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STRANY SVAZ

3 – 7	 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

8 – 11	 AEROKLUB	ČESKÉ	REPUBLIKY	z.s.
 U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7
	 tel:	266 793	215
 https://www.aeroklub.cz/
 e-mail: sec@aecr.cz

12 – 15 ČESKÁ	ASOCIACE	AKADEMICKÝCH	TECHNICKÝCH	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

16 – 19	 ČESKÝ	KYNOLOGICKÝ	SVAZ,	z.s.
 U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7
	 tel:	773	433 475
 http://www.kynologie.cz
 e-mail: ondrej.siska@kynologie.cz

20 – 23	 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

24 – 27	 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

28 – 31	 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

32 – 35	 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

36 – 39	 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

40 – 43	 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

44 – 47	 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 

STRANY SVAZ

48 – 51	 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

52 – 55	 SVAZ	VODÁKŮ	MORAVY	A	SLEZSKA,	z.s.
	 Komenského	31,	Lhota,	747	92	Háj	ve	Slezsku
	 náčelník:	603 416 115
 http://www.svms.biz
 e-mail: svms@svms.biz

56 – 59	 SVAZ	VOJÁKŮ	V ZÁLOZE	ČESKÉ	REPUBLIKY,	z.s.
 U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7
	 tel:	266 722 230
 http://www.svz-cr.cz
 e-mail: svz-cr@svz-cr.cz 

60 – 63	 SVAZ	ZÁCHRANNÝCH	BRIGÁD	KYNOLOGŮ	ČR,	z.s.
	 Hrdlovská	151/9,	419	01	Duchcov
	 prezident:	775 262	028
 http://www.zachranari.cz
 e-mail: babicka@zachranari.cz

64 – 67	 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

68 – 71	 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

72 – 75	 ČESKÁ	ASOCIACE	PARKOURU,	z.s.
 U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7
	 1.místopředseda:	735	870	356
	 místopředseda:	776	266	199
 https://www.capk.cz/
 e-mail: info@capk.cz

76 – 79	 ČESKÁ	FEDERACE	OKINAWA	KARATE	A	KOBUDO,	z.s.
	 Ledečská	3028,	580	01	Havlíčkův	Brod
	 tel:	608 764	647
 https://www.shuri-te.cz/
 e-mail: sensei@shuri-te.cz

80 – 83	 ASOCIACE	ČESKÝ	GYMNATHLON,	z.s.
 U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7
	 tel:	603 414	138
 https://www.gymnathlon.cz/
 e-mail: info@gymnathlon.cz

84 – 87	 SVAZ	UČITELŮ	TANCE	ČR,	z.s.
	 Národní	138/10,	110	00	Praha	1
	 president:	602 216 400
 http://www.sut.cz/
 e-mail: info@sut.cz

88 - 91	 ČESKÁ	ASOCIACE	ESPORTU,	z.s.
	 Vrbova	1427/19,	147	00	Praha	4
	 předseda:	603 399	803
 http://www.esport.cz/
 e-mail: info@esport.cz

	 OCRA	CZ	z.s.
	 U	Křížku	547,	273	61	Velká	Dobrá
 http://www.ocra-cz.cz/

Publikaci Ročenka 2022 vydalo Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s.; 
U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, jako propagační materiál Sdružení a jeho členských svazů.

Grafická úprava: Ivan Klátil, tisk: Tiskárna Macík, s.r.o.
Texty a fotografie poskytly jednotlivé členské svazy Sdružení sportovních svazů České republiky, z. s.
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SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Vážení přátelé, příznivci sportu a představitelé sportovních svazů,

NAŠI PARTNEŘI

opět jsme pro Vás připravili přehled aktivit člen-
ských svazů Sdružení sportovních svazů České 
republiky v  roce 2022.  Program jejich sportovní 
činnosti je každoročně připravován a  realizován 
nejen pro více než 500 tisíc členů organizovaných 
ve sportovních oddílech, klubech a  dalších spor-
tovních subjektech, ale i pro širokou veřejnost a ze-
jména školní mládež.

Od roku 2002, kdy jsem se poprvé stal předse-
dou Sdružení, se společně snažíme vytvořit silné 
uskupení sportovních svazů, připravené a schopné 
reagovat na aktuální situaci v našem sportovním 
prostředí, optimálně a efektivně řešit vnitřní i vnější 
problémy, vytvářet podmínky a  přispívat k  rozvo-
ji sportovní činnosti členů Sdružení. Jsem proto 
velmi rád, že se rodina našich členů opět rozrostla 
a sdružujeme již 22 sportovních svazů.   

Jednou z dlouhodobých priorit mých, ale i celé-
ho našeho Sdružení, je zaměření na rozvoj sporto-
vání dětí a  mládeže. V  kontextu současné, nebý-
vale složité vnitropolitické i  mezinárodní situace, 
která nepříznivě ovlivňuje i  možnosti sportování, 
vzrůstá význam a  důležitost našich specifických, 
branně technických sportovních disciplín, které 
umožňují mladým lidem zábavnou formou spojit 
sportování, zvyšování fyzické kondice a psychické 
odolnosti s  technickou zručností a  přípravou na 
řešení různých krizových situací, jejichž výskyt je, 
bohužel, stále pravděpodobnější. Při pohledu na 
portfolio našich členů je zřejmé, že se také stále 
více zaměřujeme na podporu všestranné pohybo-
vé gramotnosti dětí a  mládeže, protože jsme, ve 
shodě s  nejnovějšími vědeckými poznatky, pře-
svědčeni, že raná specializace není pro zdravý vý-
voj dětí prospěšná a že pro život člověka je naopak 
velmi žádoucí vytvoření kladného vztahu k rozma-

nitým pohybovým aktivitám, které se stanou stálou 
součástí jeho životního stylu.  

Stejně jako většina sportovních subjektů 
v České republice jsme se i my v roce 2022 po-
týkali s nedostatkem finančních prostředků a  je 
pravděpodobné, že státní podpora sportu bude 
i  v  blízké budoucnosti klesat, v  lepším případě 
stagnovat. Jsme ale připraveni a  odhodláni se 
i s  touto nepříjemnou skutečností vyrovnat. Ne-
jen v této souvislosti, ale obecně si velmi vážím 
všech trenérů, rozhodčích, funkcionářů, vedou-
cích sportovních oddílů, a to včetně mnoha dob-
rovolníků, kteří pomáhají rozvíjet sport. Bohužel 
stále marně voláme po větším společenském 
uznání a přinejmenším alespoň morálním oceně-
ní těchto nadšenců, bez kterých by organizovaný 
sport nemohl existovat. 

Je několik faktorů, které mohou příznivě či ne-
příznivě ovlivnit budoucí vztah dítěte ke sportu. 
K těm nejdůležitějším jistě patří rodinné prostředí 
a obávám se, že v kontextu současného nepřízni-
vého ekonomického vývoje bude právě v rodinách 
podpora sportování dětí klesat. O  to významnější 
role připadne státu, který by měl všemi možnými 
způsoby usilovat o  to, aby se možnosti sporto-
vání zejména pro mladé lidi nezhoršovaly. Jsem 
přesvědčen o  tom, že je to v  bytostném zájmu 
každé rozvinuté moderní společnosti. Věřím proto, 
že opakující se turbulence v  institucích, které řídí 
český sport, ustanou, sportování se konečně do-
čká promyšlené koncepce a státní podpora bude 
objektivní a předvídatelná.   

Do příštího období vstoupíme i přes očekávané 
problémy s  optimismem a  odhodláním vytvářet 
stále lepší podmínky pro sportování našich členů.  

JUDr. Ing Zdeněk Ertl
předseda
Sdružení sportovních svazů
České republiky, z.s.

Č  S  S
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Sdružení sportovních svazů České republiky, 
z.s. (dále jen Sdružení) je se svými více než 

510  000 členy druhou největší střešní sportovní 
organizací v České republice. V roce 2022 Sdruže-
ní evidovalo celkem 22 členských svazů (dle NOZ 
spolků). V  letošní Ročence Sdružení naleznete 
prezentaci našich svazů, včetně České asociace 
esportu (ČAeS), která byla zatím jako poslední 
členský svaz do Sdružení přijata na zasedání Rady 
Sdružení 15. září 2021.

ČAeS se řadí mezi pět sportovních svazů Sdru-
žení, které se k  těm dosavadním svazům přidaly 
v  posledních třech letech. S  novými sportovními 
svazy došlo k rozšíření už tak bohaté rodiny sportů, 
které lze v rámci našeho Sdružení a jeho členských 
svazů provozovat, o mladá dynamická a velmi za-
jímavá sportovní odvětví, která mají ambici zau-
jmout nejen nejmenší sportovce, starší děti a mlá-
dež, ale také sportovce z řad dospělých.

V rámci členských svazů Sdružení a jejich spor-
tovních klubů se provozují zejména neolympijské 
sporty, jako jsou například radioamatérství, spor-
tovní kynologie, potápění, motorismus, ploutvové 
plavání, rafting, či parkour, tanec, Okinawa Karate 
aj. V našem repertoáru ovšem nechybí ani sporty, 
které jsou součástí  programu letních i  zimních 
olympijských her. Sportovní střelba a biatlon patří 

mezi tradiční sporty, které lze v rámci vysokoškol-
ských studií provozovat také pod hlavičkou České 
asociace akademických technických sportů, s mo-
derní olympijskou disciplínou BMX (birkos) se pak 
můžete blíže seznámit v některých klubech Ústřed-
ního automotoklubu ČR. 

Zaměřujeme se zejména na každodenní pravi-
delnou sportovní činnost v klubech, a to na území 
celé České republiky. Jednou z našich nejvyšších 

priorit je rozvoj mládežnického sportu a amatér-
ského sportu, ale v některých svazech a klubech 
se jejich členové zaměřují i na sport výkonnostní. 
Napříč naším Sdružením se mohou sportovci vě-
novat pestré směsici nejen technických disciplín 
a  sportovních aktivit pod hlavičkou našich člen-
ských svazů se mohou účastnit nejen naši evi-
dovaní členové, ale vítáme i zájemce z řad široké 
veřejnosti.

Většina našich provozovaných disciplín se řadí 
do kategorie technických disciplín, k jejichž provo-
zování je potřeba specifické vybavení, s  nímž se 
dlouhodobě pojí poměrně vysoké finanční nároky 
(technické vybavení si rodiče dětí a často ani sa-
motní sportovci nemohou dovolit a  pravidelně je 
obměňovat za modernější). I přes to patří technic-
ké disciplíny mezi českými sportovci stále k velmi 
populárním. Potvrzuje to i trend posledních let, kdy 
každoročně zaznamenáváme rostoucí počet dětí 
a mládeže do 18 let v našich členských svazech. 
Z celkového počtu 512 075 členů bylo k 1. lednu 
2022 v  naší evidenci celkem 81 893 dětí a  mla-
dých sportovců do 18 let. Ve srovnání s  rokem 
2021 jde o nárůst o více než 3 500 členů. Kom-
pletní přehled členské základny Sdružení v  roce 
2022 znázorňuje tabulka Rozložení členské základ-
ny v roce 2022 (str. 7).

Po dvou letech, kdy celý svět sužovala pan-
demie nemoci covid-19, byl rok 2022 pomalým 
návratem do zaběhnutých kolejí nejen ve světě 

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH SVAZŮ 
ČESKÉ REPUBLIKY
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sportu. Doufáme, že je tento návrat již definitiv-
ním a že životy nás všech i sportovní život již bu-
dou probíhat bez omezení. V  uplynulém roce se  
uskutečnilo velké množství jak domácích závodů, 
tak i  těch mezinárodních a  zahraničních. Čeští 
reprezentanti bojovali o české, evropské i světové 
vavříny a  v  mezinárodní konkurenci se jim dařilo 
skvěle! Veliké úspěchy si připsali sportovci z  řad 
dobrovolných hasičů, jejich letošní sbírka cenných 
kovů z  mezinárodních akcí čítá celkem 33 kusů 
(15 – 11 – 7), celkem 34 medailí (12 – 12 – 10) 
vybojovali potápěči a  ploutvoví plavci. Tradičně 
bohatou sbírku medailí, celkem 35, mají v  roce 
2022 i sportovní modeláři (12 – 11 – 12). Ovšem 
nejpočetnější medailovou sbírkou se v  letošním 
roce mohou pochlubit reprezentanti Svazu učitelů 
tance ČR. Na mezinárodní scéně letos vybojovali 
neuvěřitelných 121 medailí! (34 – 51 – 36). V roce 
2022 se naši reprezentanti zasloužili celkem o 321 
medailí! K 1.  listopadu 2022 to bylo 120 zlatých, 
109 stříbrných a 92 bronzových medailí. Statistku 
medailových úspěchů našich sportovců na mezi-
národní scéně znázorňuje tabulka Přehled výsled-
ků reprezentace 2022. 

V  roce 2022 se do České republiky vrátily také 
vrcholné mezinárodní akce. Pořadatelství mistrov-
ství světa pracovních psů ve sportovní kynologii se 
ujal Český kynologický svaz a hostila jej na začát-
ku září Roudnice nad Labem. Poprvé se v  České 
republice konalo mistrovství světa v parašutismu, 
konkrétně v disciplínách přesnost přistání a indivi-
duální akrobacie. Na špičkové výkony parašutistů 
se mohli zájemci přijít v červenci podívat do jiho-
českých Strakonic. Naše členské svazy spolu se 
svými kluby patří k velice uznávaným a ceněným 
organizátorům mezinárodních akcí. Není bez zají-
mavosti, že i v roce 2023 se u nás odehrají meziná-
rodní sportovní klání a boje o medaile. Za všechny 
jmenujme mistrovství Evropy v raftingu, které bude 
hostit v srpnu 2023 Vltava pod Lipenskou přehra-
dou či mistrovství Evropy v orientačním potápění, 
které se také v  srpnu uskuteční v  Jablonci nad 
Nisou.

Sdružení v  roce 2020 oslavilo 30 let působení 
v novodobé historii českého sportu. Jeho historie 
je ale mnohem starší a sahá už do období krátce 
po 2. světové válce. Počátky dnešního Sdružení 
jsou úzce spojeny se Svazarmem, jehož je Sdru-
žení právním nástupcem. Již více než 30 let se tak 
naše Sdružení zaměřuje na práci s  dětmi a  mlá-
deží, která vždy patřila, patří a bude patřit k našim 
hlavním prioritám. Do sportování se snažíme za-
pojit jak naše evidované členy v této věkové kate-
gorii, tak zejména děti a mládež z řad veřejnosti. 

S  tímto cílem vznikly v  posledních několika 
letech na sekretariátu Sdružení a  ve spolupráci 
s našimi členskými svazy čtyři sportovní projekty 
zaměřené právě na děti a mládež.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022

SPORTOVNÍ SVAZ Zlato Stříbro Bronz Celkem

Aeroklub	České	republiky 11 7 12 30

Český	kynologický	svaz 1 0 0 1

Sdružení	hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezska 15 11 7 33

Svaz	potápěčů	České	republiky 12 12 10 34

Svaz	modelářů	České	republiky 12 11 12 35

Svaz	vodáků	České	republiky 18 5 3 26

Svaz	vojáků	v	záloze	České	republiky 0 1 1 2

Ústřední	automotoklub	České	republiky 17 11 11 39

Svaz	učitelů	tance	ČR 34 51 36 121

CELKEM 120 109 92
CELKOVÝ POČET MEDAILÍ 321

(data k 1. 11. 2022)
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Rok 2016 přinesl projekt Mladý sportovec, 
sportem ke zvládání krizových situací a k bezpeč-
nému přežití. Do tohoto projektu se zapojují všech-
ny členské svazy Sdružení. Cílem je přispět k tomu, 
aby mladí lidé ve věku do 18 let získali prostřednic-
tvím sportovní činnosti znalosti a dovednosti, které 
jsou spolu s fyzickou kondicí potřebné k zvládnutí 
různých, potenciálně stále frekventovanějších, 
krizových situací. Tím se snažíme postupně zlep-
šovat kondiční, všeobecně-sportovní i  sportovně-
technickou připravenost mladých lidí. Do tohoto 
projektu se kromě evidovaných členů našich svazů 
zapojují i zájemci z řad veřejnosti.

V roce 2018 odstartoval pod hlavičkou Sdružení 
projekt Czech Target Sprint Open. Za jeho realizací 
(na rozdíl od projektu Mladý sportovec) stojí přímo 
zaměstnanci sekretariátu Sdružení. Projekt je za-
měřen především na dívky a  chlapce na druhém 
stupni základních škol, ale s  touto disciplínou se 
snažíme seznámit i širokou veřejnost mimo školní 
hřiště. Projekt Czech Target Sprint Open má i své 
vlastní webové stránky www.targetsprint.cz, kde 
se dozvíte více nejen o  samotném projektu, ale 
také podrobnosti o  disciplíně Target Sprint. V  le-
tech 2020 a 2021 byl projekt z důvodu pandemie 
a  uzavření škol přerušen. Na jaře 2022 se nám 
povedlo celý projekt opět nastartovat a během 22 
uskutečněných závodů jsme rozpohybovali více 
než 1 600 dětí ze základních škol v Praze a ve Stře-

dočeském kraji. Bohužel poté, co nebyly projekty 
Sdružení finančně podpořeny ze strany Národní 
sportovní agentury, jsme byli nuceni, i  přes velmi 
povedený jarní restart, na začátku školního roku 
2022/2023 projekt Czech Target Sprint Open opět 
pozastavit. Co se nám ale daří stále držet v chodu, 
jsou kroužky Target Sprintu na základních školách 
(nyní i  ve spolupráci s  Českou asociací akade-
mických technických sportů). V  letošním školním 
roce kroužky probíhají na partnerských školách ZŠ 
Weberova v Praze 5, 2. ZŠ Preislerova v Berouně 
a nově také na ZŠ v Chrašticích na Příbramsku.  

Pod patronátem Sdružení se realizuje projekt 
Nebojme se pádů určený pro děti 4. a 5. tříd základ-
ních škol. Tento projekt je realizován ve spolupráci 
s odborníky z FTVS UK v Praze a probíhá v hodi-
nách tělesné výchovy na základních školách. Jeho 
cílem je dojít k tomu, aby děti neměly strach z pádů 
a zvládly aplikovat základní pádové techniky (pád 
vpřed, stranou a vzad) i za pohybu při simulované 
ztrátě rovnováhy. Projekt u  dětí rozvíjí koordina-
ci, obratnost i  prostorovou orientaci a  má kladný 
vliv na odvahu i rozhodnost dětí. I tento projekt je 
v současné době z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pozastavený.

V  prosinci roku 2021 zahájila Asociace Český 
Gymnathlon, za podpory Sdružení, nový projekt 
Sportujeme v  regionech s  podtitulem Budujeme 

lásku k  pohybu v  mateřských školkách. Cílem 
tohoto projektu je podpořit pohybový rozvoj před-
školních dětí v menších obcích, kde je dle součas-
ných výzkumů nižší úroveň jejich fyzické zdatnosti. 
Mateřským školkám, které se do projektu zapojí, je 
poskytnuta podpora ve formě kvalitního sportov-
ního vybavení, osobního zaškolení v oblasti meto-
diky a pravidelné komunikace a poradenství v prů-
běhu roku. Do přihlášených mateřských školek 
vyrazí dvojice trenérů, která s dětmi v prostorách 
školky  – tělocvičnách i  třídách – absolvuje pod 
bedlivým dohledem vyučujících ukázkový trénink. 
Poté, co si s  nimi děti zacvičí, vybrané vyučující 
trenéři předají nejen další tipy a triky, které lze v tré-
ninku s  malými sportovci využít, ale předají také 
manuál her a  především obrovskou tašku plnou 
sportovních pomůcek pro trénink s dětmi. Kromě 
Sdružení se na tomto projektu podílí také společ-
nost Emco, která dětem zajišťuje nejen zdravé 
a chutné ovocné svačinky. Také tento projekt má 
vlastní webové stránky https://www.gymnathlon.
cz/sportujeme-v-regionech, kde je možné dozvě-
dět se více informací.

Do všech těchto projektů jsme dokázali zapo-
jit několik tisíc dětí napříč věkovými kategoriemi 
a všechny tyto aktivity Sdružení se setkaly s velmi 
pozitivním ohlasem – u dětí samotných, ale i u je-
jich rodičů či učitelů. A  to nás motivuje ve snaze 
pokračovat v těchto projektech (případně se snažit 
rozšířit naší činnost o nové projekty) i v příštích le-
tech, aby další tisíce dětí mohly zažít radost z po-
hybu a poznat i netradiční sportovní odvětví.

V novém roce 2023 bude naším velkým přáním, 
abychom mohli opět obnovit sportovní projekty 
v plném rozsahu, aby co nejvíce dětí „přičichlo“ ke 
sportovním aktivitám, budeme podporovat naše 
členské svazy a jejich sportovní kluby v každoden-
ní činnosti, důležitým cílem Sdružení v nadcháze-
jícím roce je pokračovat ve spolupráci s Národní 
sportovní agenturou i dalšími orgány státní správy 
či sportovními organizacemi v zájmu našich člen-
ských svazů i Sdružení samotného a především ve 
prospěch českého sportu.

Sdružení sportovních svazů České 
republiky

P L Á N Y  P R O  R O K  2 0 2 3

1 �Obnovení�sportovních�projektů�Sdružení�
v plném�rozsahu.

2 �Úzká�spolupráce�nejen�s Národní�
sportovní�agenturou,�ale�i dalšími�orgány�
státní�správy,�sportovními�organizacemi�
a dalšími�partnery�ve�prospěch�českého�
sportu.

3 �Ekonomické�hospodaření�a nakládání�
s majetkem�Sdružení.

4 �Podpora�členských�svazů�a jejich�
klubů�v každodenní�činnosti.

R O Z L O Ž E N Í  Č L E N S K É  Z Á K L A D N Y  V  R O C E  2 0 2 2

SPORTOVNÍ	SVAZ
POČET	 
KLUBŮ

POČET	 
ČLENŮ	

CELKEM

Z	CELKOVÉHO	 
POČTU	ČLENŮ	

MLÁDEŽ	 OSTATNÍ

Aeroklub	České	republiky 111 6	889 1	029 5 860
Česká	asociace	akademických	technických	sportů 15 1 146 90 1 056
Český	kynologický	svaz 479 11 770 702 11 068
Český	radioklub 111 1 417 69 1 348
Moravskoslezský	kynologický	svaz 179 3 346 192 3 154
Sdružení	hasičů	Čech,	Moravy	a	Slezska 7 637 358	897 61	691 297	206
Svaz	branně-technických	sportů	České	republiky 25 1 122 261 861
Svaz	českých	potápěčů 87 2 665 881 1 784
Svaz	potápěčů	Moravy	a	Slezska 28 1 618 811 807
Svaz	modelářů	České	republiky 318 7 412 1 055 6 357
Svaz	vodáků	České	republiky 37 991 295 696
Svaz	vodáků	Moravy	a	Slezska 6 151 47 104
Svaz	vojáků	v	záloze	České	republiky 93 2 877 19 2 858
Svaz	záchranných	brigád	kynologů	ČR 14 407 6 401
Ústřední	automotoklub	České	republiky 207 92	167 534 91	633
ZÁLESÁK	-	svaz	pro	pobyt	v	přírodě 33 6	592 4 285 2 307
Česká	asociace	parkouru 9 1	719 1 600 119
Česká	federace	Okinawa	Karate	a	Kobudo 5 153 105 48
Asociace	český	Gymnathlon 4 4	798 4 614 184
Svaz	učitelů	tance 117 5	938 3 607 2 331
Česká	asociace	esportu 13

CELKEM	V	ČR 9 528 512 075 81 893 430 182

Pozn.: data k 1. 1. 2022

http://www.targetsprint.cz
https://www.gymnathlon.cz/sportujeme-v-regionech
https://www.gymnathlon.cz/sportujeme-v-regionech
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Aeroklub České republiky zažil skvělou 
sezónu

Zatímco minulý rok byl největším strašákem le-
teckých sportů covid, rok 2022 provázela tradiční 
bolest, kterou je dlouhodobé podfinancování letec-
kých sportů a nezájem institucí – tedy klasická se-
zóna. Bez ohledu na protivenství se podařilo upo-
řádat velké množství soutěží, úspěšně pracovat 
s mládeží, vypravit reprezentanty na mistrovství po 
celém světě a přivézt cenné kovy. 

Z  tuzemských závodů se podařilo realizovat 
prakticky všechny plánované mistrovské i  pohá-
rové soutěže. Díky harmonogramu mezinárodních 
mistrovství, který byl narušen z  předešlých „co-
vidových“ sezón, bylo nutné velmi improvizovat 
s termíny tuzemských závodů. Vše se nakonec po-
vedlo. Je třeba si přiznat, že to bylo díky velkému 
nasazení organizátorů a rozhodčích, kteří tento rok 
neměli téměř jediný volný víkend. 

České plachtění zažilo nejlepší rok v historii

Reprezentanti ČR v  plachtění v  letošním roce vy-
bojovali četná medailová umístění na mnoha zá-
vodech. Letošní rok byl, co se zisku medailových 
umístění týče, nejlepší v historii českého plachtění! 

Mistrem Evropy v  klubové třídě se stal Tomáš 
Suchánek. Titul přivezl z ME v Litvě a zahájil vítěz-
né tažení českého týmu, který si z Litvy přivezl i 2. 
místo v  týmech. Mistrovství v  těžkých třídách se 
konalo v  maďarském Segedínu. Mistry světa se 
stali Ivan Novák a Petr Krejčiřík ve 20m třídě, Ra-
dek Krejčiřík získal bronz ve volné třídě. 

V ČR se konaly samozřejmě také významné zá-
vody. Aeroklub Tábor uspořádal úspěšné Mistrov-
ství světa juniorů, a to s velkým ohlasem v zahra-
ničí. V  Táboře získal stříbrnou medaili Lukáš Kříž 
a bronz Jaromír Macoun. 

České reprezentantky vyrazily na Mistrovství 
světa v plachtění žen do Británie. Mistryní světa se 
stala Petra Papežíková v klubové třídě, bronz získa-
ly Alena Netušilová v 18m třídě a Jana Vepřeková 
ve standardní třídě. V absolutním pořadí družstev 
náš tým získal 3. místo.

Naši reprezentanti létají na zahraniční techni-
ce, protože tuzemská nedosahuje takové úrovně, 
aby se dokázala prosadit na světových závodech. 

Velký díl práce se podařil kutnohorské firmě HpH, 
jejichž kluzák HpH 304 TS Twin Shark se umístil 
na 2. místě na MS (s  polskou posádkou), což je 
nejlepší umístění kluzáku tuzemské výroby na MS 
v historii!

Výkony našich reprezentantů a  kvalita organi-
začních týmů podporují dobré jméno českého pla-
chtění na mezinárodní plachtařské scéně. Starosti 
nám dělají sezóny další, protože bude nutné vypra-
vit závodní družstvo do Austrálie a USA, což před-
stavuje na malý sportovní svaz gigantické náklady.

Bezmotorová akrobacie – Historický úspěch 
na Mistrovství světa v akrobacii na kluzá-
cích ve francouzském Issoudunu!

