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Sdružení oslavilo 30 let
svého novodobého působení
na české sportovní scéně
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RADA SDRUŽENÍ SE SEŠLA V ZÁŘÍ, V PROSINCI SE
HLASOVALO PER ROLLAM
Ve středu 15. září 2021 se uskutečnilo
letos druhé zasedání Rady Sdružení.
I v tomto roce bylo jarní jednání zrušeno z důvodu koronavirové pandemie, takže po červnovém výjezdním
zasedání se poprvé sešli členové
Rady Sdružení v jeho sídle v Praze 7.
Dle programu došlo na kontrolu
plnění úkolů vyplývajících z předchozího usnesení, členové byli informováni o průběžném čerpání

vývoji se hlasování o rozpočtu Sdru-

s NSA a dalšími orgány státní a ve-

žení na rok 2022 uskutečnilo per

řejné správy. Rada Sdružení také

rollam. Rada Sdružení si také odsouhlasila termíny zasedání v roce

podrobněji představuje na straně 2
tohoto Zpravodaje. Poslední jed-

Již v roce 2020 oslavilo Sdružení sportovních svazů České republiky, druhá největší střešní sportovní organizace v zemi,
30leté výročí svého novodobého působení na českém sportovním poli. Při této
příležitosti se mělo uskutečnit setkání
zástupců Sdružení se zástupci jeho členských svazů a s osobnostmi, které jednotlivé svazy navrhly na ocenění za přínos
nejen našemu Sdružení, ale českému
sportu vůbec. Setkání se však v loňském
roce kvůli pandemii a zavedeným restrikcím uskutečnit nemohlo. V náhradním
termínu se tak konalo ve čtvrtek 4. listopadu 2021.

oceněné osobnosti, ale také zástupci svazů,
a to zakládajících i přidružených, které se do
Sdružení přidaly v posledních dvou letech.
Osobnosti na ocenění nominovali zástupci zakládajících členských svazů Sdružení,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
které je od roku 2011 nedílnou součástí
Sdružení, a také sekretariát Sdružení.
Spolu se Zdeňkem Ertlem předával oceněným medaile i Filip Neusser, předseda Ná-

„Gratuluji Sdružení sportovních svazů České
republiky k jubileu a přeji mu spoustu dalších let úspěšného fungování i díky kooperaci s Národní sportovní agenturou. Jsem rád,
že akce – původně odložená kvůli covidové
situaci – mohla proběhnout a společně jsme
ocenili tolik sportovních osobností. Děkuji
všem oceněným za jejich celoživotní práci
pro český sport,“ řekl Filip Neusser.
V Letenském zámečku bylo oceněno celkem 39 osobností ze Sdružení sportovních
svazů České republiky a jeho členských
svazů. Přehled oceněných a jejich stručné
představení naleznete na stránkách 4 – 8.

nání Rady se mělo uskutečnit opět

rozpočtu, řešila se problematika
nemovitého majetku a předseda informoval Radu Sdružení o jednáních

přijala Českou asociaci esportu za
nového přidruženého člena. ČAE se

rodní sportovní agentury. Ten pak v závěru
sám ocenil Zdeňka Ertla medailí za zásluhy v oblasti sportu. Tu spolu s předsedou
Sdružení obdržel i Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, který byl hostem na
slavnostním setkání.
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v sídle Sdružení ve středu 1. prosince. Vzhledem k epidemiologickému

2022. Sejde se v termínech 9. března,
2.–3. června při výjezdním zasedání,
14. září a 7. prosince.

PROJEKT NEBOJME SE PÁDŮ JE DOČASNĚ
POZASTAVEN

Sdružení se rozhodlo také v letošním školním roce spustit sportovní
projekt Nebojme se pádů, který zařazuje pádové techniky do výuky
tělesné výchovy na základních školách a je určen pro žáky 4. a 5. ročníků. Cílem je postupně dojít k tomu,
aby děti neměly strach z pádů
a zvládly pádové techniky aplikovat, a to i za pohybu při simulované
ztrátě rovnováhy. Bohužel i letos bojujeme s nepříznivou epidemiologickou situací a do konce roku 2021

jsme byli nuceni projekt přerušit.
V říjnu se projekt rozběhl na čtyřech
základních školách v okresu Kladno.
V současnosti máme v tomto okrese do projektu přihlášených celkem
11 základních škol, v nichž bychom
rádi projekt do konce školního roku
realizovali. V říjnu jsme zavítali na ZŠ
Moskevská, kde se žáci 4.A a 5.A naučili během tří lekcí pád vpřed, vzad
a stranou. Žáci s nadšením plnili
průpravná cvičení a všichni včetně
učitelů si odnesli nové dovednosti.

SDRUŽENÍ VYDALO SVOU ROČENKU 2021
Se závěrem roku je opět čas na bilancování toho, co se v daném roce
povedlo, co méně nebo informace
o tom, co nás čeká v roce následujícím. Začátkem prosince tak opět
vyšla Ročenka Sdružení sportov-

OSLAVY 30 LET SDRUŽENÍ
Slavnostní setkání zástupců Sdružení sportovních svazů České republiky
a jeho členských svazů – spolků u příležitosti oslav 30 let novodobého působení
Sdružení na české sportovní scéně se
uskutečnilo v prostorách Letenského zámečku v Praze 7.

ních svazů České republiky 2021,
která se za právě končícím rokem
ohlíží očima jednotlivých členských
svazů Sdružení. Najdete v ní nejen
přehled sportovních úspěchů našich
reprezentantů na světových či evropských šampionátech, ale dočtete
se v ní také to, jak se naše svazy popasovaly s dalším rokem, který ovlivnila pandemie, jak naše svazy pracují

V rámci oslav tohoto kulatého výročí se
předseda Sdružení JUDr. Ing. Zdeněk Ertl
rozhodl ocenit vybrané osobnosti z řad
funkcionářů a sportovců (bývalých i současných) členských svazů a Sdružení samotného. Na setkání byly přítomny nejen

s dětmi a mládeží a co všechno nejen svým registrovaným členům, ale
také široké veřejnosti nabízí pro využití a zpestření volného času. Již tradičně naší Ročenku provází bohatý
a zajímavý fotografický materiál, ze
kterého si obrázek o naší různorodé
činnosti může udělat každý sám.
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Česká asociace esportu – nový
přidružený člen Sdružení
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ZAJÍMAVOSTI
MISTROVSKÝ DOUBLE PRO OLOMOUCKÉ
PLOUTVAŘE

Na zasedání Rady Sdružení 15. září byla
za přidruženého člena přijata Česká asociace esportu, jejíž představení naleznete
na řádcích níže.

PŘEDSTAVUJEME
Česká asociace esportu (zkráceně ČAE)
je organizací, která se stará o rozvoj profesionality elektronických sportů v Česku.
Asociace vznikla v roce 2017. Jejím cílem
je zastupovat zájmy českého esportu vůči
veřejným institucím, médiím, sportovním
organizacím a mezinárodním asociacím,
dále osvětová činnost v oblasti esportu,
profesionalizace, organizace a řízení domácích soutěží. Českou asociaci esportu
tvoří tři hlavní pilíře: organizátoři, herní kluby a hráči.

V únoru 2020 spoluzaložila ČAE v Bruselu Evropskou esportovou federaci, která v současnosti čítá 23 členských zemí.
V květnu se ČAE připojila k druhé mezinárodní organizaci a získala plné členství
v Globální esportové federaci. O měsíc
později do České asociace esportu oficiálně vstoupila Asociace gamingových klubů,
která zastupuje zájmy herních klubů. Koncem roku 2020 pak ČAE oficiálně oznámila
iniciativu Zdravý hráč ve spolupráci s Českou spořitelnou. Iniciativa se si klade za cíl
rozvoj pohybu u hráčů videoher.

kvapivě stejného vítěze jako soutěž

se v Olomouci konalo odlože-

žen a to tým z Olomouce. Druž-

né mistrovství družstev plavců

stvo táhl zejména úspěšný český

s ploutvemi. Soutěž žen byla napínavá doslova až do poslední dis-

reprezentant a letošní čtyřnásobný vítěz individuálních závodů Fi-

ciplíny. Ženy Liberce těsně vedly

lip Látal. Nejkvalitnější závodem

a o výsledku musela rozhodnout
až závěrečná štafeta 4 × 100 m,

mužů byl nádherný souboj Látala
s libereckým Kubíčkem na 800 m.

kde dominovaly ženy Olomouce
před štafetami z Mostu a Liberce.

