplice. 

Společenský rozměr akci dodala dražba, jejíž 

výtěžek v celkové částce 86 tisíc korun puto-

val do dětského domova a seniorům.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

K velmi důležitým aktivitám počítá ÚAMK 

svou dopravně výchovnou preventivní čin-

nost a  aktivní působení v  projektech a  kam-

paních na zvyšování bezpečnosti silničního 

provozu v  České republice s  napojením 

na obdobné mezinárodní aktivity. V  rámci 

dlouholetého členství v  programu EuroRap, 

zaměřeného na systematické monitorování 

a  hodnocení bezpečnosti pozemních ko-

munikací, se ÚAMK účastní projektu RADAR 

(Risk Assessment on Danube Area Roads), 

jehož hlavním cílem je podpora systémů do-

pravy šetřících životní prostředí a zajištění vy-

vážené přístupnosti městských aglomerací. 

V  rámci preventivního působení na mladou 

generaci v oblasti bezpečnosti silničního pro-

vozu a dopravní výchovy se ÚAMK zúčastnil 

zhruba stovky dopravně bezpečnostních akcí 

organizovaných po celé republice. ÚAMK 

dlouhodobě zajišťuje pro MD ČR aktivity Be-

sip Teamu a  populárních simulátorů nárazu 

(otočného i  posuvného) pro zefektivnění 

výchovy dětí a  mládeže v  oblasti používání 

bezpečnostních pásů. V roce 2019 se ÚAMK 

opět aktivně zapojil do bezpečnostní kampa-

ně FIA „3500 LIVES Road Safety Campaign“. 

V oblasti dopravní výchovy se podařilo druž-

stvu dětí, které reprezentovalo ČR pod „hla-

vičkou“ ÚAMK, zvítězit ve velké konkurenci 

v Evropském finále dětské dopravní soutěže 

(ETEC), které organizuje každoročně Meziná-

rodní automobilová federace FIA. Koncem 

roku ÚAMK spustil informační kampaň pro 

řidiče „Zíráním nepomůžeš“, jak se mají vy-

hnout sekundárním nehodám a  jak správně 

postupovat v případě havárie. 

 

ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou

 

Rallye Praha Revival 2019

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE

SVAZ ZLATO STŘÍBRO BRONZ

Ústřední automotoklub ČR 13 5 3

Celkem 21
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PŘEDSTAVUJE SE ZÁLESÁCKÉ STŘEDISKO  

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Již třicet let je pevnou součástí ZÁLE-

SÁKA – svazu pro pobyt v přírodě 1. středisko 

České Budějovice. V  dlouhé historii činnosti 

ZÁLESÁKA to není zase až tak dlouhá doba, 

ale hromady kronik, stohy fotek, kopce zá-

žitků i nůše vzpomínek na kamarády a prima 

akce připomínající pořádný kus mládí stráve-

ný pod vlajkou ZÁLESÁKA. 

Vzpomínky na doby dobré i ouvej, na sou-

těžní bitvy, hřejivé ohně, noci pod širákem, 

slézání skal, šplhání po stromech, na roman-

tiku zkoušek odvahy, na noční toulky lesem, 

ale i  na hádky při poradách vytvářející však 

stále silnější tradice.

KRONIKA STŘEDISKA VYPRÁVÍ

„Protože nás donutila doba a vlastní rozum 

a  cit, svoláváme na sobotní ráno 3.  března 

1990 členy našeho bývalého pionýrského 

oddílu, společně s jejich rodiči, na zakládající 

sněm 1. střediska ZÁLESÁK, České Budějovi-

ce. Díky, že nás tenkrát náš náčelník přivedl 

do ZÁLESÁKA. Vždyť jsme chtěli něco jiného. 