České družstvo Advanced, které dosáhlo met 
nejvyšších v  hodnocení týmů i  jednotlivců, bylo 
díky juniorskému věku čtyř našich akrobatů nej-
větším překvapením soutěže. Jen pátý člen týmu 
již věkovou hranici juniorů překročil. Pro trenéra 
Miloše Ramerta dobré výkony zas tak velkým 
překvapením nebyly, neboť týmu naordinoval 
důkladnou a  přísnou tréninkovou přípravu. Pře-
kvapením však bylo, že již od prvního Free Known 

AEROKLUB  
ČESKÉ REPUBLIKY
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programu na naše mladíky ostatní týmy nesta-
čily. Českou republiku reprezentovalo celkem 7 
závodníku. V kategorii Unlimited létal dvoučlenný 
tým: Přemysl Vávra a Miroslav Červenka – ti letos 
měli štěstí méně a medaile nezískali. V kategorii 
Advanced létali: Oliver Adamy, Adam Klenka, Jan 
Adam, Tomáš Michálek a  Vilém Říha. Početné 
družstvo se naplno soustředilo na co nejlepší 
výkon a výsledky se dostavily – následuje výčet 
získaných medailí:

Výsledky Mistrovství světa v  letecké akrobacii 
kluzáků třídy Unlimited
Povinná tajná sestava – 3. Přemysl VÁVRA

Výsledky Mistrovství světa v  letecké akrobacii 
kluzáků třídy Advanced
Absolutní pořadí jednotlivců – 1. Oliver ADAMY, 
který se stal nejmladším vítězem v historii
Absolutní pořadí družstev – 1. Česká republika
Tajné sestavy – 3. Oliver ADAMY
Povinná volná sestava –  1. Oliver ADAMY,  

3. Jan ADAM
Volná tajná sestava – 1. Oliver ADAMY
Tajná sestava A –  2. Tomáš MICHÁLEK,  

3. Adam KLENKA
Tajná sestava B – 2. Oliver ADAMY

Motorová akrobacie

Na ME v  akrobacii letounů kategorie Advanced 
v  Rumunsku naši sportovci nezaháleli. Družstvo 
České republiky udrželo v celkovém hodnocení tře-
tí místo před Polskem, Finskem, Litvou a Norskem. 
Nestačilo na domácí Rumunsko a Francii.

Nejlepšího celkového výsledku 75.170 % dosá-
hl Lukáš Pařízek na letounu Extra 330SC a udržel 
skvělé 6. místo. Další v pořadí Petr Jonáš skončil 
se 72.715 % na 16. místě a  Adam Ondrejka se 
70.741 % na 18. místě. Kvalita závodníků byla vy-
soká a díky vzdálenosti a pozdnímu termínu chyběl 

“zlatý střed”. Prakticky dvě třetiny závodníků dosa-
hovaly 70 % hodnocení a mezi 1. a 20. místem byl 
rozdíl pouhých 7 %.

Českou republiku reprezentovalo početné 
družstvo Miroslav Černý, Jaromír Čihák, Petr Jo-
náš, Lukáš Pařízek a Adam Ondrejka. Mistrovství 
se účastnilo 30 závodníků ze sedmi zemí. Odlé-
taly se 4 programy, 1x povinná volná sestava a 4 
tajné.

Přesné létání a letecká rallye

Ve dnech 20. – 27. srpna 2022 se ve francouz-
ském Albi sešlo 50 pilotů a  pilotek, aby se utkali 
o  tituly mistrů světa v  přesném létání. Česká re-
publika na tomto MS získala 1 zlatou, 1 stříbrnou 
a 2 bronzové medaile.

Českou republiku reprezentovali Lukáš Běhou-
nek, David Černý, Petr Jonáš, Ivo Lengál, Ondřej 
Pokorný a Marek Velát, vedoucím družstva byl Mi-
loš Fiala, mezinárodním rozhodčím Jiří Dodal. 

V  celkovém pořadí jednotlivců zvítězil Michal 
Wieczorek, druhý byl jeho týmový kolega Marcin 
Chrzaszcz z Polska, třetí místo vybojoval reprezen-
tant ČR Petr Jonáš.

V soutěži družstev získalo mistrovský titul Pol-
sko před domácí Francií a Českou republikou.

V soutěži juniorů se stal mistrem světa Marek 
Velát z České republiky před týmovým kolegou Lu-
kášem Běhounkem. Bronz získal Kenneth Jacob-
sen z Norska.

V  listopadu  (po uzávěrce letošní Ročenky) se 
naši reprezentanti vydali na MS do Jihoafrické re-
publiky a i tam jsme měli velké šance na medailové 
pozice.

PARAŠUTISMUS – MEDAILOVÉ VÝKONY 
I SKVĚLÉ SOUTĚŽE

MS v parašutismu v klasických disciplínách 

V  termínu 16. – 24. července 2022 se poprvé 
v historii konalo Mistrovství světa v České repub-
lice, a  to v  jihočeských Strakonicích. Soutěžilo se 
v přesnosti přistání a individuální akrobacii. Indivi-
duální akrobacie se skáče z 2200 m a cílem je co 
nejpřesněji a nejrychleji zatočit předem stanovený 
komplex akrobatických prvků. Mistrem světa se 
stal Elischa Weber z Německa. Nejlepším z našich 
byl Oldřich Šorf, který se umístil na smolném 4. 
místě, se ztrátou pouhých 26 setin sekundy. V prv-
ní desítce se ještě umístil Jiří Gečnuk na 5., Petr 
Chládek na 7. a Hynek Tábor na 9. místě.

Přesnost přistání se skáče z  1000  m a  cílem 
je se trefit na elektronický disk. Absolutní nula je 
střed o  průměru 2  cm a  poté se přičítají trestné 
body po jednom centimetru až do maximálních 
16  cm. Naši zde obhajovali 1. místo z  loňského 
MS. Soutěž byla napínavá až do finálového osmé-
ho seskoku, kdy naši zvítězili o  pouhý centimetr 
před Švýcary i  ve velmi obtížných termických 
podmínkách. Nutno podotknout, že to bylo již třetí 
vítězství v  řadě. Na třetím místě skončili shodně 
Němci, Francouzi a Italové. V následném rozskoku 
se nejvíce zadařilo družstvu Francie.

Individuální přesnost pokračovala semifiná-
lovým a  finálovým kolem. Nejlépe se dařilo opět 
Oldřichu Šorfovi, který šel do posledního kola na 
třetím místě se stejným výsledkem spolu s dalšími 
5 závodníky. Bohužel v  posledním kole dal 2  cm 
a  propadl se na konečné 8. místo. Nejlepší z  na-
šich byl nakonec Hynek Tábor na 4. místě.

V  kombinaci se velmi zadařilo. Oldřich Šorf 
2. (do posledního seskoku vedl), Hynek Tábor 4., 
Petr Chládek 5. a Jiří Gečnuk 6. Díky tomuto pořadí 
jsme s obrovským náskokem vyhráli i v kombina-
ci týmů. Na závěr je nutno podotknout, že dvojité 
zlato jsme byli schopni vyhrát potřetí v řadě, což je 
historicky velmi ojedinělé.

PARASKI: WORLD CUP SERIES 2022

Ve dnech 1. – 3. dubna 2022 se konal třetí a zá-
roveň poslední závod Paraski World Cup Series 
2022 v  rakouském středisku Alpendorf/St. Jo-

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022

Zlato Stříbro Bronz
Aeroklub České republiky 11 7 12
Celkem 30
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hann i.P./ Flachau. ČR reprezentovalo 5 závodní-
ků. PARASKI CZECH „A“ TEAM ve složení Radim 
Bednář, Jiří Černý, Martin Gabla a  Petr Chládek 
sen. doplnil po větší odmlce dlouholetý reprezen-
tant ČR Pavel Pígl. V jednotlivcích si v tomto zá-
vodě nejlépe vedli Radim Bednář a Petr Chládek 
sen., kteří obsadili v  disciplíně přesnost přistání 
vynikající 1. a 2 místo. To znamenalo 5. a 6. místo 
v celkovém pořadí jednotlivců. Petr Chládek sen. 
navíc zůstal za medailovými pozicemi i  v  celko-
vém pořadí tohoto závodu v  kategorii Masters 
o pouhý 1 cm a skončil tak 4.

PARASKI CZECH „A“ TEAM potvrdil výbornou 
formu v  letošní sezóně ve všech třech závodech 
seriálu pokaždé třetím místem a zajistil si tak vy-
nikající 3. místo v celkovém pořadí Paraski World 
Cup Series 2022.

Indoor skydiving: ME a Světový pohár v Bel-
gickém Charleroi – medailové žně a světový 
rekord

V  disciplíně FS4 Female tým HF CUBS vybojoval 
zlatou medaili ze světového poháru i z evropského 
mistrovství celkovým výkonem 285 bodů za 10 
kol. V kombinované tabulce výsledků (Open a Fe-
male dohromady) skončily Češky na čtvrtém místě 
za belgickým armádním týmem Hayabusa.

V disciplíně FS4 Open se tým HF Flying Circus 
výkonem 260 bodů umístil ve světovém poháru 
na 6. místě a zároveň vybojoval bronzovou medaili 
z evropského mistrovství. Nakonec porazil britský 
tým Meraki o tři body. V Evropě byli lepší pouze Bel-
gičané (tým Hayabusa) a tým Francie 1.

V  disciplíně FS4 Juniors tým Flying Rebels se 
výkonem 225 bodů (průměr 28,1 bodu na kolo) 
vyhrál jak světový pohár, tak Mistrovství Evropy 
a druhý tým z Francie na ně ztratil celých 17 bodů. 
Náš druhý tým Chameleons se umístil na třetím 

místě ve světovém poháru s  výkonem 199 bodů 
(s průměrem 24,9 bodů na kolo). Oba výkony jsou 
na světové úrovni a dávají předpoklad, že naši juni-
oři do budoucna budou následovat úspěchy týmu 
HF CUBS, který vyhrál v  juniorech v  roce 2019 
a teď jsou z nich mistryně Evropy a vítězky světo-
vého poháru.

Parašutisté mají zlato ze Světového poháru 
ve švýcarském Locarnu!

Ve dnech 22. – 25. září 2022 se konalo finále Svě-
tového poháru v přesnosti přistání ve švýcarském 
Locarnu. Zde jsme obhájili světovou špičku. Tým 
Dukla 1 získal stříbro, ovšem celkově má s velkým 
přehledem zlato! Družstvu Dukla 2 vypadl den 
přes odjezdem nemocný Jakub Rataj. Družstvo, 
doplněné juniorem Oldřichem Zbíralem, v  tom-
to závodě neuspělo a  v  celkovém hodnocení je 
4. Individuálně se na bednu nikdo neprosadil ani 
v  celkovém součtu závodů, ačkoli Petr Chládek 

(4.), Hynek Tábor (6.) a Ondřej Žák (9.) k tomu měli 
hezky nakročeno.

Členové týmu Dukla 1 (Czech Republic military 
team I) se v průběhu sezony měnili, stálými členy 
ale zůstali Hynek Tábor a Jiří Gečnuk, kteří beze-
sporu byli velkou oporou. V  návaznosti na to se 
měnil i tým Dukla 2. Dá se tak říct, že výsledky ze 
světového poháru jsou letos především kolektivní. 
První místo v součtu čtyř SP jednoznačně dokládá, 
že dvě první místa z letošního MS nebyla náhodná.

Rekapitulace sezóny 2022? Výjimečně 
úspěšná! Budoucnost je nejistá…

Výsledky reprezentantů jsou samozřejmě půso-
bivé a  naše hymna se hrála po celém světě. Ka-
ždé jednotlivé odvětví leteckého sportu má svá 
specifika a nároky – a samozřejmě mezi ty, které 
rozhodují o  úspěchu, nejvíce patří peníze. Peníze 
jsou potřeba na všechno. Od techniky po pohon-
né hmoty a energie, a to vše v roce 2022 výrazně 
zdražilo. Další problém je samozřejmě personál-
ní – s  úbytkem peněz nastane odliv sportovců 
a  zvláště mladí začínající sportovci budou volit, 
zda investovat nemalé peníze. Letecké sporty, jako 
každý jiný technický sport, čerpají potenciál a staví 
na dlouholeté práci se sportovci od mládeže po re-
prezentanty. Úspěch a výsledky se tak dostaví po 
mnohaleté dřině a dnes není moderní čekat a vydr-
žet. Nejistota ve financování a nutnost výrazně šet-
řit se tak projeví v následujících letech. To před Ae-
roklub České republiky staví velké překážky, jejichž 
překonání nemusí být reálné. S  obavami proto 
sledujeme situaci kolem financování sportovních 
svazů. Velkým oříškem bude o  soukromý sektor, 
protože 2/3 veškerých nákladů na reprezentaci ČR 
a organizaci sportu pochází ze soukromých zdrojů 
a peněz sportovců. A ani zde nebude peněz naz-
byt. Udržet úroveň leteckých sportů na současné 
špičkové úrovni je a stále bude velká výzva!
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Rok 2022 byl pro celé sportovní hnutí i Českou 
asociaci akademických technických sportů 

ve znamení naděje, že se vše vrátí do obvyklé po-
doby a naši členové, studenti VŠ, ale i ti neorgani-
zovaní v univerzitních klubech technických sportů, 
budou mít možnost zapojit se do sportovních ak-
tivit, které je vždy přitahovaly a  splňovaly vše, co 
mladé lidi baví – akce, adrenalin, ovládání techniky 
a velice často i překonání sama sebe! Nicméně ne 
vše bylo dle našich přání a očekávání a celospole-
čenské dění se výrazným způsobem promítlo do 
celé naší činnosti! Přes to studenti navštěvující 
kluby technických sportů na vysokých školách, ale 
i  středních a  základních, kteří mohou být rovněž 
našimi členy, mají stále o technické disciplíny velký 
zájem a nabídka 11 sportů 

• zimní biatlon 
• letní biatlon
• sportovní střelba 
• požární sport a TFA
• radiový orientační běh 
• plavání s ploutvemi
• letecké sporty, plachtění a přelety 
• paragliding, přelety a přesnost přistání
• kynologie 
• potápění a plavání s ploutvemi 
• esport
nám po dvou letech propadu v  členské základně 
přivedla do našich řad nové členy. I když díky nepří-
znivé (covidové) situaci to bylo více než v loňském 

roce, bohužel ale stále méně než v  letech před 
pandemií.  

Technicky náročné a  netradiční sportovní čin-
nosti kladou vysoké nároky na psychickou i  fy-
zickou připravenost. Naučené dovednosti včetně 
značné dávky psychické odolnosti, které naše 
sporty vyžadují, ocení každý absolvent vysoké 
školy později, v  praktickém životě, v  zaměstnání 
i  rodině, tak jako vědomosti získané studiem. Ak-
tivity spojené s provozováním sportovních činnos-
tí, ať již jen pro samotnou radost z pohybu anebo 

na výkonnostní úrovni, nabývají zejména v dnešní 
době, kdy válečný konflikt je tak blízko nás, nového 
významu!  

Činnost vysokoškolských klubů technických 
sportů a účast akademiků na akcích jimi pořáda-
ných je dokladem toho, že sport je součástí živo-
ta vysokoškolské mládeže a  vysoké školy, nebo 
respektive místa, kde jsou k  tomu podmínky, pak 
místem realizace zájmu studentů. Faktem je, že 
řada klubů z  důvodů  vysoké náročnosti technic-
kých disciplín musí působit mimo školy. Snažíme 
se přiblížit vysokému sportovnímu kreditu, který 
mají zahraniční univerzity, ale stále, s  trochou zá-
visti, jen přihlížíme a podmínky škol a  jejich spor-
tovní zařízení toto neumožňují.

Tradičně k nejvíce vyhledávaným sportům patří 
paragliding, letecké sporty a sportovní potápění. 
Velká pozornost je věnována i dvěma olympijským 
sportům: sportovní střelbě a zimnímu biatlonu.

Vzhledem k  finanční náročnosti technických 
disciplín a našim možnostem se snažíme činnost 
a  zejména pak akce organizovat s  příslušnými 
sportovními svazy. Účast na soutěžích a  akcích 
našich klubů je pravidelně financovaná z  pro-
středků NSA s  výjimkou letošního roku 2022, ale 
i  částečně spolufinancována samotnými vysoko-
školáky s dofinancováním ČAATS. Ve všech výše 
uvedených sportech, mimo kynologie, jsou každo-
ročně pořádány Sportovní přebory vysokých škol 

ČESKÁ ASOCIACE AKADEMICKÝCH 
TECHNICKÝCH SPORTŮ
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(SPVŠ), které jsou vyvrcholením domácích soutě-
ží. Těchto akademických mistrovství (AM) se zú-
častnilo více než 600 studentů z cca 18 škol. Tento 
počet je bez kvalifikačních kol. Plavání s ploutve-
mi jako jediný náš sport je pravidelně zařazováno 
do programu Českých akademických her (ČAH), 
které jsou pořádány naší partnerskou organizací, 
Českou asociací univerzitního sportu (ČAUS) ve 
spolupráci s  univerzitami. V  roce 2022 pořádala 
ČAH JČU v červnu v Českých Budějovicích. Všichni 
jsme měli velkou radost z vysokého počtu zúčast-
něných studentů, kterých bylo více než 1400.

Novou výzvou  a novým sportem zařazeným do 
programu pro studenty i  vedení ČAATS je  nulté 
akademické mistrovství v  esportech, které  bude 
organizováno ve spolupráci s  Českou asociací 
esportu.  Uskuteční se v závěru roku (9. 12.) a věří-
me, že účast na něm bude vysoká. Novinkou naše-
ho sportovního programu, o kterou je rovněž velký 
zájem, je projekt Target Sprintu pro žáky ZŠ, který 
bychom rádi výhledově  realizovali pro vybrané SŠ.

Ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů 
České republiky, které je organizátorem závodů 
seriálu Czech Target Sprint Open, se podílíme na 
realizaci kroužků Target Sprintu na základních 
školách. V současné době jsou kroužky dostupné 
pro žáky tří základních škol. Již poněkolikáté se ve 
školním roce 2022/2023 rozběhly kroužky na 2. 
ZŠ Preislerova v Berouně, pod vedením zkušených 
trenérů biatlonu, a na ZŠ Weberova v Praze 5, kde 
děti připravují jak tělocvikáři, tak trenér sportovní 
střelby Břetislav Putna. Nově se v  říjnu 2022 po-
dařilo spustit kroužek při ZŠ v Chrašticích na Pří-
bramsku, kde se uplatňuje stejný tréninkový sys-
tém, jako v Praze. Aktuálně je do kroužků zapojeno 
kolem 40 dětí.A
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Vždy nás těšila řada studentů, účastníků svě-
tových soutěží pořádaných naší světovou orga-
nizací FISU (Fédération Internationale du Sport 
Universitaire), kteří jedny z prvních medailí v jejich 
sportovní kariéře a  nezbytné sebevědomí, získali 
právě na univerzitních mistrovstvích světa či letní 
nebo zimní světové univerziádě. Tyto významné 
akce byly bohužel i v roce 2022 z důvodů špatné 
epidemiologické situace ve světě buď zrušeny bez 
náhrady,  nebo odloženy. FISU Letní světové uni-
verzitní hry 2021 v čínském Chengdu (dřívější ná-
zev – Univerziáda) jsou tedy odloženy na rok 2023 
(28. července – 8. srpna). Do jejich programu bude 
zařazena sportovní střelba a všichni se těšíme, že 
tým zopakuje výborné výsledky předcházejících 
let. Počátkem roku 2023, od 12. do 22. ledna, by 
se měly konat Zimní světové univerzitní hry 2023 
v Lake Placid, pro které společně s ČSB připravuje-
me univerzitní biatlonové družstvo, které bude sou-
částí české výpravy. Tak si všichni přejeme, aby to 
bylo možné!

A co připravujeme v roce 2023?

Vše bude záležet na celkové situaci. Výhled a naše 
plány by se daly shrnout do vět, až příliš často 
opakovaných: pokračovat, lépe zajistit, vytvořit 
kvalitnější technické zázemí klubů, umožnit šir-
šímu počtu mládeže vyzkoušet si některý z  tech-
nických sportů,… A tak bychom mohli dále pokra-
čovat ve výčtu toho, co je nezbytné a bez čeho se 
neobejdeme. 

To, co bychom opravdu chtěli realizovat v příštím 
roce je:

–  zajistit pravidelnou činnost našich univerzitních 
klubů technických sportů alespoň na úrovni let 
předcházejících,

–  přivést do našich řad nové studenty, zájemce 
o technické sporty,

–  v oblasti domácích soutěží tradičně připravit sé-
rii 11 Sportovních přeborů vysokých škol a AM 
ČR v  plavání s  ploutvemi opět uspořádat jako 
součást Českých akademických her 2023, které 
bude v červnu organizovat FTK UP v Olomouci,

–  dobře připravit univerzitní biatlonové družstvo na 
FISU Zimní světové univerzitní hry 2023 a stře-
lecké družstvo na FISU Letní světové univerzitní 
hry 2021 (organizované v roce 2023). 

 Slova díků závěrem jsou už tradiční, jsou urče-
na všem, kteří se podíleli na zjištění činnosti našich 
klubů, organizaci akcí, ale i studentům, kteří doká-
zali spojit náročnou sportovní přípravu s účastí na 
sportovních soutěžích.

 Jsme přesvědčeni o  tom, že v blízké budouc-
nosti se univerzitní sportující generace bude vra-
cet, anebo v lepším případě, zůstane věrná svému 
sportu a bývalému klubu na vysoké škole. 

To, co nám zainteresovaným stále zůstává 
v  paměti, je věta, kterou začíná studentská hym-
na „GAUDEAMUS IGITUR…“ Těšit se a radovat, co 
nám nový rok přinese a snažit se ze všech sil, aby 
to bylo to nejlepší ku prospěchu celku!

PaedDr. Ivana Ertlová
manažér ČAATS
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1 �Zajištění�pravidelné�činnosti�našich�
univerzitních�klubů�technických�sportů�
alespoň�na�úrovni�let�předcházejících.

2 �Přivést�do�našich�řad�nové�studenty,�
zájemce�o technické�sporty.

3 �Připravit�sérii�11�Sportovních�přebo-
rů�vysokých�škol�a AM�ČR�v plavání�
s ploutvemi�opět�uspořádat�jako�součást�
Českých�akademických�her�2023,�které�
bude�v červnu�organizovat�FTK�UP�
v Olomouci.

4 �Připravit�univerzitní�biatlonové�družstvo�
na�FISU�Zimní�světové�univerzitní�hry�
2023�a�střelecké�družstvo�na�FISU�
Letní�světové�univerzitní�hry�2021�
(organizované�v�roce�2023).�
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Náš svaz je neziskovou sportovní organizací 
a  s  bezmála dvanácti tisíci členy je největší 

kynologickou organizací v  ČR, členem Sdružení 
sportovních svazů České republiky je již od jeho 
založení. ČKS zabezpečuje sportovní výcvik psů, 
pořádá mnoho výcvikových sportovních akcí, kte-
rých se ročně účastní tisíce sportovců, zároveň 
je garantem pro sestavení reprezentace na kaž-
doroční mistrovství světa ve sportovní kynologii, 
které letos ČR hostila. Mezi kolektivní členy ČKS 
patří chovatelské kluby, které dohlížejí na dodržo-
vání standardů a zdraví svých plemen a kluby, kte-
ré se zabývají speciálním výcvikem psů a dalšími 
kynologickými sporty, jakými jsou například agility, 
obedience, dog frisbee, dog dancing, flyball, mon-
dioring a další. Všechny tyto kluby ročně pořádají 
nespočet soutěží, závodů a chovatelských akcí.

Mistrovství světa FCI-IGP

Z pověření Mezinárodní kynologické federace (FCI) 
jsme již podruhé v  historii uspořádali nejprestiž-
nější akci světové kynologie – Mistrovství světa 
FCI-IGP, a to v termínu 7. – 11. září 2022 v Roud-
nici nad Labem, ve sportovním areálu Pod Lipou. 
Zúčastnilo se ho 144 psovodů z 34 zemí, například 

z  Brazílie, Japonska, USA, Kanady, Mexika, Ázer-
bájdžánu a  mnoha dalších. Česká reprezentace 
získala v hodnocení týmů zlatou medaili. Nejlépe 
umístěným českým reprezentantem byl Martin 
Slovák s belgickým ovčákem Cane Codi – Fin (cel-
kem 284 bodů), kteří v individuální soutěži obsadili 

nepopulární 4. místo, Kateřina Müller s belgickým 
ovčákem Be Eddy de Fontemordant (279 b./11. 
místo) a  Vít Glisník s  německým ovčákem Wow 
Vikar (279 b./19. místo). Spolu s Čechy na stupně 
vítězů vystoupaly týmy Slovenska (839 b.) a Finska 
(829 b.). Vítězkou a novou mistryní světa se stala 
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Viktoriia Bezus, z Ukrajiny, s fenkou Camino Brillan-
te Blicka, plemene belgický ovčák Malinois.

Celá akce byla velice kladně hodnocena nejen 
naší, ale i zahraniční kynologickou veřejností. Pan 
Václav Kejř, ředitel mistrovství a  předseda ČKS 

v  jedné osobě, a  jeho Roudnický organizační tým 
tak opět ukázali celému světu, že nejen česká ky-
nologie, ale i  naše země mají co ukázat – ať už 
organizací úspěšných akcí našeho sportu, ale i do-
saženými výsledky. Čeští kynologové se mohou 
pochlubit celou řadou medailových umístění na 

předchozích Mistrovstvích světa, dokonce i mno-
ha tituly Mistrů světa.

Mistrovství světa FCI-IGP-FH

Letošní Mistrovství světa ve stopování se konalo 
11. – 16. října 2022 v Polsku. Česká reprezentace 
závodila pod vedením zkušeného vedoucího pana 
Ing. Zbyňka Nováka. Náš tým se sice neumístil 
mezi prvními třemi, ale reprezentantka Alexandra 
Dobrovičová se ve výsledcích jednotlivců umístila 
na velice pěkném 6. místě, z celkových 43 závodní-
ků. Ti, kdo stopařinu dělají, ví moc dobře, že IGP-FH 
je o dvou velmi náročných a dlouhých stopách na 
různorodých terénech a taky hlavně hodně o štěstí 
na los pořadí stop, kdy hodně záleží, zda pes sto-
pu vypracovává ráno nebo odpoledne. Na MS jsou 
potom tyto faktory ještě umocněny daleko těžšími 
podmínkami a daleko větší konkurencí a vyšší kva-
litou závodníků.

Mistrovství ČR IGP a IGP-FH

Další významnou akcí bylo Mistrovství ČR IGP, 
které se konalo ve dnech 16. – 18. června 2022 
v České Třebové.  Kategorie IGP znamená, že se 
soutěží ve třech disciplínách – ve stopování, po-
slušnosti a  v  obraně. Mistrovství se účastnilo 56 
závodníků a první tři místa obsadili psovodi se psy 
plemene belgický ovčák Malinois. Vítězem se stal 
Martin Slovák s Cane Codi – Fin (284 b.), druhé 
místo obsadil Dalibor Hudec se psem Dazzler Boc-
caro (279 b.) a na třetím místě skončila Kateřina 
Müller se psem Be Eddy de Fontemordant (276 b.). 
V době příprav tohoto textu se také chystá Mistrov-
ství ČR IGP-FH (stopování), výsledky tohoto mist-
rovství budou uvedeny na našich stránkách.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022

Zlato Stříbro Bronz
Český kynologický svaz 1 0 0
Celkem 1
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Mládež

Práce s  mládeží probíhá na úrovni základních 
článků a  krajských kynologických organizací 
a  dále se zaměřujeme na pořádání soustředě-
ní mládeže, výběrových soutěží a  mistrovství 
mládeže v  různých kategoriích, a  to jak dle me-
zinárodního, tak národního zkušebního řádu. 
V našich řadách rostou i budoucí psovodi ozbro-
jených složek (Armády ČR, Policie, bezpečnost-
ních agentur).

Výstavy psů Prague Expo Dog

Kynologický sport je hlavním účelem našeho 
svazu, umíme ale organizovat i  jiné velké akce. 
Po skoro dvouleté pauze jsme uspořádali jednu 
z největších kynologických akcí v Čechách – me-
zinárodní výstavu psů TrioCACIB Prague Expo 
Dog (5. – 7. srpna 2022), na které se během tří 
výstavních dnů předvedlo bezmála 8500 psů 
z mnoha zemí.

Plemenná kniha

ČKS je jedním z  pracovišť plemenné knihy FCI 
a  zabezpečuje tak chovatelskou agendu vybra-
ných plemen, ročně například vystavíme přes 
11  000 průkazů původu FCI čistokrevným psům. 
Pouze čistokrevným chovem lze bojovat proti 
množírnám, ve kterých jsou psi chováni bez ja-
kýchkoliv pravidel často i  v  nevhodných podmín-
kách. Cesta každého zájemce o štěně by měla vést 
nejdříve do útulku, následně k oficiálnímu chovateli 
pod FCI, ale nikdy ne k množiteli. Při hledání psího 
společníka je vhodné nepodcenit původ plemene 
a  jeho genetické vlohy, tedy účel, pro který bylo 
plemeno šlechtěno. Posláním chovatelských klu-
bů v rámci FCI je dodržování standardu plemene, 
každý chovatel je tak povinen dodržovat pravidla 
pro chov, která dávají předpoklad pro zdraví psů 
a jejich potomků.