V napínavém závěru se více dařilo
olomouckému závodníkovi, kte-

Olomoucké ženy tak získaly svůj

rý předvedl velmi kvalitní čas, jen

jubilejní desátý titul v řadě. Bronzovou medaili získalo družstvo

těsně za svým letošním rekordem
z MS v Tomsku, a nakonec zvítězil.

Žďáru nad Sázavou. Za individuální výkony je možné vyzdvihnout

V týmové soutěži na druhém místě
skončili muži ze Žďáru nad Sáza-

mladé závodnice Kláru Mazalovou
z Tábora a Adélu Zapletalovou

Nejvyšším rozhodujícím orgánem ČAE je
Valná hromada, která se svolává minimálně
jednou ročně. Statutárním orgánem je pak
volené předsednictvo, které řídí činnost
v obdobích mezi valnými hromadami. Posledním orgánem ČAE je kontrolní komise,
která dohlíží na hospodaření Asociace.
PŮSOBNOST V MEZINÁRODNÍCH
FEDERACÍCH
V červenci 2019 bylo oficiálně oznámeno,
že se Česká asociace esportu stala členem
Mezinárodní esportové federace a ještě
na konci téhož roku získala status plného
člena. V říjnu 2019 nejvyšší představitelé
esportových asociací zemí Visegrádské
čtyřky – Lukáš Pleskot (ČAE), Karol Cagáň
(Slovenská asociace elektronických sportů),
Balázs György Biró (Maďarská esportová
federace) a Łukasz Trybuś (Esportová asociace Polska) - uzavřeli strategické partnerství, které má posílit spolupráci napříč zeměmi Visegrádské čtyřky. V dokumentu V4
Esports Coalition Declaration zúčastněné
asociace definovaly společné cíle a vytvořily novou koalici za účelem dalšího rozvoje
esportu v regionu.

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2021

z Liberce. Soutěž mužů měla pře-

vou, třetí skončil Liberec. Olomouc
získala mistrovský double poprvé
ve své historii.

STŘÍBRO Z FINÁLE SP V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ
nal v sobotu večer, se rozhodlo, že
závody budou pokračovat i v neděli. Nedělní závěrečné kolo se
několikrát přerušovalo kvůli dešti
nebo velmi nízké oblačnosti. Na-

REPREZENTACE SLAVÍ ÚSPĚCHY
Díky svému členství v Mezinárodní esportové federaci sestavuje Česká asociace
esportu národní reprezentaci pro Mistrovství světa v esportech. I přes krátkou dobu
svého působení dokázaly české národní
výběry uspět i na světových turnajích.

V rámci iniciativy Zdravý hráč
spolupracuje ČAE s odborníky na
správné cvičení, připravuje pro
hráče sportovní výzvy, učí je, jak
se protahovat a je jim nablízku
v jejich oblíbených soutěžích
v počítačových hrách.

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY ČESKÉ
REPREZENTACE:
1. místo na Mistrovství světa v esportech
2020 (Dota 2)
1. místo na Mistrovství světa v esportech
2020, region Evropa (Dota 2)
5. místo na Mistrovství světa v esportech
2019 (Dota 2)
1. místo na European Nations Cup 2020
(Counter-Strike: Global Offensive)

SÍŇ SLÁVY
Česká asociace esportu každoročně ve
spolupráci se společností NVIDIA vybírá
nové členy Síně slávy česko-slovenského
esportu. Ta byla založena jako pocta největším osobnostem, které se aktivně zapojily do vývoje elektronického sportu v České a Slovenské republice. Síň slávy vznikla
v roce 2016, kdy ji vyhlásila agentura PLAYzone. Od roku 2020 tuto aktivitu přebrala
Česká asociace esportu.
ZDRAVÝ HRÁČ – PROPOJENÍ SPORTU
A ESPORTU
Iniciativa Zdravý hráč je jedním z klíčových
projektů České asociace esportu, který
vznikl ve spolupráci s Českou spořitelnou.
Ta ji zařadila do svého programu „Sportujeme se Spořkou“, díky kterému vede k pohybu už téměř 1 milion obyvatel ČR. V rámci
iniciativy spolupracuje Česká asociace
esportu s odborníky na správné cvičení,
připravuje pro hráče sportovní výzvy, učí
je, jak se protahovat a je jim nablízku v jejich oblíbených soutěžích v počítačových
hrách. V rámci Vodafone Mistrovství ČR
v počítačových hrách vytvořil Zdravý hráč
speciální více než 250 m2 velkou zónu, kde
si fanoušci her mohli vyzkoušet různé pohybové disciplíny. Hlavní tváří iniciativy je
streamer, influencer a bývalý profesionální
hráč David „KAPARZO“ Lacina.

Poslední víkend v září, konkrétně
24. – 26. září 2021, se ve švýcarském Locarnu konalo finále světového poháru v přesnosti přistání.
Českou republiku reprezentovala
dvě družstva – Dukla 1 a Dukla 2.
Tým Dukly 2 byl před finálovým závodem na průběžném prvním místě, Dukla 1 na druhém. Během pátku a soboty se podařilo odskákat 7
kol ve slunečném počasí, nicméně
předpověď na neděli nevěstila nic
dobrého. Po brífinku, který se ko-

konec se podařilo celé kolo doskákat, Dukla 1 skončila na čtvrtém
a Dukla 2 na sedmém místě. Díky
výsledku německého týmu, který
skončil na děleném prvním místě
s týmem Itálie, došlo k odsunutí
Dukly 1 z celkového prvního místa v hodnocení světového poháru.
V celkovém pořadí tedy zvítězil německý tým o pouhých 5 bodů před
Duklou 1 a 2, které obsadily dělené druhé místo. Mezi jednotlivci
byl nejlepší z českých parašutistů
Miloslav Kříž na třetí příčce a v kategorii Master obsadil rovněž třetí
příčku Jiří Gečnuk.

48. ROČNÍK RALLYE ČESKÝ KRUMLOV
A SETKÁNÍ LEGEND
Mimořádnou událostí oslav 50. výročí založení Rallye Český Krumlov (pořadatel stejnojmenného
závodu) se stalo setkání legend,
tedy vítězů minulých ročníků. Šlo
o výjimečná a v řadě případů velmi
milá setkání například současných
jezdců s úspěšnými posádkami
Ladislav Křeček – Jan Krečman,
Václav Blahna – Pavel Schovánek
nebo Jiří Urban – Jaroslav Mareček.
Kromě Jana Kopeckého a Václava
Pecha s Petrem Uhlem si pro ocenění, která předával také prezident
ÚAMK JUDr. Oldřich Vaníček, přišly
i další osobnosti motosportu. V průběhu 48. ročníku závodů čekalo ve
dvou víkendových dnech na jezdce,
ale i diváky, celkem 12 rychlostních
zkoušek na 6 úsecích. Václav Pech
se spolujezdcem Petrem Uhlem
porazili se svým vozem Ford Focus
RS WRC 06 největšího favorita Jana

Kopeckého. Pech se postavil na jihu
Čech na stupně vítězů už posedmnácté a stal se v tomto směru rekordmanem soutěže. „V neděli nás
čekaly nejtěžší rychlostní zkoušky.
Při ranních průjezdech bylo mokro
a trať klouzala, při druhých už trať
přece jen oschla. Drželi jsme velice
dobré tempo a hlavně závěrečná
pasáž na Malontech, to bylo nádherné svezení. Pro nás bylo klíčové
porazit především Honzu Černého,
abychom se probojovali na třetí místo v mistrovství republiky,“ potvrdil
vítěz Václav Pech.