A  dnes po těch letech s  naprostou jistotou 

víme, že udělal dobře, a že my bychom již za 

žádnou cenu neměnili.“

ZPOVĚĎ NÁČELNÍKA

Když jsem byl žáčkem školou povinným, 

chodil jsem do pionýrského oddílu Orion. Ale 

nebyl to oddíl jen tak obyčejný. Náš vedoucí 

přezdívaný Šílený pyrotechnik, byl „starým 

skautem“, a  tak místo plnění pionýrských pla-

menů jsme lovili bobříky, učili se uzlovat, jezdili 

na výpravy a poznávali přírodu. Když pak přišla 

sametová revoluce a náš vedoucí objevil letá-

ček s  nápisem „Zálesák obnoven“, začal pát-

rat po možnosti, jak do obnoveného Zálesáka 

vstoupit. Zjistil, že po dobu totality se ukrýval 

Zálesák ve Svazarmu pod názvem Bran-

 

Kostýmy pro celotáborovou hru jsou nezbytností, foto  archiv Záleáska

 

Výuka lasování, foto archiv Zálesáka

 

Nácvik sebeobrany, foto archiv Zálesáka
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ný pobyt v přírodě a že v  jeho čele stojí jeho 

zakladatel Rosťa Zabloudil. Slovo dalo slovo 

a 3. března roku 1990 se sešli tři dětské, dříve 

pionýrské oddíly Orion, Myšáci a Ztracená sto-

pa, aby společně založili 1.  středisko Zálesák 

České Budějovice. Jejich nadšené vedoucí po-

jilo stejné přesvědčení a hlavně touha pracovat 

s dětmi a mládeží trochu jinak. Touha se stala 

skutečností. Stali jsme se opravdovými Zále-

sáky a stále se učili něco nového. Bylo mi krás-

ných 17  let a díky oddílu jsem objevoval svět 

se všemi jeho slastmi i strastmi a nástrahami. 

Když po dvou letech činnosti náš vedoucí ze 

střediska odešel, byl jsem zvolen, jako jediný, 

kdo měl v tu chvíli patřičnou kvalifikaci, náčel-

níkem střediska. S vedením tří oddílů najednou 

jsem neměl žádné zkušenosti a  se získáním 

stavebních povolení na táborovou základnu 

teprve ne, ale nadšení a prima kolektiv kolem 

mne dokázal své. Tehdy jsem ještě netušil, že 

jím budu dalších 30  let. Byla to krásná léta, 

plná skvělých zážitků a  prima kamarádů. Za 

tu dobu jsme si dokázali zařídit klubovnu a po-

stavit vlastními silami pravý zálesácký srub 

a vedle něho stálou základnu, kam jezdíme na 

letní tábory. Nové oddíly vznikaly a staré zase 

zanikaly, vedoucí se měnili a  těch dětí, které 

prošly střediskem a  jeho tábory, bylo nespo-

čet. Vlastně ne, bylo jich více jak 6028. Třicet 

let, to už je skoro jedna generace. Na tábory 

již jezdí děti bývalých dětí. Z mnohých se stali 

vedoucí a předávají svoje zkušenosti dál. Nej-

krásnější pocit je, když vás zastaví cizí krásná 

paní a hrdě se k vám hlásí: „Ahoj Jeteli, to jsem 

přece já. Copak mne nepoznáváš, já s  tebou 

jezdila na tábor, to byla ale krásná doba, co? 

Doufám, že to jako náčelník ještě nějaký čas 

vydržíš? Až mi trochu povyroste dcera, dám ji 

k tobě do oddílu, musí přeci dostat tu nejlepší 

školu života.“ Co na to máte říci? Nezbývá vám 

nic jiného než slíbit, že to ještě nějaký ten rok 

vydržíte. Kdo ví, třeba to bude dalších 30  let. 

Ty nezapomenutelné vzpomínky a  nekončící 

přátelství a zážitky za to přeci stojí? Věřím, že 

každý, kdo to jednou zažil a patřil mezi nás, mi 

dá jistě za pravdu. Tak zas někdy třeba u tábo-

rového ohně Ahoj. 

Míra Mareš Jetel – náčelník 1. střediska Zále-

sák, České Budějovice.

NĚCO O ČINNOSTI

Za uplynulých 30  let prošlo střediskem 

několik tisíc kluků a  děvčat. Většina z  nich 

své vazby nepřetrhala, i když na jejich místa 

nastupovali mladší, se stejnou dychtivos-

tí a  nadšením. Spočítat a  vyjmenovat akce 

a  činnosti střediska by bylo nad možnosti 

těchto stránek. Proto jsou uvedeny jen opa-

kující se tradiční akce.