Úplně na závěr ještě důležitá zmínka k  působ-
nosti Základních kynologických organizací (ZKO). 
Kromě zapojení se do společenského života měs-
ta či obce, zajišťují i nespočet veřejných vystoupe-
ní, oblíbených zejména u dětí a pro veřejnost často 
zajišťují kurzy základní poslušnosti a  přednášky 
o péči o psa a jeho začlenění do společnosti.
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Český kynologický svaz

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3

1 �Mistrovství�světa�FCI�IGP�2023

2 �Mistrovství�dospělých�IGP3,�ZVV3�
a stopařů

3 �Mistrovství�mládeže�a juniorů�všestran-
ných�a stopařů

4 �Mezinárodní�výstava�psů�TrioCACIB�
Prague�Expo�Dog

5 �Soustředění�mládeže
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Zážitkový víkend s Českým radioklubem 
2022

Ve čtvrtek 15. září v podvečer se organizační tým 
letošního zážitkového víkendu začal sjíždět na 
tábornickou základnu do Brusova poblíž Úště-
ku v  Ústeckém kraji. Za vydatného deště, přesto 
s úsměvem, proběhla koordinační schůzka, stavba 
antén a další nezbytné přípravy. Čtvrtý ročník Zážit-
kového víkendu s Českým radioklubem ve dnech 
16. – 18. září 2022 mohl začít.

Smyslem akce je ukázat naprostým nováčkům, 
resp. úplným začátečníkům, krásy našeho hobby 
a zábavnou formou je za dva dny naučit základy 
amatérského provozu. 

Letos jsme program museli (rádi) uzpůsobit 
třem novým dětským koncesionářům Arianně 
OK1ARI, Martinovi OK1MDR a Lukášovi OK1GLS. 
Všem třem je mezi 12 – 13 lety. Po loňském Zá-
žitkovém víkendu si umanuli, že se připraví k  ra-
dioamatérským zkouškám a  za pomoci Martina 
OK1MDX se opravdu intenzivně na zkoušky při-
pravovali. V  dubnu letošního roku zdárně absol-
vovali radioamatérský kurz v  Orlických horách 
a  letos tedy přijeli na zážitkový víkend již jako 
koncesionáři.

Bujaré vítání dětí, které se už znaly z předcho-
zích ročníků i nesmělé přešlapování nováčků jsme 
zažehnali rozřazením do chatek a seznamovacími 

hrami. Honza OK1JD přednesl úvodní přednášku 
o tom, kdo je to radioamatér, jaké jsou základní zá-
sady radioamatérství a jak se navazují spojení. Po 
nezbytném úvodu pak následovala první QSO na 
80 m. Třesoucími se hlásky jsme začali dávat vý-
zvu jako OL1KOTA na 3.694 kHz. Bohužel, prvotní 
nadšení trochu opadlo, když nás po několika málo 
spojeních již nikdo nezavolal a marně jsme opako-
vali všeobecnou výzvu. Zkušenější děti se zatím 
na druhé straně tábora věnovaly bastlení pod do-
zorem našeho nováčka v organizačním týmu Vác-
lava OK1VKV a oprašování znalostí o provozu na 

radioamatérských pásmech s Martinem OK1MDX. 
Ve 22 hod. jsme zahlásili večerku a vzápětí jsme 
ulehli do spacáků i my vedoucí.

Každé ráno tradičně dáváme zájemcům mož-
nost si ještě před budíčkem zavysílat od 6:30 na 
80  m s  Honzou OK1JD. Jedná se čistě o  dobro-
volný program pro největší nadšence, a tak i  toto 
sobotní ráno cloumaly Arianna s Eliškou se spícím 
Honzou a  domáhaly se vysílání. Za pár minut už 
byla na nohou i zbylá část dívčího týmu a 7členný 
YL tým se vrhnul do víru OK SSB závodu. Pro dívky 
to byl první KV závod v životě a myslím, že si ho 
všechny moc užily.

Sobotní dopoledne je již tradičně věnováno 
workshopům. Děti putují po jednotlivých stanovi-
štích, na nichž je pro ně připraven cca 40minutový 
program. Jednu část měl na starosti Leo OK2UUJ, 
který účastníky učil vysílat přes satelit QO-100, Vlá-
ďa OK2ZKR měl přednášku o SDR a LTSpice, Mar-
tin OK1VHB s dětmi nacvičoval KV a VKV závodní 
spojení a zahrál si s nimi Morse vybíjenou (upra-
vená VENovka). S Václavem OK1VKV děti vyráběly 
CW bzučáky. 

Pro děti – koncesionáře, jsme měli na sobotní 
dopoledne připravený „Bezejmenný závod“. Všich-
ni tři koncesionáři měli za úkol přivést si své por-
tejblové vybavení, byl jim přidělen jeden přibližně 
stejně starý účastník a  jeden dospělý, který je 
měl odvézt autem na závodní stanoviště. Úkolem 

ČESKÝ RADIOKLUB
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dvoučlenného týmu bylo postavit 10  W 40/20  m 
setup a  navázat co nejvíce QSO (za každý km 
překlenuté vzdálenosti bylo možno získat 1 bod). 
První z týmu – koncesionář – obsluhoval KV sta-
nici, druhý z týmu – nekoncesionář – měl za úkol 
navázaná spojení zapsat do logu a PMRkou tato 
spojení nahlásit rozhodčímu závodu. Rozhodčí 

závodu následně spojení potvrdil a nahlásil týmu 
počet bodů (kilometrů). Po strhujícím závěru na-
konec vyhrál o několik málo bodů tým ve složení 
Ariana OK1ARI a  Jaromír. Myslím, že se tato ak-
tivita u zkušenějších dětí ujala. Sami účastníci po 
jejím skončení navrhovali, jak by se závod mohl 
v příštích ročnících rozvíjet dál.

Počasí nám opravdu nepřálo, takže když děti 
v  sobotu odpoledne vyrazily hledat lišku a  zdálo 
se, že se stihnou vrátit za sucha, dostihlo je několik 
menších přeháněk. Lišku ale našli všichni! J Na 
kopci jsme posvačili a za pomoci Martina OK1MDX 
jsme vypustili stratosférický balón. A podařilo se to 
hned napoprvé! Děti si poté vypustily malé balón-
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ky se vzkazy a  musím říct, že jsme u  toho zažili 
spoustu legrace. Po návratu na základnu Martin 
OK1MDX pustil přes projektor na stěnu online trac-
king, kde jsme všichni mohli v reálném čase sledo-
vat, kde se balón právě nachází. 

Následovala oblíbená a  vždy s  velkým nadše-
ním očekávaná aktivita – OFF Air contest. Jedná 
se o cvičný radioamatérský závod bez rádií. Místo 
vysílačů mají účastníci jen vlastní hlasivky a  jed-
notlivé frekvence jsou představovány židlemi po-
stavenými v  řadě. Závodníci volají výzvu (sedí na 
židli a ze všech sil křičí), vyhledávají (běhají kolem 
židlí a  volají cékvící stanice) a  zapisují navázaná 
spojení do deníku. Počínání jim pak ztěžují všudy-
přítomné rušičky, které tleskáním, pískáním a  tlu-
kotem do všemožných předmětů vytvářejí QRM. 
Účastnili se děti i vedoucí a myslím, že jsme si ty 
dvě 15minutové etapy, než padla skoro tma, všich-
ni moc užili.

Večer se každý chopil toho, co ho zajímalo. 
Kdo chtěl, vysílal s Honzou OK1JD česky na 80 m 
(tentokrát jsme již měli konstantní dvouhodinový 
pile-up a děti se tak nadšeně přetahovaly o mikro-
fon). Pár dětí šlo vysílat anglicky s Leem na satelit 
QO-100. Některé děti kreslily QSL lístky do tradiční 
soutěže o nejhezčí QSL lístek. U Martina OK1VHB 
pak bylo možno zúčastnit se oblíbené soutěže ba-
lónkových vzducholodí.

V neděli ráno si mohl Honza OK1JD přispat. Hol-
ky si nějak špatně nastavily budíky a přišly Honzu 
vzbudit až o hodinu později, ale i  tak měly trochu 
času si do snídaně zavysílat.

Po snídani následoval zlatý hřeb – PMR závod, 
ke kterému vlastně veškeré to naše počínání celý 
víkend směřovalo. V  závěrečném nedělním PMR 
závodu jede každý sám za sebe. Teď se teprve 

mělo ukázat, kdo se jak od pátku činil, kdo se na-
učil hláskovací abecedu a  kdo si osvojil princip 
spojení.

Po krátkém úvodu, přidělení cvičných volaček 
a  vysvětlení pravidel se děti rozeběhly po okolí 
a  začaly si zabírat ta nejlepší QTH. Za chatkami, 
u umýváren, u ohniště…

Po začátku první etapy nastal trochu zmatek, 
znovu se vysvětlila pravidla, děti se zklidnily a za-
čaly trochu více poslouchat. Dospělí dělali protis-
tanice a pomáhali mladším závodníkům se zapiso-

váním do logu. Ti starší, nebo spíš zkušenější, byli 
hrdí, že to skvěle zvládají sami. 

Odpoledne proběhla přednáška Fabiena OK-
1GAL o vysílání přes FM radioamatérské satelity. 
Dostal spoustu otázek a bravurně na ně odpovídal. 
Poté proběhlo vyhlašování vítězů jednotlivých sou-
těží a přebírání cen z rukou Martiny OK2YLQ a ko-
lem 15. hodiny se již začali na Brusov sjíždět rodiče 
pro své unavené ratolesti. 

Zážitkový víkend s  ČRK 2022 je již minulostí. 
I když nám počasí vůbec nepřálo, vlastně to niko-
mu zas až tak nevadilo.

Ráda bych na závěr poděkovala vedle výše uve-
dených vedoucích také Ireně OK1OVI, která letos 
jako zdravotnice neměla naštěstí moc práce. Po-
máhala mi při řešení jídelního servisu celé akce 
a za to jí patří velký dík. 

Poděkování pak patří také našim sponzorům, 
konkrétně pak Ministerstvu obrany, Sdružení 
sportovních svazů České republiky a  společnos-
ti Schrack technik, díky kterým mohl celý víkend 
proběhnout. 

Děkuji také všem těm, co nám dělali protistani-
ce. Vážíme si času, který jste dětem věnovali.

A velký dík celému organizačnímu týmu!
Na viděnou a slyšenou na zážitkovém víkendu 

v roce 2023.
Líba OK1LYL
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Rok se s rokem sešel a já přemýšlím, jak nasta-
vit strategicky a ekonomicky chod organizace 

Moravskoslezského kynologického svazu pro rok 
2023. Rozhodujeme o  klíčových ekonomických 
záležitostech a  chodu naší organizace, která je 
upozaďována v  rámci dotačních programů oproti 
atraktivním a mediálně viditelným sportům. Doba 
pro všechny není jednoduchá a nelze jenom apli-
kovat lítost na časy, které se už nevrátí. Lítost je 
zdarma a závist si musíš zasloužit. Naše organi-
zace zajišťuje všestranné sportovní vyžití zájemců 
o chov, výcvik a exhibice psů z řad dospělých i mlá-
deže. Vytváříme nezbytné podmínky pro výchovu 
odborníků v oblasti výcviku a chovu psů, zejména 
rozhodčích a  figurantů. Organizujeme soutěže, 
chovatelské a  výcvikové akce včetně výstav, pře-
borů a mezinárodního mistrovství MSKS. 

Realizujeme akce pro všechny věkové katego-
rie, tedy jak pro mládež, tak dospělé v rámci spor-
tovních činností, jako jsou junior handling, agility, 
víkendové tábory pro mládež, sedmidenní letní tá-
bory pro mládež a  jiné. Moravskoslezský kynolo-
gický svaz (MSKS) je dobrovolný, nezávislý, demo-
kratický a nepolitický spolek v oblasti tělovýchovy 
a  sportu. Členy jsou zájemci o  výcvik psů, jejich 
chov a  výstavy. Prostřednictvím 188 základních 
kynologických organizací a  chovatelských klubů 
sdružuje téměř 4 000 členů. 

Naší prioritou je největší událost, a  to podzim-
ní mezinárodní mistrovství MSKS. Tato akce je 
bez dotací na podporu činnosti vysoce ztrátová. 
Musím poděkovat našim sponzorům z  řad sou-
kromých firem. Již druhým rokem, co jsem ve 
funkci předsedkyně svazu, se nám podařilo zajistit 
v  rámci nepeněžního plnění velmi hodnotné dary 
pro účastníky závodu. A to nejen pro vítěze, ale pro 
všechny závodníky. V  letošním ročníku jsme také 
poprvé oficiálně obdrželi záštitu Jihomoravského 
kraje. 

Pro rok 2023 plánujeme pokračovat a  uspořá-
dat 2 krajské výstavy oproti roku 2022. Pokračovat 
a  rozšiřovat možnost závodů v  rámci kategorie 
IGP 1, IGP 3 a ZVV 3. Organizovat víkendové tábory 
pro mládež s akreditací. Vytvářet pro děti, mládež 
a dospělé sportovní aktivity, které jsou inspirací pro 
jejich okolí jak ve škole, tak v sousedství. Snažíme 
se přivést a  motivovat ke kynologickému sportu 
děti i dospělé. 

V roce 2022 se konal již druhý ročník krajské vý-
stavy ve Zbraslavi u Brna, kde jsme se zaměřili na 
soutěže mladých vystavovatelů. Soutěž je rozděle-
na do dvou kategorií dle věku psovoda: mladší od 
9 do 13 let a starší od 13 do 17 let. Tyto sportovní 
aktivity mají pozitivní výsledky – zájem o  tento 

sport u dětí vzrůstá, a to nejen díky dosaženým vý-
sledkům, ale i možnosti vytvářet přátelství a zdra-
vou soutěživost mezi našimi dětmi.  Kamarádství 
navázané právě při sportovním tréninku mnohdy 
překračují hranice sportovního klubu a často trvají 
celý život. Učíme je práci na společném cíli, sdílení 

MORAVSKOSLEZSKÝ  
KYNOLOGICKÝ SVAZ

Kr
aj

sk
á 

vý
st

av
a 

M
SK

S 
20

22
 –

 Z
br

as
la

v
Kr

aj
sk

á 
vý

st
av

a 
M

SK
S 

20
22

 –
 Z

br
as

la
v



2 6  R O Č E N K A 2 0 2 2

výhry, ale také je učíme přijmout důstojně poráž-
ku. Sportovní kynologie je důležitým vzdělávacím 
prostředím, který dětem poskytujeme.  Sportovní 
zážitky pomáhají vytvářet pozitivní sebevědomí 
vztah a  lásku ke zvířeti. Naše mladá generace by 
měla vědět, že není těžké dát slovo, těžší je slovo 
dodržet. Není těžké upadnout, ale těžší je vstát. 
Není těžké zabloudit, těžší je najít cestu zpátky… 

A  nyní něco málo o  nás. Moravskoslezský 
kynologický svaz, z.s. vlastní přírodou obklope-
ný sportovní areál ve Zbraslavi u Brna o  rozloze 
27 000 m. V areálu se nachází 2 ubytovny s ka-
pacitou 36 pokojů různých velikostí, administra-
tivní budova, společenský sál, 25 kotců pro psy 
a  garáže k  uskladnění kynologických potřeb. 
V současné době nás nejvíce trápí věcné břeme-

no nacházející se na našem pozemku, a to černá 
stavba majitele sousedního areálu, která byla re-
alizována před 20 lety a  rekonstruována za úče-
lem bytové jednotky. Proč to tak bylo a  neřešilo 
se to, nevím, ale vzhledem k tomu, že se vedlejší 
areál již dlouhodobě prodává, měli bychom zájem 
toto břemeno odkoupit a  tím definitivně vyřešit 
kompletní uzavření areálu. Dalším velkým pro-
blém z historie je vodovodní přípojka. Odhad při 
dnešních cenách na zbudování nové vodovodní 
přípojky z  dostupných informací vychází kolem 
700 tisíc Kč. Areál máme krásný, ale je finančně 
velmi nákladný, a v současné době si nemůžeme 
dovolit vydat takovou spoustu peněz. A  v  rámci 
dotačních programů si připadám jak v  pohádce 
o vlkovi, kdy sliboval a nic nedal. Chaos, nekomu-
nikace a  bohužel i  nekompetentnost dotačních 
programů přináší jen zmatek a sžírající nejistotu, 
kdy nevíme, s čím a  jak v budoucnu počítat. Or-
ganizace jako je Národní sportovní agentura si 
zahrávají s osudem nejen kynologického sportu. 
A i když naším statutem je nezisková organizace, 
musíme se chovat tržně. Protože doby, kdy svaz 
dostával roční dotaci 1 mil. Kč bez mrknutí oka, 
a ještě zvládl vytvořit ztrátu, jsou ty tam. V tomto 
již pokračovat nechceme. 
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Jsem velmi ráda, za naše pětičlenné předsednic-
tvo, kontrolní komisi a mého místopředsedu MVDr. 
Lubomíra Širokého. Tito lidé pracují zdarma v rámci 
svojí čestné funkce ve svazu včetně mé osoby. Náš 
tým doplnila v lednu letošního roku nová pracovnice 
v pozici tajemnice svazu paní Lucie Šlechtická a je 
za ní vidět kus práce. V týmu od roku 2021 pracu-
je neuvěřitelný a šikovný tvůrce programů v rámci 
našich činností pan Bronislav Kozák a naše strán-
ky a  programové aplikace učesává k  dokonalosti, 
jednoduchosti a praktičnosti, což můžete posoudit 
sami na webu www.msks.cz.

Poděkování patří i  výcvikové komisi pod ve-
dením Davida Polzera a  chloubou našeho svazu 
v  letošním roce byl historicky první závod ZVV3, 
který se konal 5. listopadu 2022 ve Velké Bíteši. 
Moravskoslezský kynologický svaz a jeho činnost 
v rámci kynologie je pro mě srdeční záležitostí a já 
si přeji, ať se nám daří i do budoucna. 

Ing. Edita Jelínková Hrdličková, MBA
Předsedkyně Moravskoslezského  

kynologického svazu z.s. M
ez

in
ár

od
ní

 m
is

tr
ov

st
ví

 M
SK

S 
20

22
 –

 Z
br

as
la

v

M
ez

in
ár

od
ní

 m
is

tr
ov

st
ví

 M
SK

S 
20

22
 –

 Z
br

as
la

v

Moravskoslezský kynologický svaz

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3

1 �25.�–�26.�března�2023�Výcvikový�víkend�
mládeže�MSKS�na�Zbraslavi

2 �3.�června�2023�Krajská�výstava�Zbraslav�–� 
3.�ročník

3 �30.�července�–�5.�srpna�2023�Letní�
výcvikový�tábor�mládeže�MSKS

4 �26.�srpna�2023�Krajská�výstava�Zbraslav�–� 
4.ročník

5 �30.�září�–�1.�října�2023�Mezinárodní�mis-
trovství�MSKS�dle�IGP3�a vložený�závod�
IGP1

6 �07.�–�8.�října�2023�Mistrovství�mládeže�
MSKS

7 �21.�–�22.�října�2023�Výcvikový�víkend�
mládeže�MSKS

8 �jaro�2023�Mistrovství�MSKS�dle�
ZVV3
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Jedním ze základních cílů Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska (SH ČMS) je podpora všeo-

becné sportovní činnosti členů s ohledem na zdra-
vý rozvoj jejich osobnosti, intelektuálních a  těles-
ných schopností a zvyšování fyzické kondice. Vše 
je v souladu se zdravým životním stylem, hrou dle 
pravidel a podporou sportovní reprezentace a  její 
přípravy.

Hasičský sport je obecně velmi oblíbeným spor-
tovním odvětvím s dlouholetou tradicí a celoploš-
nou působností. SH ČMS eviduje 358 897 členů, 
včetně 61 691 dětí a mládeže ve věku 3 – 18 let. 
Členové se sdružují v  7 637 sborech dobrovol-
ných hasičů (SDH). V současné době má sdružení 
117  004 sportovců, kteří se věnují hasičskému 
sportu nebo disciplínám TFA (údaj platný k 24. říj-
nu 2022). Z  celkového počtu se jedná o  75 415 
mužů a 41 589 žen.

Sdružení je členem dvou světových hasičských 
organizací propojující státy za účelem mezinárod-
ní spolupráce a rozvoje v oblasti požární ochrany 
a  hasičského sportu. První je Mezinárodní světo-
vá federace hasičů a záchranářů (CTIF) se sídlem 
v Paříži a druhou je Mezinárodní sportovní federa-
ce hasičů a záchranářů se sídlem v Moskvě. 

Začátek léta se tradičně nesl ve znamení dvou 
významných sportovních událostí – Mistrovství 
ČR hry Plamen v  Hradci Králové a  Mistrovství 

ČR dorostu v požárním sportu v Ústí nad Labem. 
Sportovní klání hry Plamen na stadionu HZS Krá-
lovehradeckého kraje odstartovala štafeta 4 x 60 
metrů a  prvenství hned na úvod vybojoval SDH 
Písková Lhota (Středočeský kraj). Odpoledne se 
družstva přemístila do okolí Stříbrného rybní-
ka na  závod požárnické všestrannosti. Na trati 
dlouhé téměř tři kilometry plnily pětičlenné hlídky 
úkoly na celkem  šesti stanovištích. Nejlépe si 
v této disciplíně vedla hlídka opět ze SDH Písková 
Lhota (Středočeský kraj). Tým SDH Bludov z Olo-
mouckého kraje zvítězil v  požárním útoku CTIF, 

ve štafetě dvojic prvenství putovalo do Jihomo-
ravského kraje, do SDH Mistřín. Mistrovství ukon-
čil všemi velmi oblíbený  požární útok, ve kterém 
zvítězil SDH Markvartice (Kraj Vysočina). Letošní 
mistrovský titul obhajoval SDH Bludov, v celkovém 
hodnocení dosáhl ale na druhé místo. Třetí místo 
obsadil SDH Žákava (Plzeňský kraj), který startoval 
na mistrovství republiky vůbec poprvé a ze zaslou-
ženého úspěchu měl obrovskou radost. Nejlepším 
týmem pro letošní rok se stal SDH Písková Lhota, 
který se po 15 letech vrátil na příčku nejvyšší.

Mistrovství České republiky dorostu v požárním 
sportu se v  tomto roce přesunulo do krajského 
města Ústí nad Labem. První soutěžní den patřil 
dorostenkám. Ve štafetě 4 x 100 metrů s překáž-
kami zvítězily dorostenky z SDH Úněšov (Plzeňský 
kraj). Závody pokračovaly během na 100 m s pře-
kážkami, ve kterém se sčítaly časy pěti nejlepších 
závodnic. V  této disciplíně se opět nejvíce dařilo 
družstvu z SDH Úněšov. Součástí závodů byl i pí-
semný test hasičských a  záchranářských vědo-
mostí, který ovšem nedopadl úplně nejlépe pro 
všechny týmy a některé odsunul z medailových po-
zic. O konečném vítězi musela rozhodnout posled-
ní disciplína – požární útok. V tomto závodě všech-
ny překvapily závodnice z  SDH Budíkovice  (Kraj 
Vysočina). V  konečném pořadí zlatou medaili 
získaly závodnice z SDH Úněšov, stříbro náleželo 
členkám SDH Budíkovice a bronz si odvezly repre-
zentantky SDH Nová Ves (Moravskoslezský kraj). 
Druhý den patřil týmům dorostenců. Nejrychlejší 

SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH,  
MORAVY A SLEZSKA
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štafetu zaběhl tým SDH Bludov (Olomoucký kraj). 
Závody pokračovaly během na 100 m s překážka-
mi, ve kterých si nejlépe vedl SDH Skuteč (Pardu-
bický kraj). Rozhodující a nejočekávanější disciplí-
nou se stal požární útok a v této disciplíně si ale 
nejlépe vedl tým SDH Počepice (Středočeský kraj). 
V konečném součtu první místo obsadil SDH Blu-

dov  a  obhájil mistrovský titul z  loňského roku. 
Na druhém místě skončilo družstvo dorostenců 
z SDH Skuteč a na třetím místě je doplnili závodní-
ci z SDH Borová (Moravskoslezský kraj). V pondělí 
zakončila třídenní mistrovství soutěž jednotlivců. 
V součtu tří disciplín jednotlivců zvítězila Barbora 
Novotná z SDH Brod nad Tichou (kategorie mlad-

ší), Anna Bendová z SDH Komárov (střední), Adéla 
Šplíchalová z SDH Svatý Jiří (starší). Mezi doros-
tenci se mistrem stal Pavel Bílek  z  SDH Uhlířské 
Janovice (kategorie mladší), Šimon Šuba SDH Mi-
lotice nad Bečvou (střední) a Tomáš Novotný SDH 
Jílovice (starší).

Vrcholem letošní sportovní sezóny byla Mezi-
národní hasičská soutěž v Celje, slovinském měs-
tě v  Dolním Štýrsku. Soutěžní klání se konalo od 
17. do 24. července. Soutěž měla tři části: tradiční, 
mládežnickou a sportovní. V mládežnické kategorii 
se reprezentanti představili v požárním útoku CTIF 
a štafetě CTIF. V tradičních kategoriích se družstva 
utkala v požárním útoku CTIF a ve štafetě CTIF. Ve 
sportovní části čekaly závodníky celkem 4 disciplí-
ny: běh na 100 m s překážkami, výstup na cvičnou 
věž, štafeta 4 x 100m a požární útok. Celkem do 
Slovinska vyslala ČR 20 soutěžních týmů. Snahou 
mládežnického družstva dívek z SDH Písková Lho-
ta bylo vrátit se na nejvyšší příčku a získat znovu 
zlatou medaili, tak jak se jim to už povedlo v roce 
2017 ve Villachu a  v  roce 2015 v  Opoli. A  oprav-
du se tak stalo! Po stříbrné medaili z  olympiády 
v Martigny v roce 2019 si letos z Celje znovu od-
vezly zlato. Družstvo chlapců z Pískové Lhoty do-
sáhlo na celkové páté místo. Dobře se dařilo i tře-
tímu reprezentačnímu týmu dětí, chlapcům z SDH 
Bludov, kteří si po skvělém výkonu v požárním úto-
ku a ve štafetě odvezli z Celje medaili stříbrnou. 
Týmy požárního sportu neměly ve Slovinsku silnou 
konkurenci a v podstatě ovládly všechny disciplíny, 
jak v týmových soutěžích, tak v kategoriích jednot-
livců. Zlatou medaili si ve výstupu na cvičnou věž 
odvezl v kategorii dobrovolných hasičů Milan Netr-
val, mezi profesionálními hasiči to byl Pavel Krpec 
a v kategorii žen Kamila Bartošková. 

V běhu na 100 m s překážkami všechna první 
místa obsadili rovněž Češi. Lukáš Kroupa získal 
prvenství za profesionální hasiče, Petr Loukota 
za dobrovolné hasiče a  v  kategorii žen Veronika 
Krpcová. V  sobotu 23. července, za mohutného 
povzbuzování mezinárodního publika, se ale po-
vedl historický úspěch týmu SDH Písková Lhota I. 
Děvčata získala ve nabité konkurenci přítomných 
družstev stříbrnou medaili! Druhou stříbrnou me-
daili si kromě žen z  Pískové Lhoty odvezlo také 
družstvo profesionálních hasičů z  HZS Králove-
hradeckého kraje. Některá družstva bohužel po-
trápila zranění, jak před samotným závodem, tak 
i během něj, ale ve výsledku všechny týmy udělaly 
maximum pro to, aby předvedly v Celje co nejlepší 
výkon. 