118

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

V roce 2021, konkrétně do 1. listopadu tohoto roku, získali reprezentanti
členských svazů našeho Sdružení celkem 118 cenných kovů na MS či ME.
Na mezinárodních akcích vybojovali 41 zlatých, 42 stříbrných a 35 bronzových medailí.
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Češi na domácím evropském
šampionátu automodelářů kralovali
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STUDENTI BOJOVALI O TITULY AKADEMICKÝCH
MISTRŮ V POŽÁRNÍM SPORTU, DISCIPLÍNÁCH
TFA I RADIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU

Ve čtvrtek 7. října 2021 hostil spor-

věž. V běhu na 100 m s překážkami

tovní areál Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

předvedl nejrychlejší čas 16,84 s
Dominik Soukup (ZČU Plzeň), kte-

v Ostravě Otevřené akademické
mistrovství v požárním sportu.

rý tak vybojoval titul akademického mistra v této disciplíně pro rok

Soutěž pro studenty vysokých,
vyšších odborných i středních škol

2021. Akademickou mistryní v běhu
na 100 m s překážkami se stala

hostí Ostrava tradičně v dubnovém

Lucie Tůmová (ZČU Plzeň), která
zvítězila v čase 17,21 s. S výstupem

termínu. V loňském roce i letos na
jaře ale konání soutěže znemožnila opatření spojená s pandemií
nemoci covid-19. Z jara se termín
přesunul na podzim a po roční
přestávce se tak konečně podařilo
soutěž uspořádat. I nyní ale byla
soutěž

pandemií

poznamenána

a to v podobě úpravy standardní-

úvodní soutěžní den přinesl první české
úspěchy. Titul mistrů Evropy si odnesla
dvojice Jaroslav Reček a Vladimír Horký.
Druhou příčku obsadila dvojice Janis Nabokins (Lotyšsko) a Jiří Karlík. Třetí byla dvojice
jezdců a současně hlavních organizátorů
Jan Žemlička a Pavel Flaisig.

Již druhou závodní sezónu doprovází
pandemie nemoci covid-19 také sportovce. Mezinárodní šampionáty i domácí
akce se ruší či přesouvají na jiné termíny. Automodeláři nejsou v tomto směru
výjimkou. Jako náhrada za zrušené mistrovství světa v ISRA kategoriích bylo na
konci října uspořádáno v České republice
mistrovství Evropy, na kterém výborných
výsledků dosáhli právě domácí reprezentanti. Při hojné účasti 52 závodníků se Češi
blýskli hned několika cennými kovy.

BYLI JSME PŘI TOM

todráha, jsou poháněny elektromotory na
12 V a dokážou objet závodní okruh, který je
47,5 metrů dlouhý a má 8 „ostrých“ zatáček,
za méně než 4 vteřiny.
V konkurenci pilotů ze Švédska, Finska,
Lotyšska, Belgie, Portugalska, Anglie, Německa a Dánska dokázali reprezentanti
České republiky svou nadvládu v tomto
technickém sportu a vybojovali čtyři vítězství, dvě druhá místa a tři třetí místa. Na
stupních vítězů je vždy doplnili reprezentanti Lotyšska.
Čtvrteční závod kategorie Production 1/24
se jel jako týmový závod dvou jezdců. Hned

Další dny už závodili pouze jednotlivci.
V pátek se jela kategorie Eurosport 1/32,
kterou ovládl na prvním místě Jaroslav
Reček, druhý za ním skončil Vladimír Horký a třetí příčku bral Lotyš Janis Nabokins.
Sobotní závod kategorie Formula 1 1/32
dopadl vítězně tentokráte pro Vladimíra
Horkého, druhé místo obsadil Lotyš Raivis
Jansons a stupně vítězů doplnil Jaroslav
Reček. V neděli se pořadí na stupních vítězů oproti sobotě příliš nezměnilo a v kategorii Eurosport 1/24 zvítězil opět Vladimír
Horký, druhý skončil Lotyš Janis Nabokins
a třetí místo patřilo Jaroslavu Rečkovi.
Slot racing, jak se mezinárodně označuje
závodění s modely na autodráze, je v České republice organizován pod Svazem modelářů České republiky. Na vrcholné úrovni jsou v průběhu roku pořádány závody
především v Luštěnicích a Plzni, dále pak
v Brně, Mostě, Praze, Českých Budějovicích
a dalších městech.
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ho programu, tedy omezením počtu disciplín. V Ostravě se závodilo

do 2. patra cvičné věže se nejlépe
popasovala opět Lucie Tůmová,
která vyhrála výkonem 8,29 s. Mezi
muži až na vrchol cvičné věže pomocí hákového žebříku nejrychleji
vystoupal Jan Vyvial (Ostravská
univerzita) a to v čase 15,41 s. Obě
disciplíny se pak započítávaly i do
výsledků dvojboje. Ten mezi ženami ovládla Lucie Tůmová (výsledný

pouze ve dvou individuálních disciplínách, kterými byly běh na 100 m
s překážkami a výstup na cvičnou

čas 25,5 s), mezi muži se z vítězství
ve dvojboji radoval Richard Svačina (VŠB – TUO; 36,2 s).

Více než 70 závodníků se ve středu
17. listopadu 2021 sešlo v areálu ko-

„domácím“ závodníkům z VŠB – TU
Ostrava, kteří zvítězili ve všech kategoriích. Mezi muži si ostravští
studenti rozdělili všechny cen-

lejí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, aby zde poměřili síly v hasičských disciplínách
TFA. Soutěže v disciplínách TFA
simulují zásahovou činnost hasičů v zásahovém oděvu za použití
dýchacího přístroje, který slouží
jako zátěž. Na letošním akademickém šampionátu se nadmíru dařilo

Kompletní výsledky mistrovství Evropy jsou
na stránkách pořadatele šampionátu, kterým byl Luštěnice attan slot racing club.

Mistrovství Evropy dráhových modelů aut
proběhlo 28.– 31. října 2021 v Luštěnicích
u Mladé Boleslavi. V největším autodráhovém centu v České republice se sešlo
52 pilotů z devíti evropských zemí a soutěžilo se ve čtyřech kategoriích.
Technicky vyspělé modely, které fungují na
podobném principu jako všem známá auV sobotu a v neděli 23. – 24. října
2021 se v okolí Stříbrné Skalice
uskutečnil akademický šampionát v radiovém orientačním
běhu. Ženy i muži soutěžili jak
o tituly akademických mistrů ČR,
tak v nemistrovských soutěžích
v kategoriích open. Akademické-

né kovy. Akademickým mistrem
v disciplínách TFA pro rok 2021 se
stal Ondřej Rybníkář. Mezi ženami
kralovala ostravská závodnice Kateřina Vodičková. Ve štafetě mužů
i žen se z vítězství radovaly týmy
VŠB – TU Ostrava.
ho mistrovství se zúčastnilo celkem 44 závodníků, z nichž dva
byli ještě studenty středních škol.
Sobotní závod v pásmu 144 MHz
(mapa Bloudička), v délce 11,2 km,
s 6 kontrolami a časovým limitem
150 minut na jeho zvládnutí, mezi
muži v mistrovské kategorii ovládl Martin Kinc z VUT FAST. Mezi
ženami si nejlépe vedla Kateřina
Bžatková (UK MFF). V nemistrovských kategoriích open pak
zvítězili Michal Kočárek (TUL)
a středoškolačka Alžběta Sobotová. V neděli na závodníky čekal
8kilometrový závod, opět na mapě
Bloudička a s 6 kontrolami, avšak
v pásmu 3,5 MHz. Vítězem v kategorii mužů se stal Jakub Šrom (MU
FSpS). Akademickou mistryní mezi
ženami se stala Tatiana Ovchinnikova (MENDELU AF). V kategoriích
open se pak z prvenství radovali
Jakub Lněnička (ČVIT FEL) a Martina Jansová (ČVUT FA).