• pravidelné schůzky jednotlivých oddílů 

(každý týden v klubovnách nebo přírodě – 

od r. 1990)

• víkendové akce oddílů nebo středisek 

(průměrně každý měsíc – od r. 1990)

• letní a zimní tábory střediska (každý rok – 

od r. 1990)

• Miss vandr (speciální soutěž pro děvčata 

– od r. 1993)

• střediskový časopis TÁBORÁK (vydáván 

od r. 1993)

• zimní turnaj ve vybíjené (od r. 1994)

• Nnáměstí plné dětí (zaplnění hektarového 

českobudějovického náměstí dětmi – 

překonání světového rekordu v počtu 

zapojených účastníků do jedné hry)

• Dovolená s Jetelem (od r. 1994 – 

objevování krás České republiky pomocí 

různých přepravních prostředků)

• celoroční etapové hry (od r. 1996 – 

kostýmové hry připravované každý měsíc 

jiným oddílem)

• táborová základna v Nesměni (v roce 

1994 zahájena výstavba vlastní táborové 

základny dokončené po dvou letech)

 

Přeprava zraněného, foto Jenda Šafránek

 

Lanové aktivity, foto archiv Zálesáka

 

Poslední opakování před závodem, foto 

Jenda Šafránek
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VÝZNAMNÉ AKCE KMENŮ:
AKCE VPŘED  
(25. 4. – 26. 4. 2020)

Pořadatel: ZÁLESÁK – svaz pro pobyt v přírodě, z.s. 

Ústřední štáb – Lidická 4, Brno 602 00, tel. 736 488 430, www.zalesaksvaz.cz

KALENDÁŘ ÚSTŘEDNÍCH AKCÍ ZÁLESÁKA V ROCE 2020

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
15. 2.  

(od 16:00)
hodnocení činnosti a ZÁLESÁCKÉ TROFEJE, registrace a plán činnosti KOMÁŘÍ LOUKA

3.
SPOLEČENSKÝ VEČER (34. 

ročník)

29. 2.  

(od 19:00)

výstavka a hodnocení zálesácké tvořivosti, společenský večer, zábava 

(od 15 let)
ČESKÉ BUDĚJOVICE

4. KURSY SNOWKITTINGU
celoročně  

(dle dohody)

výcvik v ovládání větrem poháněného tažného draka (kitu), s jeho 

pomocí jízda na lyžích nebo snowboardingu 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 

9. MINIKURS ZÁLESÁKA 3. 4. – 5. 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 

(45. ročník)
8. 5. – 10. 5.

tradiční finále vítězných tříčlenných hlídek střediskových předkol 

a vybraných zájemců z řad veřejnosti v záklasních 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.
ZÁLESÁCKÝ TÁBOR PRO 

RODIČE S DĚTMI (5.roč.)
25. 7. – 1. 8. tábor zálesáckých rodičů s vlasními dětmi v zálesáckém duchu (od 2 let) KOMÁŘÍ PASEKA

16. ÚSTŘEDNÍ RADA ZÁLESÁKA
1. 8.  

(od 16:00)
průběžné hodnocení činnosti svazu a řešení potřebných záležitostí KOMÁŘÍ LOUKA

17.
INSTRUKTORSKÝ BRANNĚ-

SPORTOVNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR

1. 7. – 3. 7.  

29. 8. – 31. 8.

náročný intenzivní branný a sportovní výcvik zájemců jako příprava 

k vedení kolektivů dětí a mládeže (od 15 let)
KOMÁŘÍ PASEKA

18. 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

19. CYKLISTICKÉ EXPEDICE srpen – září
pestrý náborový program zaměřený především na horskou cyklistiku 

(od 10 let)
KOMÁŘÍ LOUKA JÁNSKÉ LÁZNĚ

20. BOJ O KÓTU X (43. ročník) 19. 9. – 20. 9.
tradiční dvoudenní bojová paintballová hra zálesáckých středisek 

a přihlášených zájemců (od 10 let)
prostor X

21. ZÁLESÁCKÁ CESTA A STEZKA 6. 11. – 8. 11.
praktická prověrka na závěr plnění členského kvalifikač. stupně 

ZÁLESÁKA (od 10 let)
prostor Y



ROČENKA 
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