S  koncem prázdnin se začala pozornost spor-
tovních týmů soustředit na společné Mistrovství 
ČR v  požárním sportu profesionálních a  dob-
rovolných hasičů v  Pardubicích, které se konalo 
znovu po třech letech. Mezi dobrovolnými hasiči 
byli nejlepší a titul mistra republiky si odvezl SDH 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022

Zlato Stříbro Bronz
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 15 11 7
Celkem 33
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Zbožnov  (Pardubický kraj), mistryněmi republiky 
jsou závodnice z  SDH Bystřice nad Úhlavou  (Pl-
zeňský kraj). Stříbrné medaile získal za muže SDH 
Lhenice (Ústecký kraj) a za ženy SDH Dolní Měcho-
lupy (Hlavní město Praha). Bronz si z Pardubic od-
vezli závodníci z SDH Mistřín (Jihomoravský kraj) 
a  v  kategorii žen společně s  nimi  SDH Letohrad-
Kunčice (Pardubický kraj). Vítězem v kategorii pro-
fesionálních hasičů se stal HZS Moravskoslezské-
ho kraje, druhé místo obsadil tým HZS Plzeňského 
kraje a třetí skončil tým HZS Kraje Vysočina.

Sdružení hasičů pořádalo dvě samostatná mis-
trovství určená dobrovolným hasičům a hasičkám 
v kategoriích jednotlivců. Otevřené mistrovství ve 
výstupu na cvičnou věž se uskutečnilo během 
prázdnin 31. července v  Širokém Dole. Skvělou 
formu prokázala závodnice Kamila Bartošková, 
která v novém národním rekordu (7,25 s) obsadila 
první místo. Spolu s ní si zlato odvezl i  její repre-
zentační kolega z Celje Tomáš Daněk (HZS Hlavní-
ho města Prahy). V kategorii mladších dorostenců 
si medaili za 1. místo odvezli Pavel Bílek (SDH Uh-
lířské Janovice) a Liliana Kulhajová (SDH Bludov), 
v  kategorii střední Vít Vymazal (SDH Morkovice) 
a  Vendula Jílková (SDH Bludov) a  Lukáš Flégr 
(SDH Skuteč) a Eliška Navrátilová (SDH Kojetice) 
v  kategorii starších. Další Otevřené mistrovství 
v běhu na 100 m s překážkami se konalo první 
sobotu 3. září v Ostravě. V kategorii žen nejlépe fi-
nálový závod zvládla Markéta Marková (SDH Dolní 
Čermná) a mezi muži to byl Dominik Soukup (SDH 
Žebnice). V  Ostravě se kromě finálových běhů 
běžel i  poslední závod Českého poháru, po kte-
rém se mohli vyhlásit i vítězové celého letošního 
seriálu. Vítězem pro rok 2022 se stala v kategorii 
žen Kamila Bartošková (SDH Horní Cerekev), v ka-
tegorii mužů Jiří Škodný (SDH Morašice). V kate-
gorii staršího dorostu to byli Jakub Mikulík  (SDH 
Býškovice) a  Izabela Jurenková  (SDH Havířov-
-město). Mezi středním dorostem byli nejlepší Vít 
Vymazal (SDH Morkovice) a Vendula Jílková (SDH 
Bludov), v mladším dorostu se na nejvyšší příčky 
dostali Petra Mazzolini (Ostrava-Svinov) a Tadeáš 
Voříšek (SDH Letkov).

V sobotu 24. září se ve Dvoře Králové nad La-
bem sešlo 14 družstev, aby poměřily síly na MČR 
v klasických disciplínách CTIF. Vítězství obhájilo 
družstvo mužů HZS Královehradeckého kraje, stej-
ně jako družstvo SDH Písková Lhota. Na mistrov-
ství zavítali i tradiční soutěžní družstva z DHZ Mier 
Spišská Nová Ves a nově si zasoutěžil i  tým žen 
z OSP Gluchow z Polska. Premiéru mělo Mistrov-
ství ČR v běhu na 60 m s překážkami 25. září, kte-
ré pro konání historicky prvního ročníku zvolilo sta-
dion v Benešově. Mladí závodníci měli obrovskou 
podporu rodičů a přátel a na některých byla zřetel-
ná nejenom velká nervozita, ale i nadšení. Vítězi le-
tošního ročníku se stali Tereza Jakobovská z SDH 
Ostrava-Heřmanice a  Stanislav Procházka (SDH 

Uhlířské Janovice) v  kategorii mladších. V  kate-
gorii starších nejlépe trať ovládli Petra Mazzollini 
(SDH Ostrava-Svinov) a Martin Šulc (SDH Seč).

Mistrovství České republiky dobrovolných hasi-
čů v disciplínách TFA (Toughest Firefighter Alive – 
Nejtvrdší hasič přežije) se konalo 1. října ve Štram-
berku. Soutěž v  TFA je výcvikovou přípravou pro 
hasiče, která má soutěžní charakter. V  kategorii 
mužů do 34 let (včetně) se povedlo zvítězit Ondřeji 
Rybníkářovi z SDH Blatnice. Mezi muži nad 35 let 
se nejvíce zadařilo Tomášovi Mácovi z SDH Brno 
– Slatina. V  soutěži družstev se mistry republiky 
stali dobrovolní hasiči Jihomoravského kraje. Titul 
mistryně republiky a  nejtvrdší hasičky si odvez-
la Gabriela Martynková z SDH Český Těšín. 
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Sdružení hasičů Čech, Moravy  
a Slezska

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3

1 ��Mistrovství�ČR�dorostu,�Domažlice,� 
30.�června�-�2.�července�2023

2 �Mistrovství�ČR�hry�Plamen,� 
Nový�Jičín�24.�-�26.�června�2023

3 �Mistrovství�ČR�v požárním�sportu�SH�
ČMS,�Sokolov�25.�–�27.�srpna�2023

4. �MČR�v běhu�na�60 m�s překážkami,� 
Brno,�23.�září�2023

4 �Mistrovství�ČR�v CTIF�Dvůr�Králové�
nad�Labem�–�30.�září�2023
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V   roce 2022 se Svaz branně–technických 
sportů České republiky, z. s., i  přes minimál-

ní finanční podporu ze strany Národní sportovní 
agentury, snažil plnit jeho základní poslání, kterým 
je zabezpečení tělovýchovy a sportu v oblasti bran-
ně výchovných, sportovních, technických a  jiných 
společenských aktivit. Byly organizovány klubové 
i  otevřené sportovní akce vrcholící mistrovskými 
soutěžemi a maximální důraz byl kladen na pravi-
delnou sportovní činnost mládeže.

SBTS ČR realizoval 5 hlavních soutěží organizo-
vaných jako Mistrovství ČR, z toho soutěž v bran-
ném víceboji mládeže je mezinárodním mistrov-
stvím ČR. V součinnosti se 

Společností českých střelců Louny se uskuteč-
nily Soubojové hry České republiky. 

S  přispěním obětavých členů a  funkcionářů 
SBTS ČR tak v jednotlivých soutěžích proběhla na 
různých místech republiky řada místních kol a pře-
borů v různých sportovních disciplínách a vybrané 
soutěže vyvrcholily Mistrovstvími České republi-
ky. Byly to:

• střelba družstev laserovou puškou 5. března 
v Kunovicích

• střelecké štafety družstev dospělých 21. května 
v Hostinném

• střelecký víceboj mládeže ze vzduchových 

zbraní 28. – 29. května v Moravské Třebové 
• střelecký víceboj dospělých 24. září v Lounech- 

Chlumu
• branný víceboj mládeže za účasti družstev ze 

Slovenské republiky konaný 7. – 8. října v Prud-
ké u Doubravníku

• Soubojové hry – střelecké souboje dvojic a jed-
notlivců 1. října v Lounech-Chlumu

Opětovně se po několika letech na pozvání Zväzu 
branných a technických činností SR účastnila druž-
stva SBTS ČR „Mistrovství Slovenska s mezinárod-

ní účastí v branném víceboji žáků základních škol 
a členů ZO ZBTČ SR“ konaném 1. října ve středoslo-
venském Martině. Soutěže se za spolek zúčastnila 
tři družstva ze SBTS Kunovice a dosáhla opravdu 
výborných výsledků – nádherné 2. místo a  tedy 
stříbrné medaile v soutěži žáků základních škol a 4. 
a 7. místo v soutěžní kategorii dospělých (celkem 
se tohoto mistrovství účastnilo 16 družstev).

Konalo se rovněž 6 kol + finále extraligy REPIKO 
(kolektivní střelba z velkorážné pistole a revolveru), 
a to postupně v Lulči, Rakovníku, Zbýšově, Čepiro-

SVAZ BRANNĚ-TECHNICKÝCH 
SPORTŮ ČESKÉ REPUBLIKY
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zích, Žalanech, opětovně v Lulči a finále v Lounech- 
Chlumu. Vítězem ročníku 2022 se stalo družstvo 
„Moravští ogaři“.

V  Písku se v  srpnu v  součinnosti se Svazem 
technických sportů Prácheňsko z. s. také opětov-
ně konal zajímavý „Regionální přebor“ ve střelbě ze 
sportovní velkorážné pušky a velké odstřelovačky.

Mistři České republiky pro rok 2022  
v jednotlivých disciplínách

V SOUTĚŽÍCH DOSPĚLÝCH:

• Střelecké štafety trojic  
SČS Louny (Vlk Pavel, Herink Josef, Křapka 
Martin) 

• Střelecký víceboj – družstva 
SČS Louny (Vlk Pavel, Herink Josef, Křapka 
Martin) 

• Střelecký víceboj – jednotlivci 
Kvoch Jan – SČS Louny

V SOUTĚŽÍCH MLáDEŽE:
Střelba družstev laserovou puškou

A  SBS Moravská Třebová (Rolínek Tomáš, Berá-
nek Adam, Dostálová Ema)

B  SBTS Kunovice (Jelének Martin, Kníž David, 
Maršálek Štěpán)

D  SBS Moravská Třebová (Čapka Josef, Přidal 
František, Neumann Patrik)

Střelecký víceboj ze vzduchových zbraní 
(kategorie) 
Puška – jednotlivci

A  Mléčka Maxmilián – SBTS Kunovice
B  Kaděra Lukáš – SBS Moravská Třebová
C  Winterová Samantha – SBTS Chlumec nad 

Cidlinou
D  Strnad Jakub – SBTS Chlumec nad Cidlinou
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Pistole – jednotlivci

A  Mléčka Maxmilián – SBTS Kunovice
B  Křepel Matěj – SBTS Chlumec nad Cidlinou 
C  Winterová Samantha – SBTS Chlumec nad 

Cidlinou
D  Strnad Jakub – SBTS Chlumec nad Cidlinou

Puška – družstva

A  SBTS Chlumec n. Cidlinou (Tichý Jakub, Se-
hnoutková Tereza, Valášek Vítězslav)

B  SBS Mor. Třebová (Křenov) (Šulcová Karolína, 
Langer Dan, Dokoupilová Hana)

D  SBTS Chlumec n. Cidlinou (Hodek Karel, Paz-
derka Tomáš, Strnad Jakub)

Pistole – družstva

A  SBTS Kunovice (Frýbort Filip, Mléčka Maxmili-
án, Liška Jakub) 

B  SBS Moravská Třebová (Kostík Vít, Kaděra 
Lukáš, Rolínková Nela)

Branný víceboj mládeže (kategorie)

A  SBTS Kunovice (Mléčka Maxmilián, Dědič 
Šimon, Liška Jakub) 

B  SBS Mor. Třebová (Křenov) (Šulcová Karolína, 
Dokoupilová Hana, Langer Dan)

D  SBTS Kunovice (Lorenc Tomáš, Pečenka Josef, 
Oblouková Blanka) 

Ve výborných výsledcích nadále pokračují ze-
jména soutěžící z Moravské Třebové (resp. Křeno-
va), Kunovic a Chlumce nad Cidlinou. 

Jako každoročně touto cestou zní poděkování 
všem funkcionářům, trenérům, vedoucím i  rodi-
čům, kteří se na přípravě a organizaci soutěží mlá-
deže i dospělých podílejí. 

 I v roce 2023 chce SBTS ČR pokračovat v napl-
ňování základních závěrů IX. Kongresu SBTS ČR, 
a  to za pomoci obětavé práce jednotlivých členů 
a s využitím dostupných finančních prostředků or-
ganizovat spolkové aktivity k rozvíjení branně-tech-
nické a sportovní činnosti mládeže a dospělých.
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Svaz branně-technických sportů 
České republiky

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3

1 �Mistrovství�ČR�ve�střelbě�družstev�lase-
rovou�puškou 
25.�února�2023���Kunovice

2 �Mistrovství�ČR�ve�střeleckých�štafetách�
trojic 
27.�května�2023��Louny�–�Chlum

3 �Mistrovství�ČR�ve�střeleckém�víceboji�
mládeže 
3.�–�4.�června�2023��Moravská�Třebová

4 �Mistrovství�ČR�ve�střeleckém�víceboji�
SBTS�ČR 
23.�září�2023��Žalany

5 �Mezinárodní�mistrovství�ČR�–�branný�
víceboj�mládeže�–�„Memoriál�Bernarda�
Nechvily“ 
6.�–�7.�října�2023���Prudká�u Doubravníku
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Na území České republiky je v současné době 
organizováno více než 4500 potápěčů ve 

více než 120 klubech. První kluby byly založeny již 
v letech 1956 – 1957. Kluby a členové jsou regis-
trováni v rámci Svazu českých potápěčů a Svazu 
potápěčů Moravy a Slezska. 

Svaz potápěčů České republiky zastřešuje stát-
ní reprezentaci, výcvikovou a  sportovní komisi. 
Výcviková komise garantuje pořádání celostátních 
výcvikových akcí, jejichž nabídka každoročně zahr-
nuje školení z potápěčské teorie, školení z metodi-
ky vedení potápěčského výcviku, školení a seminá-
ře instruktorů.

Závodní potápění řídí sportovní komise Svazu 
potápěčů České republiky a vlastně i organizuje ce-
lou přípravu státní reprezentace a přípravu talentů. 
Pravidelně jsou organizována mistrovství a přebo-
ry České republiky a reprezentanti se účastní mist-
rovství Evropy a světa juniorů i seniorů v těchto dis-
ciplínách: orientační potápění, plavání s ploutvemi 
a  distanční plavání s  ploutvemi, podvodní ragby, 
podvodní hokej, lov na nádech (spearfishing), foto-
grafování a filmování pod vodou, nádechové potá-
pění (freediving).

Základním cílem Svazu je organizování, podpora 
a propagace potápěčského sportu v České republi-
ce. Svaz zabezpečuje styk s celosvětovou potápěč-
skou organizací CMAS (Confédération Mondiale des 

Activités Subaquatiques). Svaz českých potápěčů 
zajišťuje členům v klubech potřebné podmínky pro 
sport a  poskytuje výhody. Svaz vytváří podmínky 
pro kvalitní a bezpečné potápění v souladu s mezi-
národními standardy CMAS. Zajišťuje organizační, 
finanční a informační management, legislativní pod-
poru, úrazové pojištění, instruktory v systému CMAS 
a  trenéry. K  výhodám patří zapůjčení kompresorů, 
potápěčské výstroje a záchranných pomůcek. Kluby 
mohou využívat výcvikové středisko Barbora, pod-
vodní polygony, plošiny, kesony a plnící stanice. 

Rekordní zisk 20 medailí na mistrovství 
Evropy

Poslední srpnový týden se konalo Mistrovství Ev-
ropy v orientačním potápění v dobře známém stře-
disku Gyekenyés v Maďarsku. Po loňské cestě na 
sever Evropy nás letos čekalo mnohem přívětivější 
počasí a také mnohem lépe zvládnuté závody i po 
organizační stránce.

Vzhledem ke špatným finančním podmínkám, 
se kterými se letos musela reprezentace vypořá-
dat, byla naše výprava mnohem menší než v před-
chozích letech. Tvořili ji pouze závodníci a to: z libe-
reckého Aqua klubu Zuzana Dvořáková, Dominika 
Benešová, Barbora Svobodová (juniorka), Jakub 
Valníček a Jakub Němeček, z Modré Hvězdy Praha 
Martin Šmejkal a Tomáš Pilný (junior) a z Pardubic 
Kristýna Janoušková.

První disciplínou byl MONK, což je závod 
dvojic, kdy závodníci dostanou mapu trati až 
na startu a vše si musí zaměřit po zanoření pod 
vodu. A  našim závodníkům se podařilo získat 
kompletní medailovou sbírku. Muži ve složení 
Jakub Němeček a Martin Šmejkal zaplavali vý-
borný závod a  získali titul mistrů Evropy. Ženy, 
Zuzana Dvořáková a  Kristýna Janoušková, 
získaly v  napínavém závodě stříbro. Juniorská 
dvojice Barbora Svobodová a  Tomáš Pilný, po 
chybě na úvodní tyči vyplavala nakonec bronzo-
vou medaili.

SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ
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V disciplíně Hvězda se naplno rozhořel souboj 
mezi maďarskými a českými seniorskými závod-
níky a  závodnicemi. V  mužích zvítězil maďarský 
závodník Peter Balasz, před Martinem Šmejkalem. 
Zuzka Dvořáková předvedla v  ženách strhující 
souboj s domácí Katalin Hatházi, ale odešla těsně 
poražena a získala stříbrnou medaili. V juniorkách 
získala s  velkou převahou Barča Svobodová zla-
tou medaili a  Tomáš Pilný byl těsně o  5 sekund 
čtvrtý.

Ve středu byl na tyčích viděn další nádherný 
souboj mezi Zuzkou a Katalin, kdy se rozhodovalo 
až do posledních metrů. Nakonec se o první místo 
podělily se stejným časem. V mužích se o dvojná-
sobnou medailovou radost postarali Kuba a Mar-
tin, kdy obsadili druhou a třetí pozici. Barča zapla-
vala také výborný závod a  získala druhou zlatou 
medaili. V  těsném souboji juniorů měl tentokrát 
Tomáš větší štěstí a doplaval na třetím místě.

M kurz přinesl dva seniorské tituly pro Kubu 
a pro Zuzku, kdy oba doplavali do středu cílového 
pásma a v součtu s časem porazili zbytek startov-
ního pole. Kubu na stupních vítězů doplnil Martin, 
který měl stejný cílový čas, ale jeho odchylka dva 
metry ho odsunula na třetí místo. Těsně pod stup-
ni vítězů skončili Kristýna i Kuba Valníček. V junior-
kách odchylka dva metry odsunula Barču na druhé 
místo, ačkoliv měla nejrychlejší čas. Tomáš získal 
v juniorech svou další bronzovou medaili i přes vel-
kou odchylku v cílovém pásmu.

Páteční paralelní slalom byl složen z dopolední 
kvalifikace, kterou úspěšně prošli všichni závodní-
ci, kromě Týny Janouškové. V  odpolední vyřazo-
vací části už se našim barvám tolik nedařilo. Vý-

sledky českého týmu zachránily Domča a  Barča, 
které vyhrály své kategorie a získaly tituly mistryň 
Evropy.

Závěrečnou disciplínou je tradičně sjíždění druž-
stev, kde naše seniory doplnili Barča a Tomáš. Prv-
ní na start se postavili muži a v napínavém závodu 
obhájili loňské zlaté medaile před týmy z Maďar-
ska a Německa. Ženy svedly souboj s německým 
týmem, těsně prohrály a  získaly stříbrné medaile 
před ženami z Chorvatska.

Na letošním šampionátu jsme získali rekordní 
počet dvaceti medailí, z  toho třináct seniorských 
a  sedm juniorských. Byli jsme svědky spousty 
krásných a napínavých soubojů, zvlášť mezi zku-
šenými závodníky, mladí se mají stále co naučit 

od svých starších kolegů. Barča zakončila své 
působení v  juniorské kategorii ziskem medailí ve 
všech svých startech, včetně tří titulů mistryně Ev-
ropy, a příští rok už bude bojovat o medaile mezi 
ženami.

Jediná mobilní potápěčská nádrž už i v ČR  

K  prezentaci potápění a  příslušnému výcviku se 
v  zahraničí používají mobilní výcvikové nádrže. 
Po několika letech příprav, plánování, projektování 
a schvalovacích procesech se podařilo tuto tech-
nickou záležitost postavit a  zrealizovat i  v  České 
republice. 

Sen si splnil Svaz potápěčů ČR a to za finanční 
pomoci Národní sportovní agentury a  pod křídly 
Sdružení sportovních svazů České republiky.

Technické parametry nádrže: Přívěsné vozidlo 
typizované pro jízdu po pozemních komunikací 
s délkou 5 m, šířkou 2,30 m a výškou 3 m, s vlast-
ním technickým průkazem a  s  objemem vody 
18  m3. Celé zařízení je doplněno technologiemi 
pro autonomní provoz – elektrocentrálou, vlastní 
čističkou, automatickým defibrilátorem a záchran-
ným kyslíkovým přístrojem. 

Díky třem vestavěným průhledům je možné 
sledovat dění jakéhokoli podvodního sportu, např. 
potápění s  přístrojem, ploutvového plavání, pod-
vodního hokeje, nádechového potápění atd., ale 
zároveň mohou rodiče sledovat pokusy svých dětí 
pod vodní hladinou nebo naopak, děti pozorovat 
své odvážné rodiče. 

Ve zkušebním roce 2022 nádrž objela několik 
měst v České republice. 

V době, kdy nebyla na cestách, měla své domov-
ské místo v Praze, kde si ji mohli „osahat“ sportov-
ci, plavci, potápěči, ale i úplní nováčci. 
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44. ročník Mezinárodního festivalu potá-
pěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné 
tvorby PAF TACHOV

Ve dnech 10. – 12. června se konal již 44. ročník 
Mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, fil-
mu a dětské výtvarné tvorby PAF TACHOV.

Aktuální ročník festivalu proběhl zcela mimo-
řádně nikoliv ve městě Tachově, jež má obsaženo 
ve jméně a kde má sídlo hlavní pořadatel – Klub 
sportovního potápění Tachov, místní organizace 
Svazu potápěčů české republiky. Důvodem k změ-
ně místa byla probíhající rekonstrukce kina a spo-
lečenského sálu v  Tachově. Festival tedy hostilo 
nedaleké město Přimda, jež se nachází v podhradí 
stejnojmenného nejstaršího kamenného hradu 
v  Čechách. Příprava 44. ročníku byla stejně jako 
loni poznamenána pandemií covid-19. Jakkoli na 
konci roku 2021, kdy přípravy tohoto ročníku začí-
naly, nebylo zřejmé, jak se bude vyvíjet epidemio-
logická situace, bylo rozhodnuto, že soutěž, stejně 
jako loni, proběhne. Ukázalo se, že šlo o rozhodnutí 
správné. Základem soutěžního festivalu je totiž zá-
jem tvůrců se do soutěže přihlásit. A zájem uchá-
zet se o tradiční trofej festivalu, jíž je soška mořské 
panny – Tachovské Čochtanky, byl skutečně velký. 
Soutěž obeslalo 310 autorů ze 16 zemí světa. Ti 
zaslali celkem 372 fotografií a 29 filmů. V katego-
rii dětská výtvarná tvorba soutěžilo 268 dětských 
tvůrců. 

Situace byla nakonec příznivá natolik, že festi-
val mohl proběhnout sice na netradičním místě, 
ale v podstatě v tradičním formátu. Je zvykem, že 
prvními návštěvníky festivalu jsou žáci škol. Neji-
nak tomu bylo i  letos. Ovšem s  tím, že tentokrát 
nešlo pouze o žáky české, ale účast byla meziná-
rodní, neboť přimdská základní škola právě v rámci 
dlouhodobého projektu hostila zahraniční školáky. 

Promítání soutěžních filmů v  anglickém jazyce 
tak zhlédlo 44 žáků z  České republiky, Polska, 
Slovenska a Srbska a také tři dívky z Ukrajiny, jež 
navštěvují přimdskou školu. Již více než dvě de-
setiletí lze za neformální zahájení festivalu pova-
žovat vernisáž profilové výstavy fotografií jednoho 
vybraného autora, která se koná vždy v pátek kve-
čeru v Muzeu Českého lesa v Tachově. Vzhledem 
k tomu, že z výše uvedených důvodů bylo možno 
stanovit termín konání festivalu až v průběhu prv-
ního čtvrtletí roku a došlo k jeho posunu do června, 
kdy byla předpokládána lepší epidemická situace, 
se výstava v muzeu sice konala, avšak byla zahá-

jena 15. května bez vernisáže. V pátek 10. června, 
v první den festivalu, se tedy nekonala vernisáž, ale 
setkání s  autorem výstavy TAJEMNÝ PODMOŘ-
SKÝ SVĚT POHLEDEM KREATIVNÍ FOTOGRAFIE 
Michalem Štrosem. Účastníkům festivalu byla vý-
stava přístupná ve dnech jeho konání a 12. červ-
na byla ukončena. Z  Tachova se účastníci PAFu 
přesunuli do dvacet kilometrů vzdálené Přimdy 
a  od 20 hodin začal první projekční blok soutěž-
ních filmů. Po jeho skončení do pozdních nočních 
hodin probíhalo neformální setkání účastníků. Pá-
teční a sobotní společenská setkání jsou tradiční 
silnou a vyhledávanou stránkou tachovského fes-
tivalu. Součástí festivalu PAF je také Mistrovství 
ČR, kde zlato získal Pavel Schneider.  Po vyhlášení 
výsledků a předání cen se účastníci bavili a tančili 
do pozdních nočních hodin. Navštívit festival PAF 
Tachov tedy stojí za to. Pořadatel – Svaz potápě-
čů České republiky s partnery připravují 45. ročník, 
který se bude konat 31. března – 2. dubna 2023. 
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Svaz českých potápěčů
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1 �Podporovat�potápěčský�a plavecký�
výcvik�dětí�a mládeže�v klubech.

2 �45.�ročník�Mezinárodního�festivalu�
potápěčské�fotografie,�filmu�a dětské�
výtvarné�tvorby�–�PAF�Tachov� 
31.�března�–�2.�dubna�2023.

3 �Mistrovství�Evropy�v orientačním�
potápění�v Jablonci�nad�Nisou� 
12.�–�20.�srpna�2023
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Výcviková komise Svazu potápěčů ČR

Rok 2022 přinesl do oblasti potápěčského výcvi-
ku v  rámci SPČR potřebu stabilizace systému, 
rozkolísaného předchozími dvěma lety restrikcí, 
spojených s pandemií covid-19. V důsledku těchto 
restrikcí bylo v uvedeném období nutno přistoupit 
k mimořádným zásahům do zavedených postupů, 
a  to zejména pokud jde o  přípravu a  vzdělávání 
instruktorů.

Kromě instruktorských zkoušek pro zájem-
ce o  tuto činnost z  řad zkušených potápěčů se 
podařilo uspořádat také jarní a  podzimní běh 
školení, spojených s  praktickými zaměstnáními 
zaměřenými na záchranu z hloubky a poskytová-
ní první pomoci včetně použití komunitních defib-
rilátorů (AED). Aktivními účastníky těchto školení 
byli stávající instruktoři výcvikového systému 
CMAS/SPČR, kteří tak mohli v  předstihu začít 
s  plněním podmínek, předepsaných výcvikový-
mi standardy pro budoucí prodloužení platnosti 
jejich instruktorských kvalifikačních stupňů na 
dobu po roce 2024. S velkým uspokojením přiví-
tali členové instruktorského sboru SPČR skuteč-
nost, že výcviková komise v letošním roce mohla 
po dvouleté přestávce opět přistoupit k uspořá-

dání tradičního semináře s bohatým programem, 
který má dlouhodobě své pevné místo na samém 
konci sezóny. 

Po úspěšném jednání s Českou agenturou pro 
standardizaci (ČAS) zajistili členové výcvikové ko-

mise možnost překladu aktuální verze technických 
norem pro rekreační potápění. Jde o důležité opat-
ření pro posouzení souladu výcvikových standardů 
SPČR s předpisy, upravujícími tuto činnost s plat-
ností pro celou EU. K  realizaci uvedeného úkolu 
byla výcvikovou komisí zřízena pracovní skupina.

V  rámci metodických a  normotvorných aktivit 
výcvikové komise byly schváleny náplň a výcviko-
vé směrnice specializačního kurzu Operátor kom-
presoru (ekvivalent specializace CMAS Compre-
ssor Operator). Zájemci se v něm mohou v obecné 
rovině zevrubně obeznámit s technickými, organi-
začními, a zejména bezpečnostními aspekty pou-
žívání vysokotlakých kompresorů při plnění tlako-
vých lahví potápěčských přístrojů.