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete
na www.sporty-cz.cz.
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OSLAVY 30 LET NOVODOBÉHO PŮSOBENÍ
SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
Osobnosti oceněné na slavnostním setkání u příležitosti oslav 30 let novodobého
působení Sdružení sportovních svazů České republiky

Sdružení

Ing. Hynek Kohl
(26. 6. 1930)
Hynek Kohl, absolvent Stavební fakulty
ČVUT v Praze a dlouholetý sportovní
funkcionář, se narodil 26. června 1930
v Náchodě. Vystudoval obor geodezie
a kartografie, v němž se pohyboval až
do roku 1990. Mezi lety 1989 až 1992
byl předsedou Českého svazu biatlonu a od roku 1993 byl předsedou
STSČ ČR, které vzniklo po zániku Svazarmu. V čele Sdružení stál dlouhých
9 let až do roku konce roku 2002. Od
roku 1993 byl současně členem Českého olympijského výboru a navíc v letech 2000 až 2005 působil jako člen
Rady Vlády ČR pro nestátní neziskové
organizace. Hynek Kohl je dosud aktivní také v kulturní oblasti, jelikož zpívá
ve třech pěveckých sborech.

Sdružení

Dr. Rudolf Košťál
(25. 1. 1944)
Rudolf Košťál, dnes již důchodce, nastoupil do STSČ ČR v polovině roku
1990 jako správce budov, následně
i autoprovozu a MTZ. Poté vykonával
funkci vedoucího sekretariátu. Jak se
vyvíjela organizační struktura, byl pověřen funkcí vedoucího organizačního
oddělení s odpovědností za chod sekretariátu – MTZ, počítačová technika,
spisová služba, právní služba a účast
na jednáních týkajících se funkčních
činností STSČ ČR. Po jeho transfor-

maci na Sdružení sportovních svazů
České republiky převzal odpovědnost
i za přípravu jednání Rady, Dozorčí
komise a Krajských komisí. Iniciativně
se podílel na zpracování různých materiálů i legislativního charakteru, členské základny, vyhledávání a pasportizace majetku a rozvoje Sdružení do
roku 2012, tedy 22 let.

Sdružení

MUDr. Pavel Macura
(6. 2. 1957)

Sdružení

Václav Fiřtík
(28. 4. 1957 – 29. 3. 2014)
Václav Fiřtík, dlouholetý prezident
Českého svazu biatlonu, se narodil
28. dubna 1957 v Praze. Po vyučení
automechanikem (1975) vystudoval
Střední průmyslovou školu v Mladé
Boleslavi. V roce 1981 nastoupil na
Svazarm jako referent masově branných sportů. Při zaměstnání dálkově
vystudoval Fakultu tělovýchovy a sportu v Bratislavě, kterou úspěšně ukončil
v roce 1987. Důležité místo v jeho životě
hrál biatlon, kterému zasvětil celý svůj
pracovní život. V roce 1993 stál u zrodu samostatného českého biatlonu.
Podílel se na jeho vzestupu z podceňovaného sportu mezi nejsledovanější
zimní sporty. Se svými spolupracovníky
dokázal přivést do ČR úspěšný světový
šampionát v roce 2013. Dbal o rozvoj
členské základny a podporu mládeže
nejen u nás, ale v letech 2010–2014 působil jako Vice-President světové federace IBU. Vrcholným úspěchem, který
byl pod jeho vedením dosažen a také
bude jen stěží překonán, byl zisk pěti
olympijských medailí na olympiádě
v Soči v roce 2014. Po splnění jeho snu
o zisku olympijské medaile pro český
biatlon, náhle zemřel v plném pracovním nasazení dne 29. března 2014.
V našich srdcích tak po něm zůstane
navždy prázdné místo!
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Lékař, potápěč a instruktor se narodil
6. února 1957 v Hradci Králové, kde
absolvoval mezi lety 1976–1982 Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce
2000 získal osvědčení k provádění
zdravotnického zabezpečování profesionálních potápěčských prací a preventivních prohlídek potápěčů z povolání.
O šest let později, v roce 2007 získal od
MZd ČR diplom o specializaci k výkonu
hyperbarické medicíny a oxygenoterapie. Je provozovatelem akreditovaného
pracoviště MZd ČR pro obor potápěčská a hyperbarická medicína. Od roku
2001 je instruktorem CMAS I**. Více než
dvacet let je potápěčským lektorem
a instruktorem. Je také soudním znalcem v oboru zdravotnictví – posuzování zdravotního stavu potápěčů. Působí
jako člen Medical Committee EDTC. Je
ředitelem Mezinárodní kanceláře DAN
Europe Česko a také místopředsedou
Odborné společnosti hyperbarické
a letecké medicíny České lékařské společnosti JEP. Od roku 2008 je prezidentem Svazu českých potápěčů a v roce
2018 byl zvolen místopředsedou Sdružení sportovních svazů České republiky.

Sdružení

Ing. Jaroslav Salivar
(17. 5. 1967)
Jaroslav Salivar je členem Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska od
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roku 1982, do té doby byl aktivním
mladým hasičem v Tachově. Svou celoživotní energii zasvětil práci pro dobrovolné hasiče ve všech úrovních jejího
řízení, rovněž v letech 2001–2006 zastával funkci krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského
kraje. Od roku 2010 je náměstkem
starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska pro oblast represe a sportu.
Aktivně podporuje všechny sportovce
a mladé hasiče, rovněž systematicky
rozvíjí oblast požárního sportu nejenom v rámci Ústřední rady hasičských
soutěží, ale dlouhodobě i jako místopředseda Sdružení sportovních svazů
České republiky, kterým je od roku
2013. Mezi roky 1997 – 2000 byl přednostou Okresního úřadu Rokycany.

Sdružení

JUDr. Oldřich Vaníček
(18. 2. 1952)
V letech 1970–1991 byl velmi úspěšným závodním jezdcem rallye a na
okruzích, je držitel Zlatého volantu.
Členem prezidia a prezidentem ÚAMK
ČR je od roku 1990 dosud. Zastával
a zastává několik významných funkcí
v mezinárodních motoristických organizacích. Viceprezident FIA Region I.
Člen řídícího orgánu FIA – Světové rady
pro sport, mobilitu a turistiku. Předseda
sdružení klubů FIA střední a východní
Evropy COFO. Viceprezident celosvětové Mezinárodní turistické aliance AIT.
Vybudoval motoristický klub ÚAMK ČR,
který se úspěšně zabývá dlouhá léta
zastupováním zájmů motoristů, pomocí motoristům v nouzi - asistenčními
službami a dalšími službami pro motoristy, působí jako významný nestátní
subjekt v oblasti preventivního působení v oblasti bezpečnosti silničního
provozu, mimo jiné i prostřednictvím
nárazových posuvných i otočných si-
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mulátorů, které si sám vyrábí. Stejně
významné je působení ÚAMK ČR v oblasti podpory mnoha odvětví motoristického sportu formou organizování
významných motoristických akcí, výchovou nových talentů v automotoklubech (pobočných spolcích) s hlavním
zaměřením na sportovní činnost mládeže a v neposlední řadě i podporou
veteránského hnutí k zachování motoristického kulturního dědictví pro další
generace motoristů. Od roku 2013 je
místopředsedou sdružení sportovních
svazů České republiky.

AeČR

Vlastimil Dvořák

působil mimo jiné jako výcvikář parašutistů Vietnamu, NDR a Severní Koreje,
jako vedoucí instruktor a lektor kurzů
instruktorů parašutistů III. – I. třídy, vysazovačů, trenérů, či školil a přezkušoval posádky AN-2 („Andula“). Čtyři roky
přednášel parašutismus na katedře
branných sportů FTVS UK v Praze, organizoval parašutistické soutěže, působil jako mezinárodní rozhodčí. Mezi lety
1966–1970 zastával funkci trenéra státní reprezentace parašutistů. Během
svého života absolvoval přes 2300 seskoků, z 19 typů letadel a vrtulníků, na
více než 40 typech padáků, z výšek od
140 do 4500 m. Více než 30 nočních seskoků, 30 do vody – tři z nich pak mezi
pražské mosty. Seskoky absolvoval
také např. v zimě na Studniční horu, do
Macochy, na nádvoří Karlštejna… Získal
Zlatý odznak FAI se třemi diamanty, titul MS, byl držitelem 3 světových a 6
národních rekordů v přesnosti přistání
ve dne i v noci. Svůj poslední seskok
absolvoval v roce 2016.

v oddělení leteckých a para sportů,
je univerzálním učitelem pro technické sporty – biatlon, střelectví
a radiový orientační běh. Byl profesionálním pilotem a do roku 2003
nalétal 23 780 letových hodin. Dále
pokračuje jen jako sportovní pilot –
instruktor se zalétávací doložkou. Je
dlouholetým reprezentantem ČR (od
roku 1963) v motorovém létání v disciplínách přesné létání a letecká rally.
Je 10násobným mistrem ČR a 4násobným mistrem světa v přesném létání
a letecké rally. Diplomovaný trenér
sportovního létání a učitel lyžování je
také předsedou Klubu technických
sportů při FTVS UK a předsedou Univerzitního leteckého klubu. V neposlední řadě působí jako delegát v Mezinárodní organizaci FAI se sídlem
v Lausanne.
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Onyx a v roce 1969 se začal věnovat
i chovu, složil jsem také cca 45 zkoušek. Rozhodčím pro výkon 1. tř. jsem
od roku 1980 a rozhodčím pro exteriér od roku 1981. V chovatelském
klubu jsem byl 18 let ústředním poradcem chovu. Za téměř 40 let jsem
posuzoval na více jak 100 výstavách
u nás i v zahraničí. Od roku 1976 jsem
byl specialistou-kynologem u bývalého Svazarmu, v letech 1990–2019
tajemníkem ČKS. Stále cvičím své
vlastní psy a každoročně se účastním
výstav. Mnoho let organizuji speciální výstavy NO v Praze a od roku 1996
(dosud) jsem ředitelem mezinárodních
výstav CACIB a Double CACIB Prague
Expo Dog.

ČRK

ČKS

(28. 4. 1952)
Vlastimil Dvořák, obchodní pilot, instruktor létání a politik nejen svůj profesní život, ale i ten soukromý spojil
s letectvím. V letech 2006–2016 byl
prezidentem Aeroklubu České republiky. Na podzim roku 2020 opět zvolen
prezidentem AeČR na volební období
2020–2024. Od roku 2013 do roku 2016
působil jako místopředseda Sdružení
sportovních svazů České republiky. Je
ředitelem mezinárodní letecké přehlídky Memorial Air Show, která se od roku
1991 pravidelně každé dva roky koná na
letišti v Roudnici nad Labem na dohled
od hory Říp. Od roku 1990 je prezidentem Aeroklubu Roudnice nad Labem.
V roce 2011 obdržel od Mezinárodní
letecké federace (FAI) jedno z jejích
nejvýznamnějších ocenění. Od roku
2002 do roku 2018 působil také jako
zastupitel města Roudnice nad Labem
a do roku 2011 byl také radním města.

AeČR

ČAATS

Ing. Martin Černý
Jaroslav Šmolík
(18. 5. 1946)

Jaromír Šturma, dnes již důchodce, dříve technický pracovník na VŠST v Liberci, dlouholetý funkcionář, rozhodčí
a trenér se narodil 24. 9. 1944 v Lomnici
nad Popelkou. V roce 1976 nastoupil
na VŠ a aktivně se zapojil do práce se
studenty, nejprve ve sportovní střelbě,
později i biatlonu. Se svými svěřenci
dosáhl mnoha medailí i dalších výborných výsledků na republikové i federální úrovni. V oblasti akademické reprezentace má podíl na velkých úspěších
biatlonu na MZU. Dosud každoročně
zajišťuje akademická mistrovství v letním nebo zimním biatlonu a je stále aktivním rozhodčím svazu biatlonu. K 100.
výročí vysokoškolského sportu obdržel
medaili TIBI GRATIAS.

Narodil se 18. května 1946 v Kladně,
kde žije dodnes. Vystudoval průmyslovku obor silnoproud. Poté pracoval
jako technik energetik v kladenských
železárnách POLDI, později elektrárenská společnost ALPIQ. Vstup do
organizované kynologie Svazarmu
v roce 1959, také v Kladně. Kynologické začátky byly s křížencem, teprve
později němečtí ovčáci s průkazem
původu. Láska ke psům a práce s nimi
jej logicky dovedla k této profesi i po
dobu výkonu ZVS. Již před vojnou celkem úspěšně se psy soutěžil, největším úspěchem je titul Mistr ČSSR. Po
návratu z vojny přibylo kromě soutěžení i zapojení do funkcí na různých stupních. V roce 1990 stál u zrodu Českého
kynologického svazu jako předseda.
Tuto funkci vykonával 29 let. Kromě
toho působil jako rozhodčí pro výkon
psů – mezinárodní.

ČAATS

ČKS

Ing. Jaromír Šturma
(24. 9. 1944)

(11. 1. 1969)
Martin Černý se narodil v Písku a vystudoval ČVUT v Praze. Jeho záliba
v radioelektronice a v radioamatérském vysílání ho přivedla do Českého
radioklubu. V roce 2017 byl zvolen statutárním zástupcem do Rady Českého
radioklubu. Martin se zabývá především rozvojem radioamatérských dovedností u dětí a mládeže. I proto byl
jmenován koordinátorem za Českou
republiku v rámci Mezinárodní radioamatérské organizace IARU. Založil
dnes již tradici Zážitkového víkendu
pro děti a mládež, na kterém se dětí
seznamují se všemi druhy radioamatérského sportu. Jeho nadšení, pracovitost a kreativitu oceňuje mnoho
kolegů radioamatérů napříč všemi věkovými kategoriemi.

ČRK

Bořivoj Vejvara
(23. 1. 1935)

Martina Kašpárková

Parašutista a instruktor se narodil
v roce 1935 v Praze. V letech 1951–1952
absolvoval základní výcvik na Trojském
ostrově. Svůj první seskok na padáku
absolvoval 30. 10. 1952 na letišti v Praze
Ruzyni. V roce 1956 přijal místo krajského instruktora parašutistů v aeroklubu
v Příbrami. v roce 1958 na leteckém dni
v Moskvě předvedl seskok s cvičením
na kruzích zavěšených pod padákem,
který poté ještě několikrát zopakoval.
Do roku 1990, kdy odešel do důchodu,

(16. 8. 2001)

Ing. et Mgr.

Jiří Šiška

Miloš Fiala, Ph.D.

(8. 6. 1949)

(21. 9. 1941)
Odborný asistent, vedoucí oddělení
technických sportů FTVS UK. Zajišťuje výuku odborných předmětů
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Kynologickým výcvikem se zabývám
od roku 1963. S německými ovčáky
jsem se zúčastnil řady závodů, mistrovství mládeže i dospělých. Následně jsem získal kvalitní fenu Barbara

Telefon: 266 722 111

Projekty Sdružení sportovních svazů České republiky, z.s. jsou realizovány za finanční podpory Národní sportovní agentury.

Martina Kašpárková je studentkou
4. ročníku Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm.
K radioamatérství jí přivedl její otec.
Radioamatérské zkoušky složila již
v 15 letech. V 16 letech se zúčastnila
svého prvního mezinárodního radioamatérského campu v Anglii, kde zazářila svými schopnostmi a radioama-
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térskými dovednostmi. V roce 2019 se
stala členkou Komise pro děti a mládež Českého radioklubu a zároveň začala pracovat pro sekci mládeže v Mezinárodní organizaci IARU. Je přímou
zakladatelkou programu Kids On The
Air, který se věnuje radioamatérským
aktivitám dětí ve věku 10–15 let.