Akce klubu Manta Znojmo

Jak už se nám stalo dobrou tradicí, tak jsme i  le-
tos pomáhali s  výlovem sektu ze dna Vranovské 
přehrady. Výtěžek z této akce jde i nadále na konto 
Paraple. Během roku se také podařilo potápěčům 
z Manty pomáhat při různých událostech, ať už se 
jednalo o hledání ztraceného „ocasu“ z dračí lodě 
v řece Dyji nebo asistence při vyzvednuti utopené-
ho člunu na Vranovské přehradě. Protože činnost 
klubu Manta Znojmo je dlouhodobě spojená se 
spoluprací s vinaři ze Znojemska, tak už se stalo 
dobrou tradicí, že jsme opět organizovali akci „Na-
jdi si svou lahev“. Akce se letos konala mimořádně 
na podzim.

SVAZ POTÁPĚČŮ MORAVY A SLEZSKA 
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Vánoční kilometr 2021

Organizátoři z Klubu sportovního potápění NAUTI-
LUS Břeclav, pobočného spolku SPMS, uspořádali 
26. prosince 2021 již 47. ročník závodů v zimním 
a  ploutvovém plavání  „VÁNOČNÍ KILOMETR“ na 
řece Dyji v  Břeclavi. Celkem 58 zimních plavců 
a otužilců soutěžilo na tratích 100, 250, 500 a 750 
metrů. 17 ploutvových plavců soutěžilo na trati 
dlouhé 1000 metrů v kategorii jednotlivců o Putov-
ní pohár. 

Nejstaršími účastníky byli 3 zimní plavci ve věku 
69 let! A nejmladší ve věku 8 let plaval v neoprenu 
spolu se svým tátou! Závody se konaly za teploty 

vody +1,5°C, vzduchu – 4°C a přihlíželo odhadem 
2000 diváků. Závody finančně podpořil SPMS, za-
psaný spolek a Město Břeclav.

Další akcí Nautilusu byl 5. ročník ekologické 
akce  „VYČISTÍME ŘEKU DYJI V  BŘECLAVI“. Zú-
častnilo se celkem 30 členů našeho klubu (převa-
žovaly děti) a nasbírali jsme asi 300 kg odpadků.

Mistrovství světa v plavání s ploutvemi 
v Cali

MS se odehrávalo 18. – 24. července 2022 v ko-
lumbijském Cali. Část české výpravy dojela do Cali 
přímo z  dějiště Světových her (reprezentační tre-
nérka Mgr. Zuzana Svozilová a Filip Látal) a druhá 
část reprezentantů – Adéla Švomová, David Musil, 
Matyáš Kubíček a Daniel Cimburek – s asistentkou 
Barborou Kondrovou. 

Nejlépe se umístil David Musil a  to na 5. místě 
v závodě na 400 BF, Filip Látal, který obsadil 7. mís-
to na trati 200 PP, Matyáš Kubíček, na trati 800 PP 
(11. místo). Nováčkem v seniorské reprezentaci byl 
Daniel Cimburek, který na své oblíbené trati 400 RP 
obsadil ve finále 8. místo. Muži sestavili i štafetu 4 
x 100 PP, na které se dokázali probojovat do finále, 
kde obsadili 8. místo. Jediná žena v týmu Adéla Švo-
mová se nejlépe umístila na trati 50 RP (12. místo).

Mistrovství Evropy juniorů v plavání 
s ploutvemi v Poznani

V termínu 20. – 26. června 2022 se uskutečnilo za 
účasti sportovců z 18 zemí MEJ v polské Poznani. 
Z ČR se jej zúčastnili Klára Mazalová, Nela Duško-
vá, Adéla Zapletalová, Jiří Kubíček, Tadeáš Andres, 
Jakub Mizera a David Žemba. Jako trenéři je vedli 
Vladimír Beneš a  asistent Josef Cimburek. Nela 
Dušková vybojovala bronzovou medaili v disciplíně 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022
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400 RP. Bohužel to byla jediná medaile. Tým našich 
plavců byl velmi mladý, a  jelikož pouze dva spor-
tovci odchází do seniorského věku, je perspektiva 
tohoto týmu velmi pozitivní.

Mistrovství světa v distančním plavání 
s ploutvemi v Turíně 

Italské jezero Viverone nedaleko Turína se stalo 
hostitelem mistrovství světa v distančním plavání 
s ploutvemi. Závodů se zúčastnilo celkem 12 spor-
tovců z České republiky (4 v juniorské, 3 v senior-
ské a 5 v masters kategorii).

Mladí závodníci Vasilij Ploc a Vendula Řezníčko-
vá, závodili na trati 1 km SF a 3 km BF. Klára Maza-
lová startovala na trati 5 km, kde obsadila 7. místo, 
stejné umístění si připisuje i na trati 1 km SF. Jiří 
Kubíček se představil na tratích 1 km a 3 km BF 
a v obou obsadil 9. místo. Ve štafetách nastoupili 
v disciplíně 4 x 150 m a umístili se na 5. místě. Zá-
vod na 4 x 1 km SF dokončili na 7. místě, v závodě 
na 4 x 1 km BF obsadili 5. místo. V seniorech re-
prezentovali Martin Děcký, Eliška Vzatková a Filip 
Látal, který obsadil 5. místo na trati 1 km SF. 

Medaile si vezou domů i veteráni. Zuzana Svo-
zilová na tratích 1 i 3km vyhrála způsobem start – 
cíl. Nejúspěšnějším mužským českým závodní-
kem byl Zbyněk Svozil, který získal dvě stříbrné 
a jednu bronzovou medaili. Na startu se neztratila 
ani Kateřina Řezníčková, která v závodech na 1 a 3 
kilometry bifins doplavala na druhém místě a Tibor 
Toser, který získal stříbrnou medaili. Zkušený Peter 
Majerik se musel spokojit s šestým místem. Celko-
vě tedy Česká republika veze domů osm medailí.

Brněnská žaba 2021

V  sobotu 20. listopadu 2021 proběhl, po roční 
přestávce způsobené koronavirovou epidemií, 
v  brněnském hotelu „U  Kozáka“ již 50. ročník 
„Brněnské žaby“. Reprezentační sál přivítal po-
tápěče a milovníky podvodních filmů a fotografií 
z  Čech a  Moravy. Oblíbenou akci pořádá Klub 
potápěčů geofyzika Brno. Diváci shlédli díla v ka-

tegoriích „Sladká voda“, „Slaná voda“, „Makro“, 
„Bazén“ a  filmy. Součástí večera je i  vyhlášení 
vítězů soutěže Mistrovství ČR ve fotografování 
pod vodou. Vyvrcholením celé soutěžní části ve-
čera bylo předání hlavní ceny „BRNĚNSKÉ ŽABY“, 
která bývá udělována dle hlasování přítomných 
diváků. 1. místo získal Michal Štros za snímek 
„Tanec v proudu“.
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V   roce 2022, po předchozích „covidových“ le-
tech, Svaz modelářů České republiky z.s. 

(SMČR), ale především jeho členové, pracovali na-
plno, bez omezení.

Začátek roku byl ve znamení konferencí repub-
likových odbornostních klubů a v březnu proběhla 
v  Pardubicích konference Svazu modelářů České 
republiky. Na konferenci SMČR byly schváleny 
nové stanovy spolku a zvoleno částečně obnovené 
předsednictvo SMČR.

Členskou základnu Svazu modelářů ČR tvoří 
letečtí, raketoví, lodní, automobiloví, železniční 
a plastikoví modeláři. Celkový počet členů je 7 575 
(nárůst o 2,3 % oproti r. 2021). Z celkového počtu 
členů je 1 109 mládeže do 18 let (nárůst o 3,4 % 
oproti r. 2021) a 6 466 dospělých (nárůst o 2,2 % 
oproti r. 2021). Počet modelářských klubů Svazu 
modelářů je v celé České republice 315.

Mládež do 18 let tvoří cca 15 % všech členů. 
Podpora činnosti mládeže je prioritou Svazu mo-
delářů České republiky, který prostřednictvím 

svých pobočných spolků nabízí zajímavou spor-
tovně-technickou volnočasovou aktivitu, která je 
i  výborným základem pro další životní uplatnění. 
Pro perspektivní mladé členy s  výbornou výkon-

ností jsou určeny Centra talentované mládeže, 
která vychovávají nové potenciální reprezentanty. 
Činnost mládeže byla podpořena zejména ma-
teriálním zabezpečením, organizací soustředění 

SVAZ MODELÁŘŮ  
ČESKÉ REPUBLIKY
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talentované mládeže a  organizací soutěží na ob-
lastní a republikové úrovni.

Další prioritou Svazu modelářů České republi-
ky je příprava reprezentantů a zabezpečení státní 
sportovní reprezentace České republiky na vrchol-
ných soutěžích mistrovství

Letečtí modeláři, nejpočetnější odbornost ve 
Svazu modelářů České republiky, byli v uplynulých 
letech velice úspěšní na mezinárodních soutěžích 
včetně mistrovství světa a mistrovství Evropy. Stej-
ně tak v roce 2022. Získali 6 zlatých, 4 stříbrných 
a 3 bronzové medaile, tedy celkově 13 pódiových 
umístění. 

Úspěchy na mezinárodní scéně dobře doplňo-
valy domácí soutěže a  slibně se rozvíjející práce 
s  mládeží ve většině kategorií, včetně nové kate-
gorie RES.

Důležitá pro budoucnost letecko-modelářského 
sportu byla jednání o způsobu provozování mode-
lů letadel po připravovaných změnách v  legisla-
tivě. I  zde, především díky aktivitě vyjednávacího 
týmu Svazu modelářů ČR, lze hledět do budoucna 
s optimismem. 

Pořadatelé po dohodě s  trenéry úspěšně 
zvládli přeložená mistrovství České republiky, 
a  tak se odlétala všechna mistrovství ČR, která 
byla plánována. Každý víkend se během sezóny 
na mnoha místech létalo. Až se to téměř nedalo 
stihnout.
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Raketoví modeláři slavili 60 let svého spor-
tu v  České republice. Oslavy okořenili ziskem 5 
medailí z mistrovství Evropy, včetně 2 titulů nejú-
spěšnější ženy na světě, Viktorie Tržilové. V letních 
měsících bylo pro nadějné raketové modeláře 
uspořádáno soustředění talentované mládeže.

Lodní modeláři uskutečnili v roce 2022 všech-
na plánovaná mistrovství České republiky včetně 
kategorie mládeže. Na mezinárodní úrovni získali 
reprezentanti v tomto sportu 1 zlatou a 2 bronzové 
medaile na mistrovství světa.

Automobiloví modeláři byli z  pohledu zisku 
medailí z vrcholných mezinárodních soutěží nejú-
spěšnější – 14 medailí z mistrovství světa a Evro-
py! Velmi pozitivní zprávou je, že na přední místa na 
vrcholných mezinárodních seniorských soutěžích 
se prodírají zástupci mladé generace závodníků, 
kteří jsou tímto rovněž blízkými vzory pro další 
mladé sportovce. Úspěšně proběhly všechny sou-
těže mistrovství ČR mládeže a  dospělých a  sou-
středění talentované mládeže. 

Stavitelé plastikových modelů měli své tradiční 
vrcholy sezóny v mistrovství České republiky mlá-
deže a mistrovství České republiky dospělých. Na 
mezinárodní scéně se stavitelé plastikových mo-
delů úspěšně prezentovali na podzim na tradiční 
světové soutěži ve Velké Británii.

Železniční modeláři měli základ činnosti na 
klubové úrovni. Proběhly krajské přebory a  mist-
rovství republiky mládeže a  dospělých. Důležitá 
byla úspěšná soustředění talentované mládeže 
spojená s materiální podporou nadaných dětí. Tato 
činnost dává skvělý základ pro budoucnost tohoto 
odvětví modelářského sportu.

Zájemci o náš sport najdou další informace na 
webu www.svazmodelaru.cz nebo na sekretariátu 
Svazu modelářů České republiky z.s.

rocenky2022_medaile_tiskA3.indd   1 26.10.2022   15:16:30

http://www.svazmodelaru.cz
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RAFTING 

Bohatý závodní rok 

Raftová sezóna 2022 byla za odměnu. Nejen, že se 
uskutečnily všechny závody z termínové listiny, ale 
především si sportovci užili parádní raftové terény 
na krásných divokých řekách jako je Kamenice, 
Labe nebo Vltava pod Lipnem.

Rok 2022 byl na počet závodů velmi bohatý, do 
termínovky nezasáhl ani covid-19 ani hrozící nedo-
statek vody a  všechny závody se uskutečnily na 
původně plánovaných terénech i termínech. Rok to 
byl štědrý nejen na počet závodů, ale také na obtíž-
nost vodních terénů. Nejenže si raftaři po 2 vyne-
chaných letech znovu sjeli tanvaldskou Kamenici, 
především měli ale znovu po 5 letech možnost si 
zazávodit na horním Labi pod Špindlerovým Mlý-
nem přes divokou labskou „Soutěsku“. Trojici di-
vokých sjezdů uzavřel tradiční sjezd na Vltavě pod 
Lipnem přes Čertovy proudy.

Raftaři bojovali na divokých řekách i na umělých 
slalomových drahách v Roudnici, Troji, na Trnávce, 
v  Českém Vrbném, ale i  na krásném a  obtížném 
kanále ve slovenském Čunovu. Závodníci museli 
prokázat nejen zkušenost a  znalost „čtení vody“, 
ale i obratnost mezi brankami a rychlost na sprin-
tových tratích.

Mistrovství světa R4 v Bosně a Hercegovině

Neskutečná medailová jízda. I tak by se dalo českým 
pohledem pojmenovat Mistrovství světa v  raftingu 
R4 2022, které na konci května hostila Bosna a Her-
cegovina. Uskutečnilo se po dlouhé čtyřleté pauze, 
poslední světový šampionát se konal v  roce 2018 
v Argentině. Letos se mistrovství vrátilo na Evropský 
kontinent, na 2 krásné balkánské řeky Vrbas a Taru.

Češi předvedli v Bosně hrdinské výkony a ovládli 
v celkovém hodnocení Overall 5 z 8 věkových ka-
tegorií. Ženská posádka TR Omega navíc obhájila 
titul absolutních mistryň světa z posledního šam-
pionátu v Argentině z roku 2018.

Mistrovství světa v Bosně a Hercegovině se zú-
častnilo 65 týmů z  22 zemí celého světa, včetně 
nejsilnějších posádek z Japonska, Brazílie, Argenti-
ny a USA. Česká reprezentace si z letošního světo-
vého šampionátu v raftingu odvezla neuvěřitelných 
26 medailí, z nichž 18 bylo zlatých.

Juniorský rafting

Svaz vodáků České republiky (SVoČR) se i v roce 
2022 intenzivně věnoval práci s mládeží a juniory. 
Již v  loňském roce vznikla Sportovní centra mlá-
deže (SCM), která se věnují talentovaným závod-
níkům zpravidla ve věku 15 – 23 let a jejichž cílem 
je připravit mladé sportovce na reprezentaci v ka-
tegoriích U19 a U23 na mezinárodních závodech. 
Letos se pod hlavičkou SCM podařilo uspořádat 
hned 2 juniorská slalomová soustředění.

Přípravná soustředění juniorů a nejmladších raf-
tařů proběhla na umělé slalomové trati v Roudnici 
nad Labem, kde se mladí sportovci pod vedením 
zkušených trenérů připravovali nejen na divoké 
vodě, ale i v technice pádlování a v obecné fyzické 
přípravě.

Mistrovství Evropy v raftingu bude v roce 
2023 na Lipně

Plány raftové sekce SVoČR do příštího roku jsou 
velmi ambiciózní. Kromě tradičních seriálů České-

SVAZ VODÁKŮ ČESKÉ REPUBLIKY
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ho poháru v  raftingu a  republikových mistrovství 
se uskuteční také Mistrovství Evropy v raftingu R4 
i R6, které bude na přelomu srpna a září 2023 hos-
tit Česká republika na Vltavě pod Lipnem! Datum 
i  místo jsou velmi symbolické, v  roce 2003, tedy 
přesně před 20 lety, se totiž na stejné trati přes 
Čertovy proudy konalo Mistrovství světa v raftingu. 
Češi šampionátu tenkrát dominovali, věříme, že se 
jim bude stejně dobře dařit i příští rok.

Lenka Bauerová, SVoČR – rafting 
Foto: Vašek Kolář

PRAMICE 

Jízda na rychlostních pramicích P5 – vodác-
ký víceboj

V  pohárovém závodu soutěžíme v  těchto disci-
plínách: sjezd, slalom, sprint, střelba a  plavání. 
Posádka má 5 členů (kormidelník, dva zadáci, dva 
háčkové). Závodníci jsou rozděleni podle věku na: 
muže, ženy, juniory, juniorky, žáky (starší a mladší). 
Závěrečným závodem je mistrovství ČR ve vodác-
kém víceboji. Posádky sbírají po celou závodní se-

zónu body za každý odjetý závod. Body se rozdá-
vají podle umístění v daných disciplínách. Každou 
posádku body posouvají do závěrečné soutěže 
„Českého poháru“. Výherní posádky si odnášejí 
putovní pohár, kde se zaznamenává jméno vítězné 
posádky.

Sjezd se jezdí na cca 12 km pro starší posádky 
a  polovina trati pro žákovské posádky. Většinou 
sjezd probíhá na řekách po ČR, přehradách či jeze-
rech. Součástí sjezdu je střelba ze sportovní vzdu-
chové pušky. Střílí vždy čtyři závodníci a jeden drží 
loď. Každý závodník má 6 pokusů a musí sestřelit 
4 terče. Pokud nesestřelí, posádka dostává trestné 
vteřiny. Po dokončené střelbě posádka pokračuje 
ve sjezdu až do cíle.

Slalom se jezdí mezi brankami povodnými 
a protivodnými. Většinou je na trati 9 branek. Zá-
vodníci se snaží projet brankami co nejrychleji 
a bez doteku. Pokud se branky při průjezdu dotk-
nou, dostávají trestné vteřiny. Ve slalomu má kaž-
dá posádka dva pokusy a počítá se ten lepší.

Sprint je rychlá disciplína. Záleží na síle a výdrži 
posádky v daném úseku. Většinou je sprint dlouhý 
do 300  m. Někdy se jezdí sprint jednotlivě, jindy 
zase po dvou posádkách. Závodníci mají dva po-
kusy a časy se z obou sprintů sčítají.

Plavání je uskutečněno v  bazénech. Posádka 
plave štafetově. Muži plavou 100 m a ostatní 50 m.

Ze všech disciplín se po sečtení časů rozdělí zís-
kané body a ty posádku zařadí do umístění.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022

Zlato Stříbro Bronz
Svaz vodáků České republiky (MS rafting R4) 18 5 3
Celkem 26
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Každý závod se koná celý víkend pro náročnost 
pětiboje. Tradičně je víkend spojený se stanováním 
a setkáváním s bezva lidmi z řad vodáků různých 
klubů ČR.

V  letošním roce bylo možné se účastnit po-
hárového závodu ve Starém Kolíně, Řevnicích, 
Žamberku, Náchodě, Čelákovicích a  Sandberku. 
Novinkou pro rok 2022 byl společný závod pra-
mičkářů a  raftařů konaný v  Čelákovicích. Během 
slalomu a  sprintu musely posádky raftařů jet na 
závodní pramici a naopak na raftech jely posádky 
pramičkářů. Některé kluby se zúčastnily Východo-

českého maratonu, Krumlovského maratonu nebo 
raftového soustředění v Roudnici nad Labem. 

V  roce 2022 soutěžilo celkem 51 posádek 
a z toho 30 posádek žáků, juniorek a juniorů. Bě-
hem léta se uskutečnila různá soustředění pořá-
daná kluby i Svazem vodáků ČR. Tradiční pestré 
soustředění probíhá ve Vlastějovicích na Sázavě. 
Na těchto soustředěních se děti rozvíjejí nejen 
v  dovednostech na dalších plavidlech jako např. 
na kajaku, kanoi, paddleboardu či raftech. Sou-
středění ve Vlastějovicích zastřešuje Svaz vodáků 
ČR. Některé kluby si pořádají vlastní soustředění 

či tábory během letních prázdnin. V  lednu pro-
bíhá zimní soustředění na Vysočině, kde si děti 
i dospělí udržují kondici pomocí tréninků na běž-
kách, lyžích a  ve výšlapech. V  zimních měsících 
se tréninky přesouvají i do plaveckých bazénů, tě-
locvičen a hor. Po zimě se už nemůžeme dočkat 
prvních pohárových závodů a  setkání s  bezva 
lidmi – „pramičkáři“.

MISTŘI ČR PRO ROK 2022:

Muži: Piraně, Rajhrad
Ženy: PF, Starý Kolín
Junioři: Škorpióni, Čelákovice
Juniorky: Sandberský mimoňky, Sandberk
Starší žactvo: Rychlý pádla, Čelákovice 
Mladší žactvo: JŮHOP, Čelákovice

VÝSLEDKY POHáROVÉHO ZáVODU PRO 
ROK 2022

Muži: Piraně, Rajhrad
Ženy: PF, Starý Kolín
Junioři: Randál, Lovosice a Škorpioni Čelákovice
Juniorky: Sandberský mimoňky, Sandberk
Starší žactvo: Rychlý pádla, Čelákovice 
Mladší žactvo: Vodní ještěři, Čochtan Plzeň

AHOJ!
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Svaz vodáků České republiky

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3

1 �Uspořádání�Mistrovství�Evropy�v raftingu�
R4�+�R6 
Lipno�nad�Vltavou,�Česká�republika 
přelom�srpna�a září�2023

Vo
dá

ck
ý 

ví
ce

bo
j



5 2  R O Č E N K A 2 0 2 2

Za
čá

tk
y 

ne
js

ou
 s

na
dn

é



S VA Z V O D á K Ů M O R AV Y A S L E Z S K A  5 3

S pádlem v ruce získává život dimenzi novou,
byť se jedná o dobu post-covidovou

Rob Il Cemen

I  když jsme pro letošní ročník k plánování závod-
ního žebříčku přistupovali s velkou obezřetností 

a lehkými obavami, nakonec se vše v dobré obráti-
lo a co bylo v plánu, se povedlo. Dokonce se poda-
řilo zařadit akce nové, byť, v rámci nultého ročníku, 
nesoutěžní. Ale vše potvrzovalo jeden nezpochyb-
nitelný fakt – “hlad populace po jakémkoli kolektiv-
ním konání”, závodění nevyjímaje. A to i přesto, že 
ještě před zahájením závodní sezóny se objevil jiný 
“nepřítel” – ekonomický dopad nové mezinárodní 
situace v podobě zvýšení nákladů zejména na do-
pravu. I přesto se všech soutěží a závodů zúčastni-
li také zahraniční účastníci. 

Výsledkem byly “líté boje” na poli soutěžním. 
Naopak pokračovaly tendence zlepšených mezilid-
ských vztahů, o nichž jsme s nadšením referovali 
v  loňském roce. Je hezké sledovat, jak závodníci, 
neúprosní na vodě, v čase mimo závodní trať spo-
lečně přiloží ruku k  dílu i  tam, kde to dlouhá léta 
bylo více než vzácné. Možná, že každé zlo je pro 

něco dobré, zvlášť když z  toho lidé vytěží to po-
zitivní. A  rozhodně to není proto, že bychom díky 
postupujícímu věku na věci nazírali jinou optikou, 
optikou takovou, že vidíme jen klady a  negativa 
nevidíme. Protože kdyby se tak dělo, dostalo by 

se nám, prostřednictvím zpětné vazby i  těchto 
informací od samotných závodníků, jejich trenérů 
a dalšího doprovodu. 

Ano – zpětná vazba, motor veškerého dalšího 
zlepšování. A to nejen na poli výchovy, vzdělávání, 
ale i na poli organizátorském, vývoji pravidel a sou-
těžních řádů, adekvátních úprav tréninkových plá-
nů…. Ano, nebudeme-li megalomany, vše probíhá 
k všeobecné spokojenosti. Nejlepším ukazatelem 
jsou počty aktivních závodníků, zvláště pak těch, 
kteří se vrací na další a další závody. A to i v době, 
kdy počasí nepřeje. Nebudeme zastírat, že letoš-
ní duben nebyl ve svém úvodu zcela ideální pro 
vodácké soutěže a  závody. Nicméně mnohaletá 
praxe a  ochota nelpět rigidně na věcech, které 
by, v  konečném důsledku, mohly vést k  ohrožení 
zdravotního stavu závodníků, nám dávají mož-
nosti, kterých využíváme a které jsou akceptovány 
s povděkem. 

Ano, za ta léta víme, že ten, kdo “příliš tlačí na pilu” 
často končí s “prasklým listem pily” a “má dořezá-
no” až do doby, než si koupí nový, řečeno literárním 
jazykem. Je jasné, že vrcholový sport není určen 
pro žádné bábovky, ale co lze aplikovat na ostřílené 
matadory, nemůžeme chtít po našich nejmladších 
závodnících. Je totiž velmi křehká hranice mezi tím, 
co vede k výchově odolných sportovců a tím, co je 
dokáže jednou provždy odradit a ukončit tak jejich 
sportovní činnost. Člověk nemůže lpět na ideálech 

SVAZ VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA
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dob minulých, je nutné se koukat také kolem, jak to 
mají v jiných sportech, jaké jsou psychomotorické 
možnosti a  předpoklady dnešní mládeže…. Ano, 
přiznejme si bez obalu, situace není taková, jaká 

bývala dříve. Ať už je na vině cokoli, a  teorií je na 
toto téma k dispozici dostatek, rozhodně to nebu-
de o neochotě dětí se hýbat, jak to často čteme ve 
zjednodušených sděleních.  Ani to nelze svádět na 

zvýšené ekonomické náklady rodin, které by chtěly 
svým dětem sportování dopřát – to je zase zcela 
jiná kapitola, ale bez vlivu na výše uvedené – ne-
ovlivnila by základní pohybovou dovednost a měla 
by dopad na takové složky, jakými je technická vy-
spělost, vytrvalost, výstroj a výzbroj závodníků. 

Protože však stejné zkušenosti zaznívají ze 
všech stran, od ostatních trenérů, učitelů tělesné 
výchovy a  dalších, nezbývá než tento fakt vzít za 
dostatečně věrohodný, abychom se mu přizpůsobili 
i my. A to ze zcela odlišného důvodu – geometric-
kou řadou se množí vědecké poznatky, prokazující 
prospěšnost jakékoli fyzické aktivity, kterou kdy 
člověk v  životě provozoval a  provozuje. Takzvaně 
každá minuta se počítá. Není zde prostor, ani dů-
vod, rozebírat všechny pozitivní aspekty, včetně 
těch ekonomických, které zlepšují kvalitu života lidí, 
zejména ve věku dospělosti a dalším. Samozřejmě, 
jsou sporty, které jsou limitovány biologicky danými 
možnostmi závodníků, a zde si přiznejme, že vrchol 
fyzické výkonnosti odborníci stanovují okolo 17. 
roku věku. Ani nemáme na mysli sporty, kterým se 
lze, z jakýchkoli důvodů, věnovat jen po určitou dobu 
života. Náš sport má tu výhodu, že v sobě snoubí 
nejen fyzickou zdatnost, ale i  tu technickou. Proto 
není překvapením, že z pohledu absolutních výsled-
ků jsou to právě kategorie veteránské, které ukazují, 
že ne vždy je věk tím hlavním faktorem. A co je ještě 
lepší – právě díky tomuto fenoménu funguje i “insti-
tuce názorného příkladu”. Je snad něco víc než se 
moci na vlastní oči přesvědčit, jak to vypadá, když 
něco dělá člověk, který to umí? Ani tuny prostudova-
né literatury nenahradí krátkodobý pohled na vlastní 
oči? A, ruku na srdce, ulehčí to i trenérům mládeže, 
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kteří nemusí zdlouhavě vysvětlovat proč právě tak 
a ne jinak… Nikdy totiž nesmíme zapomínat na věč-
nou a bezbřehou touhu mladých lidí přijít s něčím 
novým, moderním, pokrokovým. 