SH ČMS

MSKS

SBTS ČR

Daniel Klvaňa

Dr. Jiří Jurásek

(21. 12. 1998)

(23. 10. 1948)

Daniel Klvaňa je od mládí členem
SDH Oznice (o. Vsetín). Svými skvělými
výkony si brzy vybojoval místo v reprezentaci dorostu v požárním sportu.
V roce 2015 v běloruském Grodnu s týmem získal mistrovský titul v požárním

Jiří Hammer

sportu. O rok později na MS v Ostravě

(17. 1. 1952)

získal dorostenecké zlato ve výstu-

Jiří Hammer, důchodce, bývalý předseda MSKS se narodil 17. ledna 1952
v Šumperku. Od roku 1975 ho provází
kynologie v pracovním i soukromém
životě. U PČR začínal jako psovod
a o několik let později se stal specialistou na vyhledávání výbušnin a drog.
V roce 2000 absolvoval kurz ve Front
Roayal, Virginia, USA a po té byl jmenován instruktorem na Odboru služební kynologie a hipologie. Se svými psy
složil 64 zkoušek, aktivně se účastnil
přeborů, závodů a mistrovství, byl
mu udělen titul výcvikáře 1. stupně
a v roce 2003 se stal rozhodčím 1. třídy pro národní a mezinárodní zkušební
řád. Od té doby je vyhledávaným rozhodčím a posuzuje mnoho prestižních
kynologických akcí.

nominaci do reprezentačního týmu

pu na cvičnou věž. V roce 2017 získal
mužů a na MS v Izmiru, si doběhl pro

la zajímat také o sportovní potápění.
Mezi lety 1966–1979 byla členkou reprezentačního družstva a během své
reprezentační kariéry získala 6 medailí
z mistrovství Evropy v ploutvovém plavání (PP) i orientačním potápění (OP).
Již téměř 50 let se věnuje trenérské
práci. V současnosti je státní trenérkou
juniorské reprezentace v OP. V něm,
ale také v PP, vychovala řadu úspěšných reprezentantů. Od roku 2008 je
pověřena přípravou juniorského reprezentačního družstva OP. Působí také
jako členka sportovní komise Svazu
potápěčů ČR a je předsedkyní subkomise OP. Je spoluzakladatelkou klubu
Modrá hvězda Praha, potápěčský klub
mládeže, p.s., který byl s celopražskou
působností založen v roce 1998.

SČP

titul v běhu na 100 metrů s překážkami. V dalším roce s týmem získal mistrovský titul v požárním sportu mužů

SBTS ČR

v Banské Bystrici. Je držitelem českého
i světového rekordu v běhu na 100 me-

Ing. Oldřich Lukš

trů s překážkami – 14,64 s (z Třebíče)

(11. 11. 1946)

a 14,70 s (ze Saratova). V letech 2015,
2016 a 2017 ovládl i seriál závodů Českého poháru.

Ing. Pavel Vlk
(19. 9. 1956)

SH ČMS

MSKS

Mgr. Šárka Jiroušová
(19. 6. 1993)
Česká a světová rekordmanka v běhu
na 100 metrů s překážkami Šárka Jiroušová je z SDH Poniklá (o. Semily).
K požárnímu sportu ji přivedl bratr

Milan Mnich

a aktivně se mu věnovala 16 let. Jako

(27. 11. 1950)

první žena na českých drahách poko-

Milan Mnich, důchodce, rozhodčí
MSKS se narodil 27. listopadu 1950
v Prostějově. Chovem a výcvikem psů
se zabývá od roku 1965. Za tu dobu
choval střední a malé knírače a německé ovčáky. Se svými psy složil více jak
sedmdesát zkoušek z výkonu a účastnil se i mnoha závodů. Byl mu udělen
zlatý odznak vzorného výcvikáře 1. třídy. Za 55 let, co působí v kynologii, byl
výcvikářem, figurantem, od roku 1985
je rozhodčím 1. třídy pro národní i mezinárodní zkušební řád a několik let také
členem výcvikové komise. Posuzoval
několik prestižních závodů v rámci ČR
i mistrovství světa pod záštitou FCI a je
zároveň vyhledávaným rozhodčím pro
bonitace kníračů a erdelteriérů.

Narodil se 23. října 1948 v Kunovicích.
Od roku 1970 se věnoval ve Svazarmu
sportovní střelbě. V letech 1978–1982
střílel II. ligu a I. ligu. Členem SBTS ČR
je od roku 1992. Trenérské práci s mládeží se plně věnuje od roku 2008. Jeho
svěřenci přivezli první medaile z Mistrovství ČR SBTS ČR a titul mistra v roce
2009 a jen v letech 2017–2020 získali
23 titulů z Mistrovství ČR SBTS ČR
a 65 medailí. Je členem Rady SBTS ČR
pro práci s mládeží od roku 2013.
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řila 16vteřinovou hranici právě v běhu
na 100 metrů s překážkami. Celkem
šestkrát ovládla Český pohár v běhu

Narodil se 19. září 1956 v Žatci. Střelbě
se věnuje od 13 let, nejprve malorážka
ve Svazarmu, později velkorážná pistole v Klubu důstojníků a praporčíků
v záloze a střelba na velké vzdálenosti
v CzMSSA. Nyní velkorážné zbraně
ve Společnosti českých střelců Louny,
KVZ ČR a v SBTS ČR. Během uplynulých 50 let věnovaných střelbě zaznamenány tyto největší úspěchy: 1. místo
na Mistrovství Evropy – 2× 2. místo na
Mistrovství Evropy – 2×; 3. místo na
Mistrovství Evropy – 3×; 1. místo na Mistrovství České republiky – 57×; 2. místo
na Mistrovství ČR – 28×; 3. místo na
Mistrovství ČR – 10×. Dlouhodobě hodnocen jako nejlepší dospělý sportovec
Svazu branně-technických sportů České republiky, z. s. a Společnosti českých střelců Louny.

na 100 metrů s překážkami (2010, 2011,
2014, 2016, 2018, 2019). Ve své silné
disciplíně získala sedmkrát v řadě čes-

Olda Lukš je od útlého věku zaníceným potápěčem, který svému koníčku
věnoval celý svůj život. Patřil k průkopníků potápění a jako instruktor
potápění v systému CMAS vycvičil
nemalou řádku potápěčů. Působí jako
soudní znalec v oboru potápění. Věnuje se i podvodní fotografii a přednáškové činnosti. Jeho dalším, a neméně
významným koníčkem, je faleristika
a ve své sbírce má mnoho cenných
exponátů. Vystudoval požární ochranu
a jeho profesní život byl spojen s tímto povoláním. Dlouhé roky působil ve
Spolaně, kde se této problematice věnoval na vrcholové úrovni. Po rozdělení
republiky vykonával funkci prezidenta
Svazu českých potápěčů a v této funkci setrval až do roku 2008. Dlouhé roky
také působil v odborných komisích
CMAS. V současné době je čestným
předsedou potápěčského klubu PINGIUN potápěči p.s. a je zakládajícím
členem a předsedou Společnosti pro
historii potápění.

SPMS
SČP

ký mistrovský titul (2012–2019). Jako
členka reprezentačního týmu žen se
stala mistryní světa v běhu na 100 m
s překážkami a s týmem vybojovala
mistrovský titul v požárním sportu
(obojí 2017). Je držitelkou českého
(15,27 s, 2019) i světového rekordu
(15,48 s, 2018) v běhu na 100 metrů
s překážkami.

Ing, Hana Skružná
(9. 12. 1945)
Pražská rodačka Hana Skružná se od
dětství věnovala sportu a zejména
plavání. Ve svých 18 letech se zača-
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Ivan Kratochvíl
(23. 4. 1943)
Potápění se věnuje od roku 1957. Byl
jedním ze zakládajících členů potápěčského klubu Rejnok v Opavě. V průběhu studia na VŠB v Ostravě přešel do
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klubu PERMON, kde působí dodnes.
Byl předsedou klubu a také předsedou
krajské sekce Potápění a branného
vodáctví. Působil v republikové radě.
V roce 1970 se jako instruktor podílel
na přechodu z kvalifikací potápění
republikových na kvalifikace celosvětové organizace CMAS. Má kvalifikaci
instruktor I*** CMAS č.001. V současné
době je spolu s MUDr. Pavlem Macurou členem statutárního výboru SPČR
a je také prezidentem SPMS.

roku 1985 kolaudováno. V roce 1990
jsem byl spoluzakladatelem Svazu potápěčů Moravy a Slezska a od tohoto
roku jsem byl členem presidia SPMS.
Od roku 1994 zastávám funkci sekretáře Svazu potápěčů Moravy a Slezska.