Jsou však činnosti, kde již bylo zkoušeno mno-
ho nového, ne-li cokoli, ale desetiletími, ne-li staletí-
mi, ověřená platnost základních pravidel (v našem 
případě – pádlování, technika jízdy na lodi, střelba) 
má svou váhu. Ano, něco dále rozvíjet a zdokonalo-
vat můžeme až po zvládnutí základních stavebních 
kamenů. Není totiž nic horšího než respektování 
a  přehlížení špatných návyků, zlozvyků, které se 
jednak obtížně odstraňují, a  jednak brání dalšímu 
posunu na poli technického růstu a zdokonalování 
závodníka, spolu s  konkurenceschopností ve své 
věkové kategorii. Ale dosti již teoretické polemiky.

Co lze sdělit závěrem k  roku, kdy po dvou-
leté pauze bylo možné uspořádat kompletní 
ročník se všemi pohárovými závody, kromě 
toho, aby to tak bylo možné i  nadále? Že je 
dobře, že kromě stálých a tradičních bašt na-
šeho sportu vznikají nové, úspěšné a také se 
objevují vlaštovky v podobě individuální přípra-
vy a nejsou ojedinělé. A to si myslím napros-
to přesně vymezuje náš sport v celé té, dnes 
nepřeberné možnosti soutěží, disciplín a spor-
tů, kde neustále vznikají další a nová odvětví, 
které jsou často zaměřené jen na úzce spirali-
zované a zaměřené dovednosti. Protože právě 
ta pestrost a  různorodost jsou těmi faktory, 
které prověří sporty tradiční, již dlouhou dobu 
setrvávající ve své neměnnosti. A to náš sport, 
naštěstí, není.

A jaké že byly výsledky letošního ročníku Sit on 
top Cupu? 

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích je 
následující:

Nejmladší žactvo Denis Gonosz
Mladší žákyně Melanie Vlčková
Starší žákyně Hana Plačková
Mladší žáci Albert Hadámek
Starší žáci David Slaný
Juniorky Sára Fialová
Junioři Alán R.
Ženy Martina Šimečková
Muži David  Kurzica
Veteránky mladší Irena Hrnčířová
Veteráni mladší Bohumil Šárka + Peter Abrahám
Veteráni starší Vladimír Káňa

Druhou, ale dle našeho názoru neméně důleži-
tou aktivitou SVMS je práce na přípravě mladé ge-
nerace na nenadálé životní situace, ke které nám 
dalo podnět Sdružení sportovních svazů České re-
publiky s projektem Mladý sportovec. Naše přípra-
va žáků základních a středních škol po uplynulých 
ročnících se stala zejména v  Moravskoslezském 
kraji velmi vyhledávanou a v podstatě již nyní do-
sahuje maximální naplněnosti z  pohledu  našich 
personálních možností. Spolupracujících škol na-
dále přibývá a  je jistě potěšitelným faktem, že se 
objevují naši bývalí členové, kteří opět vstupují do 
SVMS i se svými dětmi a dokonce chtějí spolupra-
covat při organizaci a vedení závodní činnosti. Díky 
nim jsme zatím schopni nadále tuto aktivitu i přes 
zhoršující se ekonomickou situaci udržet. 

Je to prospěšné pro další vývoj členské základ-
ny SVMS – v  přípravě mladé generace seznámí-
me žáky s možnostmi pohybu na vodě, orientací 
v terénu, střelbou ze vzduchových zbraní, základy 
zdravovědy a nezřídka je dokážeme tak zaujmout, 
že se začnou věnovat pravidelné tréninkové čin-
nosti v  některém ze současných klubů SVMS. 
A pokud odejdou sportovat i mimo náš svaz, tak 
nás může těšit, že my jsme jim poskytli prvotní zá-
klady a vštípili jim lásku ke sportu, který je potřebný 
pro život každého z nás.
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Svaz vodáků Moravy a Slezska
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1 �Pokračovat�v tradičních�závodech�
Sit-on-topů.

2 �Rožšíření�další�spolupráce�se�základními�
a středními�školami�v oblasti�ochrany�
člověka�za�mimořádných�událostí.

3 �Získávat�nové�členy�především�
z řad�dětí.
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Doba kovidová, postkovidová a posléze válečná, 
podobně jako v  jiných oblastech života spo-

lečnosti, také v činnosti Svazu vojáků v záloze ČR 
hluboce narušila dříve nastavené a  navyklé stan-
dardy fungování naší organizace. V určitých obdo-
bích byla veškerá činnost úplně zastavena a  pak 
činilo velké problémy opět se zaktivizovat, obnovit 
sociální kontakty a  plnit naplánované aktivity. Při 
přípravě plánu na rok 2022 se nám navracel op-
timismus a  hned vzápětí se objevily nové vážné 
problémy (válečná atmosféra a krize nejrůznějšího 
charakteru, které se stále prohlubují). Za náš svaz 
s uznáním můžeme konstatovat, že činnost našich 
klubů se nezastavila a přes všechny problémy po-
kračuje dál, i  když nás nemálo zkušených kama-
rádů, dobrých střelců a  zkušených organizátorů 
opustilo. Co se týká účasti na našich sportovních 
akcích, také zde se projevují změny k horšímu, za-
příčiněné zřejmě také stále narůstajícími cenami 
veškerého potřebného vybavení a  materiálu (ze-
jména střeliva) a na druhou stranu stále se snižují-
cími finančními možnostmi našich členů. 

Výše zmíněné zásadní problémy se týkají celé 
Evropy, a to se projevilo v účasti našich střelců na 
zahraničních vrcholných střeleckých akcích, když 
v „západních“ zemích byly tyto aktivity výrazně re-
dukovány či přímo zakázány. Velké mezinárodní 
střelecké závody se v podstatě uskutečnily pouze 
v Polsku. Ve Varšavě to byl tradiční „Mezinárodní 
střelecký víceboj ve střelbě z  vojenských zbraní 
2022“ (který se mimochodem konal i ve dvou před-
chozích kovidových letech za dodržování přísných 
protiepidemických opatření) a v Poznani oblíbený 
závod „Snajper 2022“. Na obou těchto velkých vý-
znamných střeleckých akcích, kde se střílí z krát-
kých i dlouhých velkorážných i malorážných vojen-
ských zbraní polské armády, se tak jako v minulosti 
naši střelci reprezentující SVZ ČR a KVZ Staré Brno 
neztratili a  dokázali s  cizími zbraněmi dosahovat 
výborných výsledků. 

Na našem území SVZ ČR organizoval po dvoule-
té kovidové přestávce dvacátý ročník mezinárodní 
Soutěže přátelství mezi Svazem vojáků v  záloze 
ČR a Slovenským svazem vojáků v záloze a bran-
ných sportů, známé jako soutěž „Praha – Brno – 
Bratislava“. Soutěže v mířené střelbě na přesnost 
z krátkých velkorážných zbraní se zúčastňují dva-
náctičlenná družstva (výběry nejlepších střelců) 
Čech, Moravy a Slovenska každým rokem na jiném 

teritoriu. Po několikaleté hegemonii slovenského 
družstva se podařilo družstvu Čech v  domácím 
prostředí na střelnici v Semilech konečně zvítězit. 

Další mezinárodní soutěží na našem území byl 
„Pohár Starého Brna“, kterou organizoval Klub vo-
jáků v  záloze Staré Brno na střelnici v  Hodoníně. 
Soutěžilo se v  osmi různých disciplínách z  krát-
kých i dlouhých velkorážných a malorážných ruč-
ních zbraní v mířené střelbě na přesnost i na rych-
lost. Vzhledem k  výše zmíněným zákazům byla 

účast zahraničních závodníků oproti předchozím 
ročníkům velmi malá – zúčastnilo se pouze něko-
lik slovenských a několik polských družstev. 

Ve spolupráci s armádou, konkrétně s Krajským 
vojenským velitelstvím hl. města Prahy, organi-
zoval Klub vojáků v  záloze Praha 10 už 8. ročník 
mezinárodní střelecké soutěže „REZERVA 2022“, 
která se konala tradičně na vojenské střelnici Jin-
ce-Velcí v tradičních disciplínách – střelba z pistole 
Pi – vz. 82 (na 25 m) a samopalu Sa-vz.58 (na 100 

SVAZ VOJÁKŮ V ZÁLOZE  
ČESKÉ REPUBLIKY

DEFINICE BAREV:

Pantone barva vyšívací nit
zelená listy 369 C 1123
zelená štít 350 C 1344
modrá 2748 C 1202
červená 186 C 1050
černá 1180
bílá 1179
modrá meč tmavá 2718 C 1247
modrá meč světlá 1817 C 1060

Tento vzor byl schválen ředitelem Vojenského historického ústavu
a Komisí vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu
a nelze v něm provádět jakékoli změny velikostí a poměru stran, 

grafických prvků ve znaku ani odstínů barev. Všechny změny musí být 
předem konzultovány a odsouhlaseny Vojenským historickým ústavem.
Znak lze zvětšovat či zmenšovat poměrově pouze jako celek.
© Ministerstvo obrany ČR – VHÚ
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a 200 m). Soutěže se zúčastnilo celkově přes 30 
družstev, mj. 20 tříčlenných družstev Aktivních zá-
loh z celé republiky, družstva zahraničních záložá-
ků ze Slovenska, Rakouska a Německa a družstva 
domácích organizací. Účastníci závodu ocenili 
zejména akční pojetí provedení jednotlivých disci-
plín, kdy ve srovnání s podobnými závody záleželo 
samozřejmě na přesnosti střelby, ale zároveň i na 
rychlosti splnění obou disciplín. V  podmínkách 
moderního boje jde o  základní předpoklad pře-

žití vojáka v  případě ozbrojeného střetu. Vlastní 
střelby proběhly podle předpisů AČR a hodnocení 
výsledků podle pravidel SVZ ČR. Rovněž také s po-
zitivními ohlasy se setkal doprovodný program, 
jakým byla střelba ze vzduchových zbraní, hod gu-
movým granátem na cíl, základy poskytování první 
pomoci, stejně jako možnost vyzkoušet si lasero-
vou střelnici. Celkově zvítězilo družstvo Slovenské-
ho svazu vojáků v záloze a branných sportů těsně 
před družstvem SVZ ČR.

Kromě mezinárodních akcí realizoval náš svaz 
naplánované vrcholové soutěže – Mistrovství ČR 
(Střelecký víceboj SVZ ČR, Střelecký víceboj SVZ 
ČR veteránů, Střelecké souboje dvojic z  velkorá-
žové pistole a revolveru, Českomoravský pohár – 
souboje dvojic z  malorážové pušky, Setkání mi-
strů  – mířená střelba na přesnost z  velkorážové 
pistole a revolveru) a dále přebory SVZ ČR (Přebor 
ve střelbě z útočné pušky – akční a mířená střel-
ba na přesnost, Střelecké souboje trojic ve střelbě 
z  útočné pušky – ve vojenském výcvikovém pro-
storu na Plešivci ve spolupráci s KVV Plzeň, Přebor 
k 77. výročí osvobození Československa). 

Přebor k  77. výročí osvobození Českosloven-
ska se uskutečnil po roční kovidové pauze opět 

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022

Zlato Stříbro Bronz
Svaz vojáků v záloze České republiky 0 1 1
Celkem 2
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ve stejný čas, plnění stejných disciplín za stejných 
podmínek tentokrát na 7 střelnicích po celé re-
publice – v Hodkovicích nad Mohelkou, v Dolním 
Skrýchově, Mokré, Napajedlech, Dobroutově, Se-
dlnicích, Čepirohách. Střílely se celkem 3 disciplí-
ny – 5+15 ran na terč nekrytě ležící figura s kruhy, 
5+15 ran na mezinárodní pistolový terč a 10 ran na 
mezinárodní pistolový terč proti času (měřeno ti-
merem na setiny vteřiny). Zúčastnilo se 136 členů 
SVZ a s ostatními neregistrovanými zájemci z řad 
veřejnosti celkem na 200 střelců.

Kromě vrcholných soutěží sklidily také velké 
ocenění střelecké soutěže organizované ve spo-
lupráci s  Armádou ČR, např. XV. ročník „Memori-
álu ppor. Petra Šimonky“ který tradičně organizuje 
Sdružení válečných veteránů ČR s Krajským vojen-
ským velitelstvím Liberec na střelnici v  Semilech 
a střílí se z velkorážové pistole a samopalu Sa – 
vz.58, dále soutěž ve střelbě z pušek ráží zavede-
ných v  NATO a  z  velkorážových pistolí v  různých 
disciplínách „Pohár ředitele KVV Plzeň“ organizo-
vaný Klubem vojáků v  záloze Tachov na střelnici 
v Plzni – Lobzích, apod. 

Na všech uvedených soutěžích byli členové SVZ 
ČR velmi úspěšní a  dobře si vedli také na jiných 
soutěžích organizovaných jinými subjekty (např. 
na Velké ceně Střelecké revue ve Vlašimi, vzpo-
mínce na Velkou cenu Hradní stráže ve Vinařicích, 
apod.). 

Kromě vrcholných soutěží bylo v rámci SVZ ČR 
v  jednotlivých oblastech naplánováno a  plněno 
430 dalších závodů, ve kterých si jednotlivé kluby 
v  souladu s  Pravidly sportovní střelecké činnos-
ti SVZ ČR plní disciplíny dle vlastního zájmu. Při 
soutěžích na této úrovni se osvědčuje kombina-
ce mířené střelby na přesnost, mířené střelby na 
rychlost, akčních disciplín, z různých druhů zbraní, 
v různých polohách, apod. Přičemž mířená střelba 

na přesnost je základ (nejen k  dosažení vyšších 
stupňů výkonnostních tříd až po dosažení poža-
dovaného počtu mistrovských tříd na možnost 
účasti na nejprestižnější soutěži SVZ ČR – Setká-
ní mistrů, ale také jako předpoklad pro úspěšnou 
akční střelbu, apod.). Mnohé kluby dále pokročily 
v  organizování střeleckých soutěží s  disciplínami 
k  získání střeleckého odznaku KVAS (Kvalifikace 
armádního střelce). 

Vedení SVZ ČR po celý rok všestranně podpo-
rovalo zejména ty kluby, které byly ve své činnosti 
nejaktivnější a  dosahovaly nejlepších výsledků, 
zapojovaly se nejvýrazněji do naplňování schvále-
ného ročního plánu, a které se aktivně zapojovaly 
do práce s mládeží. V tomto roce poprvé náš svaz 
mohl k  naplňování a  zkvalitňování naší činnos-

ti využít přidělenou dotaci od NSA v  rámci výzvy 
Všesportovní organizace a  bylo tak možno ales-
poň symbolicky pomoci zejména aktivní činnosti 
jednotlivých klubů. 

V  letošním roce se podařilo naplňovat plány, 
které jsme si před rokem vytyčili a to i v otázce zís-
kávání nových členů z řad mládeže. Na jaře tohoto 
roku byl na základě aktivního přístupu k problema-
tice práce s mládeží u KVZ Praha 10 založen dět-
ský střelecký kroužek mládeže „KVZ-P10 JUNIOR“. 
Hlavním cílem je odlákat děti od mobilů a tabletů 
a  nabídnout jim jiné zajímavé volnočasové vyžití, 
posílit v nich jejich branné dovednosti, schopnost 
bezpečně zacházet se zbraněmi, probudit v  nich 
zájem o technické sporty a také povědomí o obra-
ně státu. Kroužek má téměř dvě desítky nadšených 
členů a hlavně podporu ze strany rodičů. Děti pod 
odborným vedením zkušených vedoucích postup-
ně získávají potřebné dovednosti a návyky a už se 
těší, že si vše v praxi ověří při účasti na střeleckých 
soutěžích. 
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Svaz vojáků v záloze České republiky

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3

1 �Pokračovat�ve�zvyšování�úrovně�sportov-
ní�střelecké�činnosti.

2 �Realizovat�všechny�vrcholové�střelecké�
akce�(tři�mezinárodní,�šest�Mistrovství�
ČR,�tři�Přebory�SVZ�ČR).

3 �Navázat�na�předchozí�úspěchy�v mezi-
národní�reprezentaci.

4 �Pokračovat�v�projektu�"KVAS"�a�v�zís-
kávání�nových�členů�z�řad�mládeže.
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Vznik záchranářské kynologie 
v Československu

V roce 1968 byla v Příbrami pod gescí Uranových 
dolů založena 1. Československá záchranná bri-
gáda kynologů. Členové této brigády se zúčastnili 
prvních zkoušek záchranných psů a  mistrovství 
Holandska a tím se do ČSSR dostaly nové poznat-
ky ze záchranného výcviku z  jiných zemí. Bylo to 
velmi důležité pro srovnání metodik výcviku v  ji-
ných zemích, protože v té době byla velmi omeze-
ná možnost komunikace a spolupráce se západní-
mi zeměmi. Tato záchranná brigáda existovala až 
do vstupu české kynologie do Svazarmu. Zkušební 
řád pro pracovní plemena byl přepracován a  jeho 
součástí byly i zkoušky záchranných psů. Tím se 
stal výcvik záchranných psů masovou záležitostí, 
vešel do povědomí psovodů a věnovalo se mu stá-
le více lidí.

V roce 1980 bylo uspořádáno 1. Mistrovství re-
publiky záchranných psů, které se koná od té doby 
každoročně, i  když se změnil charakter disciplín. 
Málokterá země ve světě se může pochlubit tako-
vou dlouhou tradicí konání mistrovství republiky 
a výcviku záchranných psů.

V  roce 1990 vznikl jako nová organizace Svaz 
záchranných brigád kynologů ČR. V  současné 
době existuje 14 záchranných brigád kynologů, dle 
krajů v  České republice, kde je organizováno cel-
kem 395 členů a 87 čekatelů.

Svaz se stal i jedním z prvních členů Českomo-
ravské kynologické unie a  v  roce 1993 vstoupil 
jako jeden ze sedmi zakládajících organizací do 
Mezinárodní organizace záchranných psů IRO. Na 
popud našeho svazu schválilo IRO uspořádání 1. 
Mistrovství světa záchranných psů a pověřilo jako 
pořadatele náš svaz. Mistrovství světa se konalo 
v  Oseku u  Duchcova a  naše reprezentační druž-
stvo prokázalo, že patří mezi světovou záchranář-
skou špičku. Získali jsme 1. místo a zlatou medaili 
v družstvech i jednotlivcích.

Současnost Svazu záchranných brigád 
kynologů ČR

I  v  roce 2022 zůstává Svaz záchranných brigád 
kynologů ČR počtem svých členů a čekatelů jed-
noznačně největší dobrovolnickou kynologickou 
záchranářskou organizací v České republice. Jako 
jediný má celorepublikovou působnost s  pevnou 

strukturou jedné samostatné záchranné brigády 
v každém kraji naší republiky. Hlavním výcvikovým 
cílem svazu je příprava svých členů pro praktické 
nasazení při hledání pohřešovaných živých i mrt-
vých osob v  sutinách zřícených budov, v  lesních 
porostech, lavinách a  osob utonulých. Po dvou 
letech omezení, spojených s karanténními opatře-
ními vlády týkajících se epidemie nemoci covid-19 
se letos naplno rozběhla příprava našich kynolo-
gických týmů. 

Hlavní úkoly záchranné kynologie

K hlavním úkolům výcvikových akcí, tak jako v mi-
nulých letech patří příprava a výcvik psovodů a psů 
na složení Atestů GŘ HZS Ministerstva vnitra ČR, 
a to v sutinovém a plošném vyhledávání. 

Úspěšné absolvování těchto atestů je nutnou 
podmínkou pro povolání a nasazení záchranných 
kynologických týmů do praktické akce. Příprava 
psovodů probíhá jednak v  záchranných brigá-

SVAZ ZÁCHRANNÝCH BRIGÁD 
KYNOLOGŮ ČR
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dách kynologů, které vybírají vhodné a  prověřené 
psovody se psy, kteří splňují podmínky pro prak-
tické použití, a  jednak v  prověrkách praktického 
nasazení, které pořádá Svaz záchranných brigád 
kynologů ČR.

V letošním roce uspořádal SZBK ČR jedno sou-
středění v  plošném vyhledávání, a  to v  Červené 
Řečici na Vysočině. Akce se uskutečnila ve velmi 
náročných, zarostlých a  svažitých terénech, kde 
psovodi se psy museli v rámci prověrek prohledat 

při čtyřech nasazeních v terénu více než třicet hek-
tarů lesa, strží, roklin a houštin a vyhledat nezná-
mý počet ztracených osob. Mimo členů výcvikové 
komise SZBK ČR se prověrek zúčastnil lektor z KŘ 
Policie ČR, zodpovědný za vyhledávání pohřešova-
ných osob, který tyto prověrky označil za výborně 
připravené. Dále se letos uskutečnilo i  podobné 
soustředění v  Mimoni, zaměřené na vyhledávání 
v sutinách. Této akce se opět zúčastnil lektor a po-
suzovatel z Hasičského záchranného sboru ČR.

Organizace sportovních akcí a zkoušek

Kromě přípravy svých členů na praktické zásahy se 
Svaz záchranných brigád kynologů ČR věnuje i or-
ganizaci zkoušek a  sportovních záchranářských 
soutěží. 

Zkoušky, které se konají celoročně, a  to v  roz-
sahu Zkušebního řádu SZBK ČR pro záchranné 
psy a Mezinárodního zkušebního řádu IRO, se ko-
nají dle požadavků záchranných brigád kynologů. 
Jedná se většinou o zkoušky sutinové, v plochách 
a  ve vodě. Svaz má velice kvalitní 15členný sbor 
rozhodčích, včetně mezinárodních.

V  letošním roce, po uvolnění vládních opatření 
souvisejících s  covidem-19, proběhly v  SZBK ČR 
celkem tři České poháry, a  to v  sutinovém vyhle-
dávání, plošném vyhledávání a  vodním vyhledá-
váním. Podle nejvyšších stupňů zkušebních řádů 
se uskutečnily i dva výběrové závody na mistrov-
ství republiky a řada dalších pohárů podle nižších 
stupňů zkoušek. Podle Mezinárodního zkušebního 
řádu IPO-R proběhl Bohemia Cup, který byl i nomi-
načním závodem na Mistrovství světa záchran-
ných psů FCI a  IRO, této kvalifikace se zúčastnili 
i  psovodi z  kynologických organizací mimo náš Du
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svaz: Sirius rescue, KZJ ČR, ZBK JMK ČR, MSKS 
KK BAF.

41. Mistrovství Svazu záchranných brigád 
kynologů ČR, z.s.

Ve dnech 7. – 9. října 2022 se v Praze a Vraném 
nad Vltavou uskutečnilo 41. Mistrovství Svazu 
záchranných brigád kynologů ČR. Tato vrcholná 
sportovní akce s dlouholetou tradicí byla přeruše-
na pouze v roce 2020, a to legislativním omezením 
vlády v  důsledku pandemie covid-19. Mistrovství 
ČR pořádala z pověření prezidia SZBK ČR pražská 
záchranná brigáda kynologů, která se zhostila to-
hoto úkolu opět na výbornou. 

Účast SZBK ČR ve světě

Svaz záchranných brigád kynologů vysílá své re-
prezentanty pravidelně i  na Mistrovství světa zá-
chranných psů IRO. Naši psovodi zde slavili celou 

řadu úspěchů jak v jednotlivcích, tak i v družstvech, 
máme celou řadu Mistrů světa v obou kategoriích. 
Letošní ročník se konal v Rumunsku, naše závodni-
ce v sutinovém vyhledání skončila jako sedmá na 
světě. Letos se v Itálii konalo i premiérové Mistrov-
ství světa záchranných psů jednotlivců FCI, taktéž 
za účasti našich psovodů.

Práce s mládeží

Kromě přípravy na praktické zásahy a  sportov-
ních akcí se svaz věnuje i práci s mládeží. V rámci 
projektu Mladý sportovec, který organizuje Sdru-
žení sportovních svazů České republiky, připravi-
la ústecká brigáda soustředění s bohatou náplní 
různých branných prvků a disciplín. Právě dnešní 
práce s  mládeží může v  budoucnu znamenat 
dostatek nových zájemců o  záchranářský vý-
cvik, a tedy i potenciálně zachráněných lidských 
životů. 

Poslání Svazu záchranných brigád  
kynologů ČR

Nejlepší psovodi SZBK ČR se pravidelně se svými 
psy účastní též taktických cvičení i vrcholných sou-
těží v  rámci IZS ČR. Letošní Mistrovství republiky 
záchranných psů IZS se bohužel nekonalo, místo 
něj proběhlo v  Mimoni rozšířené instrukčně me-
todické zaměstnání psovodů všech složek IZS, 
zaměřené na výcvik sutinového vyhledání. Na 
Šumavě se uskutečnilo i  Taktické cvičení složek 
IZS – pátrání po pohřešovaných osobách a jejich 
záchrana z obtížně přístupného terénu.

Svaz záchranných brigád a  jeho psovodi tak 
svojí přípravou, činností a  nasazením, navzdory 
tomu, že vždy konají pouze na dobrovolnické bázi, 
naplňují s velkým odhodláním své poslání. O tom 
svědčí i  několik úspěšných praktických nasazení 
v průběhu roku. Za úspěšná nasazení zakončená 
nálezem živé pohřešované osoby uděluje Svaz 
svým psovodům čestnou plaketu a  ocenění Zá-
chranářský kříž. Letos toto nejvyšší svazové vy-
znamenání obdržel už podruhé Martin Jakubše, 
dalším oceněným byl Pavel Troller, který získal 
i ocenění v anketě Statečné psí srdce za záchranu 
lidského života.

Záchrana lidského života vždy byla, je a  bude 
hlavním cílem a motivací všech našich členů.

Ing. Pavel Troller (viceprezident SZBK ČR, z.s.); 
Mgr. Lucie Dlouhá (výcvikář SZBK ČR, z.s.)

Foto: archiv JČZBK, Jana Volková, Martin 
Jakubše, Marta Skrejvalová, Eliška Janovská, 
Michaela Babíková, Jan Šponar.Sl
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Ústřední automotoklub České republiky z.s. 
(dále jen ÚAMK) se snaží dlouhá desetiletí za-

stupovat a  prosazovat zájmy českých motoristů 
a příznivců motoristických sportů v České republi-
ce. ÚAMK působí na celém území České republiky. 
Prostřednictvím svých partnerských automoto-
klubů a  členství v  mezinárodních motoristických 
a turistických organizacích zajišťuje služby, výhody 
a podmínky pro zapojení svých členů do motoris-
tických aktivit nejen v celé Evropě, ale i po celém 
světě. Sportovní činnost v  klubech (pobočných 
spolcích) ÚAMK má dva hlavní cíle – práci s dět-
mi a  mládeží (nabídnout jim vhodnou alternativu 
trávení volného času) a výchovu a přípravu talentů 
pro reprezentaci ČR ve světě. ÚAMK i  jeho spor-
tovní kluby se zabývají jak motorovými, tak i nemo-
torovými disciplínami. Následuje výčet některých 
úspěchů v sezóně 2022, jak v rovině organizování 
významných sportovních akcí, tak i  dosažených 
výsledků našich závodníku a představení činnosti 
některých klubů.

MOTOROVÉ DISCIPLÍNY

Odchovankyně klubu ÚAMK Denisa Pecháč-
ková mistryní světa v trialu v kategorii TR 2 
Women.

Denisa Pecháčková, 15letá jezdkyně trialu, od-
chovankyně ÚAMK – Cyklo – Trial Klub Střední 
Čechy, byla nejmladší závodnicí v  kategorii MS 
TR2 Women, kde ženy jezdí už na motocyklech 
o  obsahu až 300 cm3. Vyhrála svou kategorii na 
MS s motocyklem o obsahu jen 125cm3, což tento 
její nádherný úspěch ještě umocňuje. MS začalo 
v Německu a Denisa skončila 1. den na 2. místě 
a 2. den zvítězila. V Itálii se jely závody v nadmoř-
ské výšce 1300 m a obsahovaly i přírodní řečiště 
a skalnaté hory, což nemáme možnost v Čechách 
vůbec trénovat. Denisa i zde podala výborný výkon 
a 1. den obsadila 2. místo a 2. den skončila na 3. 
místě. V kategorii startovalo 23 dívek z celého svě-
ta. Denisa se stala mistryní světa v  kategorii MS 
TR2 Women , což je i vzhledem k podmínkám tratí 
neuvěřitelný úspěch. 

Mistrovství Evropy v závodech aut do vrchu 
Ecce Homo Šternberk

Tradiční automobilový svátek, který se od 
roku 1981 jako závod do vrchu stal součástí 
Mistrovství Evropy a  láká ty nejlepší z  celého 
světa. V letošním roce jsme slavili již 117 let od 

prvního závodu do vrchu Ecce Homo a uskuteč-
nil se i  41. ročník Mistrovství Evropy. Fenomé-
nem je na šternberském kopci kromě jedenácti-
násobného evropského šampiona Itala Simone 
Faggioliho, který se letos po dlouhé době poprvé 
nezúčastnil, i jeho krajan Christian Merli. Jedním 
ze závodů na Ecce Homo bylo i Mistrovství ČR, 
v němž zvítězil Petr Trnka. Další rámcový závod, 
který je součástí tohoto podniku, byla Česká 
trofej, kterou ovládl Josef Hlavinka st. na voze 
Opel Lotus. Ani letos nechybělo Mistrovství 

Evropy v  závodech historických automobilů 
do vrchu. Zde vyhrál Ital Piero Lottini, který do 
Šternberka přivezl vůz zesnulého velikána Uber-
ta Bonucciho, krásnou Osellu PA9/90. A v Mist-
rovství České republiky v závodech historických 
automobilů do vrchu zvítězil Adam Klus s  jeho 
Marchem HSS Audi Turbo CanAm. Na letošní 
Ecce Homo se přihlásilo neuvěřitelných 213 
jezdců z 16 evropských zemí a po technických 
přejímkách bylo převzato do závodu 196 jezdců. 
41. ročník Mistrovství Evropy Ecce Homo byl 
opět vrcholným sportovním podnikem u  nás, 
měl skvělé jezdecké obsazení, předvedl velkou 
spoustu zajímavých i rychlých vozů a nedělní zá-
vod měl i díky hezkému počasí naprosto skvělou 
diváckou kulisu. Přišlo asi 20 000 lidí. 

Enduro – ÚAMK KBS Team

Jedním z  našich nejúspěšnějších sportů bylo 
v tomto roce určitě Enduro. Prioritou ve sportovní 
sezóně 2022 byla pro KBS TEAM účast tří jezdců 
v  kompletním  prestižním seriálu motocyklových 
soutěží – GP ENDURO 2022 (mistrovství světa 
jednotlivců). Tento cíl se nakonec podařilo splnit. 
Dalším významným počinem bylo opět zajištění 
startu klubového týmu na mezinárodní šestidenní 
motocyklové soutěži ISDE 2022 konané ve Fran-
cii a účast v seriálech mezinárodního mistrovství 

ČR endurosprint. Pro nejmladší jezdce to pak byla 
účast v  přeborových motokrosových závodech 
juniorů, závodech dětí a  mládeže. V  seriálu GP 
enduro 2022 vybojoval Kryštof Kouble ve třídě E2 
skvělé 6. místo (navíc v GP Portugalska vybojoval 
poprvé v kariéře a pro ČR po dlouhé době 3. místo). 
V  této třídě obsadil navíc Jakub Hroneš konečné 
8. místo. V GP enduro třída E2 Junior ve své první 
sezoně a  18 letech obsadil Matěj Škuta konečné 
7.  místo, což je velkým příslibem do budoucna. 
Tým nechyběl ani letos na startu týmové mezi-
národní motocyklové šestidenní soutěže, která se 
konala na přelomu srpna a září ve francouzském 
Le Puy en Velay. Kryštof Kouble, Jakub Hroneš 
a  Jaromír Romančík vybojovali po jedenácti le-
tech v  této klubové soutěži pro Českou republiku 

ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB  
ČESKÉ REPUBLIKY

M
at

ěj
 Š

ku
ta

 -7
.m

ís
to

 M
S 

tř
íd

a 
E2

 J
un

io
r



6 6  R O Č E N K A 2 0 2 2

1. místo v konkurenci 128 klubových týmů z celé-
ho světa. Navíc v juniorském reprezentačním týmu 
ČR pomohl svými výkony ještě mladý 18letý Matěj 
Škuta ke konečnému 6. místu v soutěži národů – 
JUNIOR WORLD TROPHY. V hodnocení jednotlivců 
soutěže klubových týmů na šestidenní se pak do-
kázal Kryštof Kouble v konkurenci 368 jezdců a při 
součtu všech šesti dnů stát nejrychlejším jezdcem, 
takže tuto kategorii vyhrál. Jezdci KBS TEAMU po-
tvrdili svoji výkonnost i  v  seriálu mezinárodního 
mistrovství ČR endurosprint. Kryštof Kouble i přes 
zranění v závěru sezony získal titul mistra ČR v ab-
solutním hodnocení a  zároveň ve třídě E2. Hned 
za Kryštofem v absolutním hodnocení i ve třídě E2 

skončil na 2. místě mladý Matěj Škuta a ve třídě 
E2 je na třetím místě doplnil Jakub Hroneš, který 
v absolutním hodnocení v posledním podniku se-
riálu přišel díky zdravotním problémům o konečné 
4. místo, a nakonec obsadil 6. místo. 

Valašská rally ValMez

Tradičně se jela v termínu 8. – 10. dubna 2022 jako 
první rallye sezóny. Závod na pomezí Zlínského 
a  Moravskoslezského kraje byl zařazen do seriá-
lu European Trophy – Central, Central European 
Zone, Mistrovství Slovenské republiky a  Mistrov-
ství České republiky v  rallye 2022. Valaška byla 
také součástí České trofeje v  rallye historických 

automobilů. Soutěže se zúčastnilo celkem 87 star-
tujících posádek z České republiky, Slovenska, Pol-
ska, Maďarska a Švédska. Soutěžící čekalo celkem 
14 rychlostních zkoušek na sedmi úsecích o celko-
vé délce 151 km. Soutěž proběhla bez jakýchkoliv 
organizačních problémů a její hodnocení ze strany 
mezinárodních sportovních komisařů i  účastníků 
bylo v rámci mistrovství zóny střední Evropy tradič-
ně velmi vysoké. Letošní ročník potvrdil atraktivi-
tou tratí, kvalitou zúčastněných posádek, vysokou 
mezinárodní účastí a velkým počtem diváků kolem 
tratí pozici jednoho z  nejvýznamnějších podniků 
ERT, Mistrovství ČR a Mistrovství Slovenska.

Činnost jihočeských klubů – ÚAMK Automo-
toklub Rallye Český Krumlov a ÚAMK South 
Bohemia Rally Club

Výsledkem úzké spolupráce Automotoklubu Rallye 
Český Krumlov a South Bohemia Rally Clubu jsou 
čtyři automobilové soutěže uspořádané od dubna 
do září, stejně jako obnovené závody minikár a na-
víc ještě pokračování veteránského seriálu, který 
tyto kluby sdružené pod hlavičkou ÚAMK zaštítily. 
Rallye Český Krumlov se po koronavirových ome-
zeních vrátila po třech letech do svého tradičního 
květnového termínu a  opět byla součástí FIA Eu-
ropean Rally Trophy. Nejrychlejším jezdcem sou-
těže byl již posedmé Jan Kopecký a vyrovnal tak 
rekordní počet vítězství Romana Kresty. Součas-
ně se uskutečnil také jubilejní desátý ročník ČEZ 
Czech New Energies Rallye. Českokrumlovský 
podnik zařazený do FIA Electric and New Energy 
Championship odstartoval premiérově u  jaderné 
elektrárny Temelín a  vítězství obhájila reprezen-
tační posádka Michal Žďárský/Jakub Nábělek. 
V Českém Krumlově se poprvé od roku 2004 ko-
naly závody ve slalomu minikár. Tento bezmoto-
rový sport, velice populární zejména mezi dětmi 
a mládeží, se letos do města vrátil po osmnáctileté 
pauze. Krumlovskou serpentinu sice zpočátku pro-
vázel hustý déšť, obnovení tradice ale nepřízeň po-
časí nepřekazila a  více než padesátka závodníků 
různých věkových kategorií odjížděla s pozitivními 
dojmy.

Stále rostoucí zájem o  setinové rallye ze stra-
ny majitelů skvostů proslavených v  dobách dáv-
no minulých zajistilo pokračování ÚAMK Classic 
Challenge, do které v roce 2022 opět patřily tři pod-
niky. Sezona odstartovala ve druhé polovině dubna 
Spring Classic s  centrem v  Táboře a  naplněným 
seznamem 110 posádek, pomocnou ruku podali 
Jihočeši před začátkem letních prázdnin pořada-
telům z  Valašska při Moravian Wallachia Classic 
a  vrcholem seriálu byla zářijová South Bohemia 
Classic, ve které odstartovalo z  českobudějovic-
kého náměstí rekordních 158 posádek. Součástí 
doprovodného programu již třináctého ročníku 
oblíbeného podniku byla Grand Prix Kaplice, kde 
se v  kokpitu historické formule představil Tomáš 
Enge.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022

Zlato Stříbro Bronz
Ústřední automotoklub České republiky 17 11 11
Celkem 39
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Českomoravský pohár v rallye 

Organizátorem Českomoravského poháru v rallye 
je Sdružení motoristických spolků v ÚAMK. V roce 
2022 bylo v  kalendáři naplánováno 6 podniků, 
z  toho se před uzávěrkou ročenky uskutečnily 4. 
Poslední podnik rallye Kroměříž proběhl v listopa-
du (rallye Hořovice, Podorlická rallye, Radouňská 
rallye, rallye Železné hory, rallye Kroměříž). Asi nej-
větším důkazem popularity seriálu fungujícího již 
bezmála dvě desetiletí je mezi motoristy a závod-
níky pravidelně velká účast posádek (100 až 140). 
Závěrečný podnik v Kroměříži přináší tradičně ještě 
větší podívanou. Co se týká startovního pole, určitě 
neztrácí na atraktivitě, ba naopak, je možné běžně 
vidět i vozy R5, Rally2, Rally4 a 5 atd. Soutěže mají 
standardně minimálně 3 rychlostní zkoušky o cel-
kové délce kolem 60 – 70 km a letos jsme mohli 
vidět i soutěž se 4 rychlostními zkouškami, takže 
organizační tým měl až 180 pořadatelů. 

NEMOTOROVÉ DISCIPLÍNY

ÚAMK SK Biketrial Znojmo

Jeden z  úspěšných sportovních klubů zabývající 
se dnes velmi populárními nemotorovými disci-
plínami cyklotrial a biketrial pořádal v termínu 21. 
a 22. května 2022 dva závody Mistrovství ČR, Čes-
kého přeboru a Poháru ČMF v biketrialu ve spor-
tovním areálu v rakouském Retzu. 

Po dvanácté mistrem světa!

Našemu osvědčenému „harcovníkovi“, předse-
dovi našeho pobočného spolku ÚAMK Biketrial 
Blansko Václavu Kolářovi, světově známému spí-
še jako „Vascha“, se podařilo získat ve španělské 
Reinose již dvanáctý titul mistra světa v biketria-
lu v nejprestižnější kategorii „Elite“. Udržet se tak 

dlouho ve světové elitní špičce a  porážet daleko 
mladší závodníky je opravdu neskutečný výkon 
hodný obrovského obdivu. Navíc se Vašek věnuje 
mnoho let velmi úspěšně výchově mládeže. 

ÚAMK Bikrosklub Řepy

V letošním roce obsadili jezdci při Mistrovství ČR 
klubů a týmů 6. a 7. místo, ze 76 přihlášených druž-
stev. Eliška Bartuňková se stala Mistryní ČR BMX 
v kategorii Women U23. V dětských kategoriích se 
stali Mistři ČR BMX, Viktor Oldřich Chudoba v kate-
gorii B15, Albert Vlček v kategorii B14, Tobas Bleier 
v  kategorii B13, Adam Sedláček v  kategorii B12, 
Max Roškot v kategorii B7. Max Roškot se stal Mi-
strem Evropy v kategorii B7, Josefína Moravcová 
obsadila 3. místo na Mistrovství Evropy v katego-
rii G8. Po 8 letech uspořádal klub závod Mistrov-
ství ČR BMX/King of Prague jednotlivců a  klubů 
s účastí 298 závodníků.

Bezpečnost silničního provozu

ÚAMK se desítky let intenzivně věnuje práci s ve-
řejností v  oblasti zvyšování úrovně bezpečnosti 
silničního provozu. V  roce 2022 probíhaly dva 
hlavní projekty. Ve spolupráci s  Fondem zábrany 
škod FZŠ organizoval ÚAMK projekt „Bezpečně na 
elektrokole“, což byly bezplatné kurzy s teoretickou 
i  praktickou náplní pro zájemce z  řad veřejnosti 
probíhající v zařízeních ÚAMK v Českých Budějo-
vicích a Pardubicích s tématem – zásady bezpeč-
né jízdy na elektrokole a elektrokoloběžce. Dalším 
projektem, který probíhal a probíhá ve spolupráci 
s Mezinárodní automobilní federací FIA, je projekt 
„Drive in the moment“ („Věnuj se řízení“), který se 
snaží upozornit na nebezpečí odvádění pozornosti 
řidičů při řízení manipulací s mobilem, navigací, rá-
diem ve voze apod.
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1 �Pokračovat�v intenzivní�přípravě�dětí�
a mládeže�v jednotlivých�sportovních�
disciplínách.�Pokusit�se�maximálně�pod-
pořit�největší�současné�mladé�sportovní�
talenty�Ústředního�automotoklubu�ČR�
(dále�ÚAMK)�např.�Kryštofa�Koubleho,�
Matěje�Škutu,�Jakuba�Hroneše,�Elišku�
Bartuňkovou,�Sabinu�Košárkovou,�De-
nisu�Pecháčkovou,�René�Vymětala�ad.,�
kteří�dosahují�významných�mezinárod-
ních�úspěchů.

2 �Kvalitně�zorganizovat�a zabezpečit�vý-
znamné�a populární�sportovní�akce�jako�
jsou�–�Valašská�rallye,�ME�v závodech�
aut�do�vrchu�Ecce�Homo�Šternberk,�
Rallye�Český�Krumlov,�ČEZ�New�
Energies�Rallye,�Rallye�Praha�Revival,�
Rallye�Berounka�Revival,�South�Bohemia�
Classic,�seriály�závodů�Českomoravské-
ho�poháru�v rallye,�seriál�závodů�aut�do�
vrchu�EDDA�CUP�atd.

3 �Pokračovat�v intenzivní�práci�v oblas-
ti�zvyšování�bezpečnosti�silničního�
provozu.�Navázat�těsnější�spolupráci�
s oddělením�BESIP�MD�ČR.�Zorganizovat�
maximum�preventivních�výchovných�
akcí�s využitím�materiálu�a technického�
vybavení,�které�má�ÚAMK�k dispozici�
(mobilní�simulátory�nárazu,�mobilní�
trenažéry,�mobilní�velkplošná�obra-
zovka,�mobilní�kluzné�fólie�atd.).�Dále�
upozorňovat�na�nešvary�rozptylování�se�
za�volantem�s využitím�promo�materiálů�
a videospotů�k této�problematice.�

4 �Pokračovat�v práci�v oblasti�výchovy�
uživatelů�elektrokol�a elektrokoloběžek�
v jejich�správném�a bezpečném�používá-
ní.�V této�oblasti�přibývá�vážných�úrazů�
při�nesprávném�používání�těchto�čím�
dále�oblíběnějších�dopravních�
prostředků.
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Z historie zálesáckého střediska Zaječice

ZÁLESÁK – středisko Zaječice patří mezi nejstarší 
zálesácká střediska. Jeho počátky spadají do roku 
1968, kdy v malé obci Bítovany pracovala skupina 
nadšenců s dětmi a mládeží pod záštitou tehdej-
šího Svazarmu. Zaměření organizace pouze na 
branné závody a střelbu však bylo pro většinu mla-
dých dosti jednostranné a jednotvárné.

Proto, když ve svazarmovských novinách vyšel 
poutavý článek o  všestranných branně-sportov-
ních aktivitách, zaměřených na pobyt v  přírodě 
v  rámci nového odborného svazu ZÁLESÁK, byla 
tato atraktivní činnost pro většinu členů vhodným 
řešením. Vedení základní svazarmovské organi-
zace v  čele s  Karlem Krbálkem navázalo spojení 
s ústředím ZÁLESÁKA – svazu pro branný pobyt 
v přírodě a 10. září 1968 bylo v Bítovanech založe-
no zálesácké středisko.

V  říjnu téhož roku se Karel Krbálek zúčastnil 
náčelnického kurzu na zálesáckém srubu MOD-
ŘINKA v Bílých Karpatech a po úspěšném zdolání 
drsné šestatřicetihodinové „zálesácké cesty“ se 
stal střediskovým náčelníkem. Středisko zare-
gistrovalo 44 členů z  Bítovan, Zaječic, Žumberka 
a Chrudimě.

Zálesácký výchovně-výcvikový systém byl Mi-
nisterstvem národní obrany schválen jako systém 
pro výcvik branců-průzkumníků, a  proto po ab-
solvování průzkumných kurzů náčelníkem začalo 
středisko zajišťovat tento výcvik ve svém regionu. 
Dostalo k  tomu příslušné vybavení včetně tábor-
nického materiálu, lan, karabin, vysílaček, sportov-
ních potřeb apod.

Na Vysočině u  rybníku Kuchyně, v  katastru 
obce Herálec, uspořádalo středisko svůj prv-
ní výcvikový tábor. Byl vybudován samotnými 
účastníky především z okolních přírodních zdrojů 
jednoduše a skromně, ale o to účelněji pro tvrdý 
a náročný branně-sportovní výcvik. Tábora se zú-
častnili zálesáci z Poděbrad a v následujícím roce 
i z Hlinska.

ZÁLESÁK  
SVAZ PRO POBYT V PŘÍRODĚ
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Vzhledem k  tomu, že v  okrese vzniklo další 
zálesácké středisko, byl podle Statutu Zálesáka 
ustaven společný kmen Chrudim, jehož náčel-
níkem se stal již zkušený Karel Krbálek. Vedení 
střediska pak převzal Karel Drášil a  střediskové 
sídlo se z  důvodu kvalitnější klubovny přesunulo 
do nedaleké obce Zaječice. Od 30. prosince 1970 
se tak změnil název střediska Bítovany na středis-
ko Zaječice.

Koncem roku 1970, v době začínající tzv. „nor-
malizace,“ byl však na zásah ÚV KSČ svaz ZÁLE-
SÁK zrušen. Ale středisko Zaječice, jako mnoho 
dalších, pokračovalo v  zálesácké činnosti na zá-
kladě ústředím ZÁLESÁKA tajně upraveného STA-
TUTU. Členové střediska zrušeného svazu, ukryti 
ve Svazarmu, pracovali nadále s dětmi a mládeží 
a své tábory pořádali až do roku 1975. Pak ale mu-
seli vrátit materiál, který sloužil k výcviku branců, 

ztratili klubovnu a  pod neustálými ideologickými 
ataky ze strany svazarmovských orgánů počala 
činnost upadávat.

Počátkem osmdesátých let se však ozvalo bý-
valé nejsilnější zálesácké středisko, které nyní jako 
326. základní organizace Svazarmu Brno začalo 
pod názvem „Branný pobyt v přírodě“ kontaktovat 
zbytky zálesáckých středisek, ukrytých v  organi-
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zacích Svazarmu. Spojení mezi nimi zajišťovala 
ilegální tzv. Koordinační komise branného pobytu 
v přírodě, jejíž porady pod záminkou oslav naroze-
nin, promocí či svateb kamarádů kryly spolupráci 
svazarmovských organizací.

Společně se řešily především nové výcvikové prv-
ky, metodické otázky, společné akce, propagační zá-
ležitosti i výdělečné možnosti. A tak rozšířeného ná-
čelnického kurzu se v roce 1981 zúčastnil vedle Karla 
Krbálka také Zdeněk Janský ze Zaječic i se svým zá-
lesáckým oddílem, který zabezpečoval praxi kurzistů.

Za účelem prosazení zálesáctví začalo 326. stře-
disko v roce 1983 pořádat pochody Bratislava-Brno, 
kterých se zúčastnila i družstva ZO Zaječice. Jako 
postupová předkola této „Operace B-B“ začala od 
třetího ročníku probíhat i krajská kola, přičemž „Vý-
chodočeské“ zajišťovala organizace Zaječice pod 
názvem „Akce VPŘED“. Tato akce později na základě 
své kvality přerostla svým rozsahem na celorepub-
likovou a  dokonce od roku 1990 na mezinárodní, 
neboť se jí účastní i družstva ze Slovenska. V roce 
1993 se zapojilo do zajišťování středisko Chrudim.

Zálesácké středisko Zaječice bylo obnoveno 
9. března 1990 po rehabilitaci ZÁLESÁKA jako celku.

Opět začalo pořádat tábory, v roce 1991 na za-
půjčeném tábořišti od školy Nasavrky u rybníka Mí-
lovy a v roce 1994 si zapůjčilo táborovou základnu 
od PS Slatiňany u obce Šiškovice.

Roku 1995 se zapojilo do budování svazového 
tábora na Komáří pasece, který jeho členové po-
máhali zajišťovat účastnicky i cvičitelsky.

Klubovnu středisko muselo čtyřikrát stěhovat. 
Od roku 2002 ji má v obci Žumberk. V témže roce 
se podařilo pronajmout objekt u koupaliště v Rych-
nově, obec Krouna. Jednalo se o sociální zařízení 
bývalého JZD Hroubovice, které středisko upravilo 
tak, aby sloužilo celoročně. Od roku 2015 zde pořá-
dá týdenní dětské tábory.

Až do pandemie se členové střediska zúčast-
ňovali celosvazových akcí, a  to zálesáckého me-
moriálu Hlídkový oheň Libora Plívy, Boje o kótu X 
a  Společenského večera. Zároveň se podíleli na 
jejich zajišťování.

St
ře

le
ck

ý 
vý

cv
ik

Př
ek

áž
ko

vý
 z

áv
od

 s
 b

ře
m

en
em



7 2  R O Č E N K A 2 0 2 2



Č E S K á A S O C I A C E PA R KO U R U  7 3

V   letošním roce mohla Česká asociace par-
kouru (ČAPK) spustit projekty, které z důvodu 

dvouletých omezení amatérského sportu provádět 
nemohla. Před koncem roku 2021 se podařilo ote-
vřít a naplnit školení Instruktorů parkouru III. třídy 
v  Praze. A  protože v  asociaci dbáme na kvalitu 
a ne na kvantitu, probíhaly v  lednu druhé zkušeb-
ní termíny. Během května proběhlo 2. školení pro 
instruktory, a  to v  Brně. Pro rok 2023 plánujeme 
školení Instruktorů parkouru II. třídy a  výhledově 
plánujeme na akademické půdě s licencemi I. třídy.

Se začátkem roku Výkonný výbor ČAPK schválil 
přistoupení dalších tří sportovních klubů, z  Kar-
lovarského a  Ústeckého kraje, z  Kraje Vysočina 
a Jihomoravského kraje. S jedním z klubů se spo-
lupráce již jednou osvědčila při pořádání festivalu 
v Karlových Varech. A na podzim tohoto roku jsme 
přijali další klub, pražský Jungle Letňany.

V  prvním pololetí byly v  plánu dvě hlavní sou-
těže, a  to další konání překážkového turnaje Sin-
gle Czech Tag, který se kvůli právním změnám již 
nesměl nazývat World Chase Tag (WCT), a Český 
parkourový pohár, tři soutěžní disciplíny v parkou-
rovém stylu, rychlosti a dovednosti.

ČESKÁ ASOCIACE PARKOURU

Tr
ad

ič
ní

 p
od

zi
m

ní
 p

ra
žs

ký
 J

am
 n

a 
Vl

ta
vs

ké
 (P

ra
ha

)
Pr

ec
is

io
n 

ju
m

p 
na

 p
ar

ou
ro

vé
m

 h
řiš

ti 
Dv

or
sk

éh
o 

(L
ic

en
ce

 II
I. 

tř
íd

y 
Br

no
)



7 4  R O Č E N K A 2 0 2 2

V  průběhu plánování Mistrovství ČR – Single 
Czech Tagu (SCT), jak už název napovídá, turnaji 
jednotlivců, přišla pozvánka na Mistrovství světa 
ve WCT v  Londýně. Evidentně se reprezentač-
ní tým ČR ukázal na podzimním turnaji ve WCT 
v roce 2021 v belgických Antverpách ve výborném 
světle a stal se tak atraktivním pro diváky sportu, 
jemuž po pandemii stoupá popularita.

Důsledky koronavirové pandemie se podepsaly 
i v soukromém sektoru. Před turnajem SCT tak vy-
padl nejdůležitější sponzor, a to na základě změny 
nadnárodní organizační struktury. I přesto se akci 
podařilo s minimálním rozpočtem uspořádat a do-
plnit tak reprezentační tým o nové reprezentanty. 
Jeden z  reprezentantů musel být na základě na-
řízení z Národní sportovní agentury (NSA) z týmu 
stažen, protože byl ruským občanem (pravidla 
WCT umožňují členství jiných národností v týmu). 

V  červnu zároveň došlo k  uspořádání dlouho 
očekávaného Českého parkourového poháru. 
Soutěžilo se v  rychlostní, stylové a  dovednostní 
disciplíně. První ročník této soutěže se těšil velké 
účasti české parkourové komunity. Do jednotlivých 
kategorií se podařilo přilákat i ženská jména. Díky 
zájmu bude v listopadu spuštěna první ligová par-
kourová soutěž. Do budoucna je cílem ČAPK více 
propojit soutěže s polskou národní asociací a po-
kračovat v pomoci slovenské straně.
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S koncem roku přišla Národní sportovní agen-
tura s  nekompromisním verdiktem, a  to, že ná-
rodním svazem, a  tedy i příjemcem svazové do-
tace pro sport, může být pouze ten svaz, který je, 
mimo jiné, členem nadnárodní asociace, která má 
alespoň 30 členských států. Nejenže tak dojde 
k  finanční paralýze ČAPK na dalších několik let 
dopředu, ale zároveň tato pravidla paralyzují i ně-

kolik dalších českých sportovních svazů a Česko 
tak bude zbytečně přicházet o  medaile. Aktivně 
se tak přidáváme k  řešení připomínek směrem 
k NSA.

V  neposlední řadě, v  Česku došlo k  otevře-
ní několika dalších parkourových hřišť. Záro-
veň Praha 7, Institut plánování a  rozvoje Prahy 

a  dánské architektonické studio Bjarke Ingels 
Group aktivně jednají se zástupci české parkou-
rové komunity, M. Kořínkem, K. Bouřilem a  M. 
Filipinem o  výstavbě náhrady za, na jaře 2023 
bouranou, kolébku českého parkouru, pražský 
spot Vltavská. Máme informace, že s  parkou-
rem se na místě počítá i po vystavění Vltavské 
filharmonie.
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Česká federace Okinawa Karate a  Kobudo 
(ČFOKK) je národní organizace, která oficiálně 

zastupuje mezinárodní organizaci World Oshu-kai 
Dento Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Federa-
tion (WOF) v České republice. Zakladatelem, před-
sedou a  hlavním instruktorem ČFOKK je sensei 
Jan Kopecký, držitel stupně 6. dan v Okinawa Sho-
rin-ryu Karate a 5. dan v Okinawa Kobudo, jenž je 
přímým studentem a pokračovatelem okinawské-
ho velmistra Kenyu Chinena, prezidenta a hlavního 
instruktora WOF.

 Okinawa Shorin-ryu Karate (沖縄小林流空手), 
v minulosti nazývané Shuri-te, je nejstarší styl bojo-
vého umění z Okinawy, který mistři předávali něko-
lik století jako soubor svých znalostí a zkušeností 
získaných obranou nejen sebe, ale i své země proti 
okupaci a teroru. Nejdůležitějším aspektem tohoto 
bojového umění je účinnost. Naše organizace je 
pokračovatelem této tradice. V  praktickém pojetí 
se toto bojové umění vyznačuje rychlostí, přesnos-
tí, úhyby těla, současně s  obranou, protiútokem 
a využitím energie těla. 