Pavel Fencl se narodil 27. listopadu 1946 v Praze. Vyučený strojní mechanik se zajímal o letecké modely
v kroužku na Praze 6. Pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži jako
mechanik jaderného reaktoru. Založil
modelářský kroužek v Řeži, pracoval s dětmi, stavěl volné modely a od
roku 1983 rádiem řízené makety. Získal
18× titul mistra ČR, 1× titul Mistra světa
v jednotlivcích, 1× titul Mistra Evropy
v jednotlivcích, 4× titul MS v družstvech, 4× titul ME v družstvech. Za své
úspěchy byl oceněn nejvyšším vyznamenáním CIAM FAI diplomem Alphonse Penauda. Spolupracoval s několika
filmovými štáby při výrobě filmů s leteckou tématikou a k nejvýznamnějším
patří jeho podíl na výrobě filmu Tmavomodrý svět. Radiem řízené makety
letadel jsou kategorií, které se věnuje
do dnešních dní.

SMČR

Mgr. Miroslav Navrátil

SPMS

(4. 11. 1951)

František Petr
(25. 3. 1934)
Od roku 1972 člen potápěčského klubu Lachtan Brno, od roku 1975 potápěčský instruktor – dosud. Od 1976 do
2018 předseda potápěčského klubu
Lachtan Brno. V letech 1980 až 1990
jsem byl členem Městské rady potápění a od roku 1985 jejím předsedou. Od
roku 1985 jsem byl organizátorem výstavby potápěčského střediska na Brněnské přehradě, které bylo počátkem

Kynolog vojenského útvaru. Od roku
1973 instruktor výcviku a vedoucí výcvikového střediska branců specialistů
ve středisku Šlapanice. V Kynologic-

(27. 11. 1946)

Josef Nekl, ředitel Plavecké školy v důchodu, absolvent FTVS UK Praha. Od
roku 1975 trenér plavání a od 1989
trenér ploutvového plavání a reprezentace PP SPČR. Celá uvedená léta byl
funkcionářem ČSTV a SPČR – předseda sportovní komise, dlouholetý člen
prezidia SPMS. V letech 2010–2018
působil jako předseda SK města Nový
Jičín. V roce 1990 založil spolek – Klub
vodních sportů Laguna Nový Jičín zaměřený na výuku plavání, sportovní
potápění a vodní záchranné služby.
V současné době jsou uvedené spolky
rozděleny na samostatné subjekty. Se
dvěma staršími bratry byl od malička
veden k všestrannému sportu. Vodu
však měl nejraději. Jeho otec naučil
jeho i bratry plavat ještě před školní
docházkou. Také jim osobně vyrobil
potápěčské brýle již v roce 1957. Na
koupališti v Konici u Prostějova, kde
se narodil, to byla jedinečná a úžasná
chlouba a vymoženost. V mládí závodně plaval v oddíle Gala Prostějov. Jeho
motto je „Voda je můj život.“

Šlapanice (již od roku 1966). Absolvent
poddůstojnické školy psovodů v oboru

SMČR

Pavel Fencl

(14. 3. 1951)

Dlouholetý člen Kynologického klubu

SVZ ČR

psovodů pro armádu a pohraniční stráž

SPMS

Josef Nekl
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Mgr. Miroslav Navrátil, dlouholetý činovník Svazu modelářů České republiky, se narodil 4. listopadu 1951 v Praze.
Původně zaměstnáním automechanik
a konstruktér, posléze absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu, obor
trenérství, se věnoval mnoha modelářským odbornostem. Dnes se považuje
za železničního modeláře. Od roku
1977 byl zaměstnancem Svazu modelářů ČR, dlouhodobě zastával pozici tajemník svazu. V letech 2010 až 2017 byl
současně jeho předsedou. Zajištoval
jak běžnou agendu, tak transformaci
organizace v návaznosti na politické
a zákonné změny. Za svoji činnost obdržel diplom Paula Tissandiera udělovaný mezinárodní organizací FAI.
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Ing. Miloslava

kém klubu ve Šlapanicích působil kro-

Mrowiecová

mě instruktora i jako figurant a 6 let byl

(31. 8. 1953)

kář a zástupce vedoucího Jihomorav-

Dlouholetá funkcionářka svazu se narodila v Praze 31. srpna 1953. Absolvovala Vysokou vojenskou technickou
školu v Liptovském Mikuláši, obor raketový komplex. Celý svůj profesní život
strávila jako voják z povolání, kdy její
oblíbenou činností byl střelecký sport
se zaměřením na vojenské zbraně.
V r. 1997 založila klub vojáků v záloze,
ve kterém je od počátku dodnes jeho
předsedkyní. Po 30 letech aktivní služby v armádě a odchodu do zálohy pracovala 13 let až do odchodu do starobního důchodu ve funkci tajemníka SVZ.

jeho vedoucím. Od roku 1978 byl výcviské záchranné brigády. Od roku 2007 je
vedoucí Jihomoravské záchranné brigády SZBK ČR. Jako závodník se účastnil závodů a soutěží pořádaných nejen
SZBK ČR, ale také IRO – Mezinárodní
organizace záchranných psů. Mezi
lety 1995–2017 působil jako psovod
a vedoucí psovodů na bezpečnostním
úseku ostrahy Letiště Brno – Tuřany.
Nejvyšší dosažené zkoušky – 3. stupeň všestranného výcviku; nejvyšší
dosažené zkoušky záchranného výcviku národního a mezinárodního ZŘ –
2. a 3. stupeň, zaměření – vyhledání
osob v plochách, sutinách, vodní prá-

SVZ ČR

ce + vyhledávání utonulých, vyhledání
osob zavalených lavinou, účast na MR,
splněný atest MV ČR pro použití psa při
pátrání po nezvěstných osobách.

Karel Trost

SZBK ČR

(15. 9. 1951)
Karel Trost se narodil 15. září 1951
v Rumburku, vyučil se zámečníkem
a následně vystudoval Strojní průmyslovku v Liberci. Vykonával různá
dělnická povolání. Po roce 1989 začal
soukromě podnikat, vybudoval úspěšný zámečnický provoz, který provozuje
dodnes. V mladším věku se věnoval
šermu a horolezectví. Od roku 1994 je
členem KVZ Liberec, je zbrojířem klubu a stará se o klubový sklad zbraní.
Ihned po vstupu do klubu se zapojil do
střeleckých soutěží a projevil se jako
obrovský střelecký talent „od Pánaboha“, ačkoli nikdy dříve organizovaně
nestřílel. Je mnohonásobným vítězem
Oblastní ligy, nejúspěšnějším účastníkem Setkání mistrů SVZ v mířené střelbě na přesnost, úspěšně reprezentoval
i na mezinárodních soutěžích.

Vladimír Kuchta
(11. 9. 1937 – 21. 1. 2021)
Narodil se 11. září 1937. Kynologickou
činnost zahájil ve svých 13 letech. Tehdy ještě ve sportovní organizaci postupně jako psovod, figurant, výcvikář
a rozhodčí – národní i mezinárodní. Je
zakládajícím členem SZBK ČR, tehdy
ještě pod původním názvem. První volební období od roku 1990 působil ve
svazu jako viceprezident, od druhého
volebního období pak jako jeho prezident a to až do roku 2016. Po celou
dobu byl vedoucím Záchranné brigády
kynologů Ústeckého kraje. Zasloužil

SZBK ČR

se o rozvoj Svazu záchranných brigád
kynologů, který pod jeho vedením získal respekt nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Byl organizátorem mnoha důležitých
národních i mezinárodních akcí, které
vždy měly velký ohlas. Po celou dobu
i aktivní psovod, 2× získal titul Mistra

Miloslav Mazálek

republiky záchranných psů, zúčastnil

(20. 12. 1952)

se i Mistrovství světa záchranných psů.
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SVoČR

Stanislav Hájek
(19. 2. 1955 )
Stanislav Hájek, stavbyvedoucí, vodák,
organizátor a dlouholetý funkcionář Svazu vodáků ČR se narodil 19. února 1955
v Praze. Po absolvování stavební průmyslovky se vydal na celoživotní pouť
po stavbách. Od dětství se pohyboval
na divoké vodě, v dospělosti sjížděl řeky
po celé Evropě a organizoval vodácké
soutěže a zájezdy. Působil v první raftové komisi ČSK DV a přešel do SVoČR
s celým sportem. Od roku 1996 zasedal
ve vedení Svazu vodáků ČR, v letech
1999–2007 vykonával funkci předsedy
rady raftingu. V roce 2003 vedl organizaci MS Čertovy proudy, první v Evropě.
Předseda jednoho z nejúspěšnějších
raftových klubů 2003–2012, manažer
mistryň světa a závodník v kategorii veteránů. Člen nejvyšší světové komise
rozhodčích v raftingu.

SVoČR

Jan Novák

Patří k nejznámějším popularizátorům závodní činnosti a vodní turistiky
v Moravskoslezském kraji. Ve své dobrovolné práci se nezištně věnuje zejména trénování mládeže, kdy kromě
pravidelných tréninků realizuje i časté
víkendové akce spojené se splouváním českých i zahraničních vodních
toků a nácviku závodních dovedností
na umělých závodních kanálech a divokých přírodních tocích. Za svého působení vychoval celou řadu sportovců
a svých následovníků, kteří mu v trenérské činnosti dnes stojí po boku.

SVMS

SVMS

Bc. Stanislav Beneš
(5. 9. 1963)

zálesáckou činnost s dětmi a mládeží
poloilegálně v rámci tehdejšího SVAZARMU. V roce 1985 vytvořil sportovně úspěšný dvoudenní etapový závod
mládeže, jehož současných 35 ročníků
přerostlo za jeho vedení z regionálního
rozsahu na celostátní. Karel Krbálek
zastupoval v letech 1990–1992 ZÁLESÁKA ve výkonném výboru STSČ ČR,
vede středisko Zaječice, je náčelníkem
Českého kmene ZÁLESÁKA a členem
ústřední rady.

Zálesák

ÚAMK ČR

Mgr. Rostislav Zabloudil
(12. 4. 1940)

Matěj Němec
(16. 2. 1993)
Aktivní člen SVMS od roku 1999. Patří
do vyškovské líhně talentů a svůj talent
a smysl pro fair play prokázal i tím, že
byl v žákovském a juniorském věku
3× vyhlášen Sportovcem roku v rámci
Svazu vodáků Moravy a Slezska, z.s.
Je držitelem 10 mezinárodních pohárů
v kolektivních disciplínách. V dospělém věku jej profese zavedla do hlavního města ČR, ale přesto, že se pravidelně o víkendech věnuje především
trenérské práci a organizování soutěží,
na závodní činnost nezanevřel a nadále se jí okrajově věnuje – a stále patří
k tomu nejlepšímu, co má současný Svaz k dispozici.

(18. 5. 1946)
Jan Novák se narodil 18. května 1946
v Praze, celý život ale prožil v severočeských Lovosicích. Od mládí inklinoval k vodě a proto, když přišel na zemědělské učiliště (které právě dostavělo
loděnici u Labe), nemohlo to skončit
jinak, než využívat loděnici a zapojit
učně do kroužku branného vodáctví
Svazarmu. Od té doby neustále funkcionář – od roku 1981 již jako předseda branného vodáctví ČSR. Patří tedy
k zakladatelům Svazu vodáků ČR (tehdy jako předseda) a tudíž i STSČ v roce
1990. Svou aktivitou neustále patří ke
špičkám ve SVoČR (kontrolní komise,
spolutvůrce pravidel, rozhodčí...).

1997 v kategorii Junior. Obsadil 3. místo
na ME BMX kategorie Junior, 5. místo – MS BMX kategorie Cruiser Elite
Men, 3. místo – ME BMX Kategorie Elite, 3. místo – ME BMX kategorie Cruiser Elite Men. Dvakrát obsadil 2. místo
na ME MTB-4X, 6. místo získal na MS
MTB-4X. Celkem 13× byl Mistr ČR BMX,
Mistr ČR MTB-4X. Jako trenér/předseda se umístil v TOP 10 v anketě „Díky
trenére“ v roce 2015, je 6násobný Mistr ČR BMX v klubech a týmech. Vede
největší klub v ČR v průřezu všech cyklistických disciplín co do počtu registrovaných členů. V roce 2019 vyhlášen
Českým svazem cyklistiky trenérem
roku v disciplíně BMX.
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ÚAMK ČR

Lukáš Tamme

Václav Kolář
(1. 4. 1991)
Václav Kolář, sportovec a nejúspěšnější
český biketrialista a trialista na kole. Se
sportem začal v 5 letech a od té doby
se Václavu Kolářovi podařilo získat několik titulů mistra světa a Evropy v juniorských kategoriích. V roce 2014 se mu
to poprvé podařilo a na kontě má nyní
jedenáctý titul. Václav vyniká jak v biketrialu, tak v UCI trialu, street trialu, enduro trialu a stále se mu daří na světové
úrovni a je aktuálním mistrem světa. Je
držitelem několika českých i světových
rekordů a mnoho let nejlepším českým
jezdcem. Nyní se také věnuje mládeži
a ve volném čase je trenérem několika disciplín na kole. Před šesti lety se
stal předsedou ÚAMK biketrialklubu
Blansko, kde pořádá s ostatními členy jeden až dva závody ročně. Stal se
sportovcem ASC Dukla Praha, účastní
se mnoha akcí v ČR, kde vystupuje se
svojí Bike Show. Dělá videa na sociální
sítě, sledují je lidé z celého světa, kteří
milují extrémní jízdu na kole.
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Všem oceněným
gratulujeme a děkujeme
za přínos v oblasti sportu,

(16. 10. 1979)
Narodil se v Jihlavě 16. října 1979, s BMX
začal v roce 1988 v klubu MCC Praha.
Po zániku klubu v roce 1992 přestupuje do ÚAMK Bikrosclub ŘEPY, kde zastává aktuálně funkci hlavního trenéra
a předsedy klubu (od roku 2011). Svojí
profesionální kariéru začal v roce 1999
a ukončil v roce 2013. Od roku 2017 je
členem komise BMX a reprezentační
trenér BMX. Vystudoval FTVS UK (trenérská škola ukončení v roce 2011 specializace cyklistika trenérská třída 1).
V roce 2013 získal UCI Level 1. certifikovaný trenér. Jako jezdec slavil velké
úspěchy nejen na domácí scéně, ale
i na té mezinárodní. Je celkovým vítězem světového poháru BMX z roku

Rostislav Zabloudil, pedagog a zakladatel ZÁLESÁKA – svazu pro pobyt v přírodě, se narodil 12. dubna 1940 ve Žďánicích. Absolvoval filozofickou fakultu
a celý život se věnoval všestranné sportovní činnosti dětí a mládeže, zaměřené
na pobyt v přírodě. Již v dětství založil
a vedl pro děti a mládež poutavý klub,
z kterého později v době „Pražského
jara“ vznikl ZÁLESÁK – Československý
svaz pro pobyt v přírodě, jako jeden ze
svazů tehdejšího SVAZARMU. Vytvořil
fungující Výchovně-výcvikový systém
sportovní zálesácké činnosti, podle
kterého po zrušení svazu v době „normalizace“ probíhala práce s dětmi
a mládeží v poloilegalitě. Po „sametové
revoluci“ prosadil legalizaci zálesácké
činnosti a na jindřichohradeckém sjezdu SVAZARMU se významně podílel
na vzniku STSČ. Dodnes stojí v čele
ZÁLESÁKA a své zkušenosti zaměřuje
především na výchovu náčelníků pro
kolektivy dětí a mládeže.

reprezentaci našich

Zálesák

členských svazů, ale
i Sdružení samotného.

Karel Krbálek
(6. 10. 1943)
Karel Krbálek se narodil 6. října 1943
v Bítovanech. Členem ZÁLESÁKA je
od roku 1968. V roce 1969 založil jeho
středisko v Bítovanech a později v Zaječicích. Po zrušení ZÁLESÁKA v období tzv. normalizace, vedl poutavou
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