Nedílnou součástí dlouhodobého, náročného, 
fyzického a  mentálního tréninku našich cvičenců 

je pravidelná výuka přímo na Okinawě, ostrově 
vzniku karate, kde poznají také kulturu a mentalitu 
tohoto bojového umění.

Okinawa Kobudo (沖縄古武道) je bojové umění 
se zbraněmi, které se vyvinulo na Okinawě a dal-
ších ostrovech Ryukyu a  bylo cvičeno jako sou-

část  karate. Protože byl vydán zákaz vlastnění 
zbraní, Okinawané byli nuceni používat různé ná-
stroje a  předměty jako zbraně. Slovo kobudo se 
skládá ze tří slabik, resp. znaků: ko 古 – „starý, sta-
rodávný“, bu 武 – „bojový“ a do 道 – „umění, ces-
ta“. Souhrnně lze přeložit jako „starodávné bojové 
umění“. Okinawa Kobudo má stejné principy jako 

ČESKÁ FEDERACE  
OKINAWA KARATE A KOBUDO
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Okinawské Karate a  používají v  tréninku zbraně: 
BO, SAI, TONKUWA, NUNCHAKU, KAMA, EKU, JO, 
SANSETSUKON, KWE, TEKKO, SURUCHIN, NUNTI, 
TIMBE + SEIRYUTO, TETCHO.

Hned z  počátku tohoto roku v  měsíci lednu 
oslavila ČFOKK své patnácté výročí, které nestihla 
v roce předchozím, a to z důvodu pandemie. Tímto 
jsme si připomněli, že před patnácti lety přinesl náš 
sensei Jan Kopecký Okinawa Shorin-ryu Karate 

WOF a Okinawa Kobudo WOF do České republiky 
a z ČFOKK se stal oficiální zástupce mezinárodní 
organizace World Oshu-kai Dento Okinawa Sho-
rin-ryu Karate Kobudo federation v  České repub-
lice. Výročí ČFOKK obnášelo jednak společné 
tréninky členů, které vedl hlavní instruktor a  také 
slavnostní večer v historickém sále radnice v Ha-
vlíčkově Brodě, kde byla ČFOKK založena. Mezi 
hosty slavnostního večera byli starosta města 
Havlíčkův Brod Jan Tecl, sponzoři, podporovatelé, 

vzácní hosté a samozřejmě členové a funkcionáři 
ČFOKK. V průběhu večera předseda ČFOKK prove-
dl hosty prezentací historie a aktivit ČFOKK, plány 
do budoucna a  předal ocenění hostům, členům 
a funkcionářům.

 Jedna z  následujících premiérových akcí byly 
závody Okinawa karate pro děti ve městě Veltru-
sy. Disciplíny byly velmi různorodé, neprověřovaly 
jen techniky karate, ale také rychlost, obratnost 
a  sílu. Organizátorem akce byl veltruský vedoucí 
instruktor Marek Mach, který je i místopředsedou 
ČFOKK. Podle úspěchu akce se bude opakovat 
každoročně.

V měsíci dubnu skupina členů ČFOKK předsta-
vila veřejnosti Okinawa Kobudo na slavnostech 
bojových umění „Budo Matsuri“ konané v  Praze 
Česko-japonskou společností. Ukázka i workshop 
Okinawa Kobudo sklidily velký úspěch. 

V  průběhu roku se naši členové, zejména in-
struktoři, účastnili mezinárodních stáží v  zahra-
ničí pod vedením našeho okinawského velmistra 
Kenyu Chinena (10. dan), aby zdokonalovali své 
dovednosti a  znalosti. Navštívili hlavně soused-
ní Polsko a  Francii. Hlavní instruktor ČFOKK Jan 
Kopecký získal pokračující učitelské licence WOF 
Karate a Kobudo. 

Di
sc

ip
lín

a 
DO

JO
 K

UM
IT

E 
na

 tu
rn

aj
i Č

FO
KK

: S
hi

ng
ita

i O
pe

n 
20

22
Př

ed
áv

án
í o

ce
ně

ní
 n

a 
tu

rn
aj

i O
ki

na
w

a 
Ka

ra
te

 a
 K

ob
ud

o 
ČF

O
KK

 –
 S

hi
ng

ita
i O

pe
n 

20
22



Č E S K á F E D E R A C E O K I N AWA K A R AT E A KO B U D O  7 9

V průběhu roku ČFOKK pořádala několik zkou-
šek na žákovské stupně (KYU) v Karate a Kobudo, 
kde všichni adepti úspěšně složili zkoušky a obdr-
želi vyšší stupeň (pásek). Stupně uděloval hlavní in-
struktor ČFOKK. Dále pak proběhly tři soustředění 
pro děti, a to jednodenní jarní, podzimní a týdenní 
letní soustředění. Náplní nebylo jen zdokonalování 
dovedností v karate, ale také rozvoj všestrannosti, 
sebeobrany a dalších úkolů v rámci přechodného 
tréninkového období.

Předseda a  hlavní instruktor ČFOKK obdržel 
od guvernéra japonské vlády prefektury Okinawa 
ocenění za podporu a rozvoj okinawského karate 
a kobudo v  rámci projektu „Okinawa Karate style 
research“. 

Začátkem školního roku 2022/2023 se ČFOKK 
rozrůstá o nové dojo (klub), a  to v obci Věž. Toto 
nové dojo vede Miroslav Sommer (1. dan). 

V  následujícím roce čeká členy ČFOKK nejen 
pravidelné každoroční akce jako jsou soutěže, ná-
rodní stáže, zkoušky a cesty na mezinárodní stáže, 
ale také spolupořádání mezinárodní stáže WOF 
Okinawa Kobudo v Bratislavě a cesta na Okinawu, 
rodiště karate, kde japonská vláda prefektury Oki-
nawa pořádá akci „Budo Bugei“ – festival Okinawa 
karate, které je považováno za národní bohatství 
a je zapsáno v UNESCO. 
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Gymnathlon je unikátní projekt všestranné 
sportovní přípravy dětí působící v ČR od roku 

2016. Za dobu své existence si vybudoval mezi ro-
diči velmi dobré renomé, o čemž každoročně svěd-
čí progresivní nárůst jeho členské základny. 

Hlavním motivem, kvůli němuž celý koncept 
vznikl, jsou však děti. Stěžejní myšlenku projektu 
výstižně shrnují slova zakládajících členů spolku 
Jana Březiny a Martina Jahody:

„Naším velkým přáním je, aby si děti sport a po-
hyb zamilovaly. K tomu jim chceme pomoci tím, že 
jim ho představíme jako zábavu a hravou aktivitu, 
nikoliv jako náročný dril. Chceme, aby každý Gym-
nathlon trénink byl silným emočním prožitkem, 
kdy děti zapomenou na okolní svět. Chceme, aby 
odcházely a znovu přicházely nadšené a radostné. 
Chceme, aby Gymnathlon byl jedním z prvních krů-
čků na cestě k celoživotní lásce ke sportu.“

Úspěšný koncept se opírá o několik základních 
principů, na nichž Gymnathlon staví – všestran-
nost, maximální hravost a prožitek, metodika od 
odborníků a kvalitní trenéři, kteří procházejí pro-
pracovaným systémem školení. 

Předním cílem Gymnathlonu je vybudovat 
u  dětí pozitivní vztah k  pohybu. Nesnaží se vy-
chovávat vrcholové sportovce, ani se orientovat na 
dosahování výsledků, ale dát jim na začátku jejich 
sportovní cesty široký a  pestrý základ, z  něhož 
budou těžit v  dalších letech po výběru konkrétní-
ho sportu. Přestože jsou v  rámci metodiky Gym-
nathlonu definovány konkrétní dovednosti, jež by si 
děti měly v průběhu kurzu osvojit, na prvním místě 
je vždy jejich prožitek, radost a nadšení.

METODIKA 

Původně byl program určený dětem od 4 do 8 let, 
oddělený pro předškoláky a školáky, ale se vzrůsta-
jícím zájmem a snahou uspokojit větší okruh dětí se 
věkové rozmezí rozšířilo a dnes se Gymnathlon člení 
do 4 dílčích programů, které díky metodické návaz-
nosti tvoří unikátní sportovní cestu zajišťující kom-
plexní rozvoj dítěte. Základní specifika jednotlivých 
programů jsou uvedeny v tabulce.

Metodika Gymnathlon byla vyvíjena ve spoluprá-
ci s odborníky z FTVS UK a odborníky ze sportov-
ních klubů a svazů. Skladba cvičení byla vybírána 

jednak s důrazem na prožitek a zábavu dětí, jednak 
s ohledem na jejich všestranný rozvoj pokrývající 
nejen fyzické, taktické a technické schopnosti, ale 
i  rozvoj osobnosti. Každý z programů má přesně 
definovanou „Metodiku sportovního rozvoje“ ob-
sahující konkrétní dovednosti, které by si děti měly 
tréninkem osvojit.

Pro podporu a  maximalizaci hravosti slouží 
v Gymnathlonu speciální gamifikační prvky. Za 
absolvované tréninky a  procvičené dovednosti 
sbírají děti samolepky do atraktivních hracích 

plánů, které posilují jejich motivaci, neboť je 
celým kurzem graficky provádí. Zároveň slouží 
i rodičům jako vodítko ohledně náplně a průběhu 
programu. Hravému rázu hodin pomáhá i  pří-
tomnost ikony a maskota Gymnathlonu opičáka 
Maxe. Ten podporuje děti nejen při samotných 
trénincích, ale i  mimo ně, neboť každé dítě má 
možnost ho mít vždy na týden doma. Prostřed-
nictvím Maxova zápisníčku si pak děti sdílí ro-
dinné sportovní zážitky z  Maxovy návštěvy, což 
udržuje jejich sportovní motivaci i mimo samotné 
tréninky.

GYMNATHLON
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Gymnathlon BABY (2,5 – 4 roky)

• První	seznámení	s organizovaným	pohybem
• Rozvoj	10	základních	pohybových	dovedností
• Budování	pozitivních	emocí	a samostatnosti

Gymnathlon SPORTMIX (6 – 8 let)

• Rozvoj	všestrannosti	a týmové	spolupráce
• Výuka	základů	6	oblíbených	sportů
• Basketbal,	gymnastika,	tenis,	atletika,	volejbal,	parkour

Gymnathlon JUNIOR (4 – 6 let)

• Budování	všestrannosti	a sportovní	motivace
• Rozvoj	12	klíčových	pohybových	dovedností
• Atletická	a gymnastická	cvičení,	pohybové	hry

Gymnathlon ACTIVE (8 – 11 let)

• Budování	kondice	a pohybových	návyků
• Rozvoj	9	fyzických	schopností,	sportovní	analýza
• Všestranný	kruhový	trénink,	pohybové	hry
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ORGANIZACE

Kurzy Gymnathlon probíhají přes školní rok a sklá-
dají se z pravidelných tréninků 1x týdně. K jejich 
realizaci se využívají především pronajaté tělo-
cvičny škol a  sportovní haly (programy JUNIOR, 
SPORTMIX a  ACTIVE), doplněné o  cvičební sály 
(program BABY). Všechny programy mají pev-
ně stanovený tréninkový plán čítající 32 hodin 
s přesně definovaným metodickým postupem pro 
každou jednotlivou hodinu. K  zajištění maximální 
a  srovnatelné kvality tréninků napříč všemi kurzy 
slouží trenérský manuál, obsahující nejen meto-
diku samotných cvičení, ale i pokyny pro správný 
průběh a  vedení tréninku. Do kurzů je možné se 
přihlásit kdykoliv během školního roku.

ŠKOLENÍ A VZDĚLáVáNÍ TRENÉRŮ

Za účelem kvalitního průběhu tréninku a maximál-
ního sportovního prožitku je koncept Gymnathlo-

nu postaven na omezené kapacitě kurzu a 2 tre-
nérech, kteří se dle potřeby vzájemně doplňují, 
s dětmi fungují jako sehraný tým a vždy usilují o to, 
aby si všechny děti odnesly z každé hodiny jen ty 
nejlepší zážitky. Jsou nejdůležitějším článkem 
Gymnathlonu, a proto jsou pečlivě vybíráni i prů-
běžně školeni. 

Každý trenér je povinen zúčastnit se vstupní-
ho školení i následných navazujících školení, kde 
si prohlubuje svoji kvalifikaci. Obsahem školení 
je jednak představení a správné pochopení filo-
zofie Gymnathlon, jednak praktický nácvik jed-
notlivých aspektů a oblastí tréninkové metodiky.

Garantem školení a  vzdělávání trenérů Gym-
nathlonu je doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D., ve-
doucí Katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky 
TV a sportu FTVS UK.

STRUKTURA A ČLENSKá ZáKLADNA

S  rostoucím počtem registrovaných dětí se zvět-
šuje i lokální působnost Gymnathlonu. Od prvotně 
téměř ryze pražského projektu se Gymnathlon 
rozšířil i do dalších měst i obcí a v letošní sezóně 
(2022/2023) mají rodiče možnost vybrat si z více 
než 400 kurzů po celé ČR, přičemž od doby svého 
vzniku absolvovalo Gymnathlon přes 15 000 dětí 
(včetně probíhající sezóny).

S  dynamickým vývojem členské základny do-
šlo v roce 2020 k založení Asociace Český Gym-
nathlon, která je za účelem efektivního a flexibilní-
ho fungování zastřešena Sdružením sportovních 
svazů České republiky.

Počty registrovaných dětí v kurzech (ke 
konci sezóny):

• 2016/2017 – 15
• 2017/2018 – 490
• 2018/2019 – 1382
• 2019/2020 – 2152
• 2020/2021 – 3129
• 2021/2022 – 4853 
• 2022/2023 – 7365*

*údaj z průběhu sezóny

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY

V roce 2018 přidal Gymnathlon do svého repertoá-
ru také pořádání letních příměstských Gymnathlon 
Kempů založených na stejné filozofii, přenesené 
do 5 dnů intenzivního letního sportování – bohatá 
skladba cvičení z  atletiky, gymnastiky a  pohybo-
vých her koncipovaných tak, aby na prvním místě 
byl vždy maximální emoční prožitek dětí.

Kempy jsou určeny dětem od 5 do 9 let a každý 
z 5 dnů je rozdělen na dopolední a odpolední blok 
věnující se vždy jedné z  10 pohybových doved-
ností. Důraz je kladen na hravost, zábavu a  spo-
lupráci dětí. Všechny lokality nabízejí venkovní 
i vnitřní program dle aktuálního počasí a trénova-
ných dovedností. 

I zde se každé dítě může těšit na hrací plán pro-
vázející celým kempem a motivační samolepky za 
absolvované dovednosti a soutěže.

Počty realizovaných kempů/zúčastněných dětí:

• 2018 – 1 / 9
• 2019 – 4 / 83
• 2020 – 7 / 256
• 2021 – 20 / 698
• 2022 – 33 / 1157
• 2023 – 44* / 1550*

*plánované počty

SPORTUJEME V REGIONECH

V minulém roce došlo k založení nového společné-
ho projektu Asociace Český Gymnathlon a Sdruže-
ní sportovních svazů České republiky „Sportujeme 
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v  regionech“, jehož cílem je podpořit pohybový 
rozvoj předškolních dětí v  obcích s  méně než 
10 000 obyvateli, kde je dle současných výzkumů 
nižší úroveň fyzické zdatnosti.

Podstatou projektu je navázání a udržování úzké 
spolupráce s  místními mateřskými školami, jimž 
je poskytována podpora formou kvalitního sportov-
ního vybavení, osobního zaškolení v oblasti metodi-
ky a pravidelné komunikace v průběhu roku.

Do projektu se od jeho vzniku zapojilo již téměř 
40 školek a vzhledem k velmi pozitivním ohlasům 

jak ze strany mateřských škol, tak veřejnosti, bude 
jeho realizace probíhat i v této sezóně. 

REFERENCE RODIČŮ

V  závěru každé sezóny jsou rodičům rozeslány 
dotazníky s  žádostí o  zpětnou vazbu, kde mají 
možnost ohodnotit jednak celkovou spokojenost 
s  programem, jednak jeho dílčí aspekty jako je 
např. práce trenérů, náplň kurzu apod. 

Gymnathlon se od počátečních sezón do sou-
časnosti těší velmi pozitivním  ohlasům, které 
reflektují dlouhodobě nadstandardní ohodnocení 

s průměrnou celkovou známkou 9,5 z 10 vyplýva-
jící z odpovědí více než 2000 respondentů (rodičů). 
Tento pozitivní trend se promítá do každoročně 
rostoucího počtu dětí v  kurzech i  zvyšování po-
dílu účastníků, kteří se do Gymnathlonu hlásí na 
doporučení.

I  přes progresivní nárůst počtu kurzů a  členů 
zůstává kvalitní realizace tréninků naší prioritou, 
kterou mj. podporuje důmyslný a  propracovaný 
systém hodnocení trenérů. Jeho cílem není jen 
zabezpečit vysokou úroveň všech aspektů trénin-
kové jednotky od jejího vedení po kvalitní komuni-
kaci s rodiči, ale i poskytnout trenérům příležitost 
k seberozvoji, neboť oni jsou nositeli našeho poslá-
ní – budovat u dětí lásku k pohybu!

Ing. Michal Kadlec
Marketing a komunikace, AČG
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Asociace Český Gymnathlon

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3

1  �Organizace�celoročních�sportovních�
kurzů�(září�2022�-�červen�2023)�

2 �Pořádání�letních�příměstských�sportov-
ních�kempů�(červenec�-�srpen�2023)

3 �Pokračování�realizace�projektu�„Spor-
tujeme�v�regionech“�pro�podporu�
pohybového�rozvoje�předškolních�
dětí�v�menších�obcích
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Svaz učitelů tance ČR se věnuje rozvoji tance 
kontinuálně již od svého založení v roce 1895. 

Z roku založení Svazu učitelů tance a jeho dlouho-
dobé působnosti vyplývá, že měl čas a prostor pro 
rozvoj nejen v úzce zaměřené jedné disciplíně, ale 
pohlíží na tanec z více různých úhlů pohledu a tyto 
dále kultivuje. Jeho náplň se dělí nejen dle druhů 
tance či disciplín, ale i výkonnosti či stupně profesi-
onality. Minulý rok diverzifikoval své aktivity do po-
bočných spolků, které se mohou více profilovat pro 
účely daných sportovních odvětví a jejich podpora 
se stává efektivnější a cílenější.

Svaz poskytuje zázemí pro všechny své jed-
notlivé divize a každoročně pořádá 17 mistrovství 
republiky v rámci celé struktury, které jsou vyvrcho-
lením jednotlivých rozvíjených směrů. 

Svaz učitelů tance je pevně usazen i  v  mezi-
národním prostředí. Je členem největší světové 
taneční federace World Dance Council založené 
v  roce 1950, která v  současné době sdružuje 59 
států světa. Nově se však díky specializaci svých 
pobočných spolků stala i  členem World Dance 
Organization založené v  roce 2019, která taktéž 
sdružuje taneční organizace z 59 států světa. Díky 
kategoriím Solo, Duo a Synchro Dance, které jsou 
sdružovány pod další mezinárodní střešní federa-
ci, posílil Svaz učitelů tance ČR členskou základnu 
sportovně umělecké federace World Artistic Dance 
Federation s více než stoletou tradicí. WADF má 7 
různých oddělení s celkem 24 divizemi věnovaný-
mi různým tanečním disciplínám v  10 věkových 
kategoriích. 

Czech Amateur League, pobočný spolek SUT 
zastřešuje výkonnostní tanečníky v  disciplínách 
párových i  Solo & Duo Dance v  latinsko-americ-
kých, karibských a  standardních tancích. Dyna-
mický rozvoj zažívají především Solo & Duo Dan-
ce. Členská základna narostla v průběhu dvou let 
o neuvěřitelných 200 %. Vypovídající hodnotu mají 
i výsledky z ME a MS, kde naše reprezentace nasbí-
rala 34 zlatých, 50 stříbrných a 36 bronzových me-
dailí!!! Úspěch se dostavil také na mezinárodním 
poháru, který spoluorganizoval Svaz učitelů tance 
ČR v červnu v TOP Hotelu Praha. 

V párových disciplínách se reprezentace svazu 
kvalitně umístila na ME v semifinále na krásném 9. 
místě z 37 reprezentantů z okolních států.

Czech Amateur League pracuje s dětmi a mlá-
deží zejména v kategoriích Solo & Duo Dance, kdy 
aktivně trénuje a  soutěží přes 400 sportovců ve 
věkových kategoriích od minidětí až po mládež 
a jejich úspěchy jsou patrné z dosažených medai-
lových pozic na ME WADF, které se konalo v dubnu 
v polské Varšavě.

Po úspěšném druhém ročníku nově pojatého 
soustředění věnovaného talentované mládeži 
v  párovém tancování přistoupil SUT k  plánování 
stejného vyvrcholení práce v jednotlivých klubech 

a v roce 2023 proběhne toto soustředění i pro ka-
tegorie Solo & Duo Dance. Pobočný spolek ve spo-
lupráci se SUT realizuje nadále projekt Talentované 
mládeže a vytváří podmínky pro kontinuální rozvoj 
reprezentace.

Czech Para Dance Sport, pobočný spolek 
SUT se stal pověřeným gestorem pro rozvoj 
Para Dance v ČR jmenovaným Národní sportovní 
agenturou. Naplnění vytyčeného plánu se zhostil 
zahájením série ligových soutěží, zformováním 
reprezentace a její účastí na pravidelných repre-

SVAZ UČITELŮ TANCE ČR
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zentačních soustředěních vedených ve spoluprá-
ci se Slovenským paralympijským výborem. Tato 
reprezentace se zúčastnila již i  zahraničních 
soutěží v  Německu (Frankfurt nad Mohanem) 
a v Košicích na Slovensku a kvalifikovala se tak 
na Mistrovství Evropy, které se odehrálo histo-
ricky poprvé v  České republice. Slovy předsedy 
Českého paralympijského výboru Zbyňka Sýkory 
se jednalo o největší parasportovní akci v letoš-
ním roce v České republice. Pro tanec na vozíku 
se jednalo o největší světovou akci od roku 2019, 
neboť loňské mistrovství světa v  Koreji a  před-
chozí mistrovství Evropy byla zrušena z důvodů 
pandemie. Pro Czech Para Dance Sport a Svaz 
učitelů tance ČR bylo obrovskou ctí přidělení po-
řadatelství evropského šampionátu Mezinárod-
ním paralympijským výborem. Do Prahy se sjela 
nejen celoevropská špička v tanci na vozíku – 74 
sportovců z  15 států Evropy a  Blízkého Výcho-
du, ale také zástupci Mezinárodního paralym-
pijského výboru. Podle reakcí nejen sportovců, 
týmů, ale i  delegátů a  partnerů celého projektu 
jsme uspěli na výbornou a  můžeme počítat do 
budoucna s  organizací dalších ročníků soutěží 
v  tanci na vozíku v  těch nejvyšších světových 
kategoriích. Svou podporu nám vyjádřil samotný 
pan Massimo Dighe, deputy sport director World 
Para Sports z  Mezinárodního paralympijského 
výboru.

Na ME v  tanci na vozíku nás reprezentovala 
Marcela Řasová v kategorii Single Women a Sin-
gle Women Freestyle, dále v kategorii LAT COMBI 
s  partnerem Janem Beránkem. Ve standardních 
tancích Jan Kohout s  Karolínou Dvořáčkovou. 
Czech Para Dance Sport se stal také přidruženým 
členem Českého paralympijského výboru, s  kte-
rým úzce spolupracuje.

Všesportovní aktivity Svazu učitelů tance

Na poli sportu pro všechny úspěšně proběhl 28. 
ročník celostátní soutěže Festival tanečního mlá-
dí, který po covidové pauze oslovil taneční skupi-
ny v  regionech. Jen samotného finále v Praze se 
zúčastnilo 1600 sportovců. Celkový počet přesáhl 
5000 sportovců. Svaz učitelů tance FTM a Hobby 
dance přesouvá pod hlavičku Českého tanečního 
svazu, který dlouhodobě spolupracuje na pořádá-
ní všesportovních aktivit a podporuje jejich rozvoj 
a propagaci mezi širokou veřejnost.

Tradiční aktivity profesionálních členů svazu – 
tanečních kurzů pro mládež a dospělé – se napříč 
celou republikou zúčastnilo na 40 tisíc lidí, jako 
každým rokem. Jsou opakovaně líhní pro nové 
talenty, které se přes pokračovací a  speciální ta-
neční kurzy dostávají až k samotnému sportovní-
mu amatérskému výkonnostnímu tanci. Pro tyto 
začínající tanečníky je Svazem učitelů tance ČR 
organizována série soutěží vrcholící mistrovstvím 
absolventů a Hobby výkonnostních tříd.
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PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE 2022

Zlato Stříbro Bronz
Svaz učitelů tance ČR 34 51 36
Celkem 121

dle kategorií:
SOLO,�DUO,�SYNCHRO�miniděti 2 2
SOLO,�DUO,�SYNCHRO�děti 8 12 9
SOLO,�DUO,�SYNCHRO�junioři 23 24 21
SOLO,�DUO,�SYNCHRO�mládež 3 11 3
SOLO,�DUO,�SYNCHRO�masters 1 1
párový�tanec�Adults�LAT 1
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Držíme se hesla, že “Tanec je jen jeden” a díky 
tomu může tančit opravdu každý. Svůj prostor tak 
ve Svazu učitelů tance dostávají i soutěže ve for-
mátu PRO AM, kdy tančí profesionál s amatérem. 
Czech Pro Am Dance Union nejen, že zastřešila 
a sjednotila pravidla pro tento taneční formát, ale 
založila sérii soutěží, které taktéž vrcholí mistrov-
stvím ČR v disciplínách latinskoamerických a stan-
dardních tanců, ale i  obdobné verze ze zámoří 
American Smooth a American Rhythm.

Plány do roku 2023 jsou udržet úroveň národ-
ních soutěží a podpořit to, co se nám doposud daří, 
a  to je přesun tanečních soutěží do historických 

kulturních sálů, kam i  sportovní tanec svou ele-
gancí patří. Dalším neopomenutelným důvodem 
je i  zpřístupnění sportovního tance publiku z  řad 
veřejnosti. Spatřujeme v tomto zpřístupnění velký 
potenciál pro rozvoj sportu jako takového a  jeho 
uzavření do sportovních hal či tělocvičen bez di-
váků a  striktně pro sportovní komunitu nedává 
prostor pro propagaci tohoto krásného a snadno 
přístupného sportu všem.

Vedle již tradičních mistrovství ČR v  několika 
disciplínách nás čeká WDO Mistrovství Evropy 
Profesionálů ve standardních tancích. Profesio-
nální divize je nejvyšší kvalitativní kategorií a tedy 

i chloubou celého Svazu učitelů tance a její členové 
reprezentují ČR napříč celým světem tance. Důraz 
již tradičně je kladen na vzdělávání trenérů a roz-
voj projektu Talentované mládeže, do kterého se 
ve třech různých úrovních zapojilo na 30 tanečních 
škol a klubů.
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Svaz učitelů tance ČR

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3  

1 �MČR�Karibské�tance�–�párové,� 
Solo&Duo�dance�18.�prosince�2022�

2 �MČR�Hobby�dance:�párové�disciplíny,�
Solo�a duo�dance,�MČR�Figurální�valčík� 
8.�května�2023�

3 �MČR�Parketové�kompozice� 
6.�května�2023�

4 �MČR�Festivalu�tanečního�mládí� 
20.�–�21.�června�2023�

5 �Mistrovství�Evropy�Profesionálů�ve�
standardních�tancích�WDO� 
2.�prosince�2023�

6 �MČR�Karibské�tance�–�párové�a Solo�&�
Duo�dance�–�16.�prosince�2023�

7 �Světová�titulární�soutěž�Para�Dance�
Sport�–�probíhají�jednání�o termínu�
a úrovni�

8 �reprezentační�soustředění�Solo,�Duo,�
Synchro�Dance�–�červenec,�srpen�
2023 –�vyvrcholení�práce�v první� 
polovině�roku,�příprava�před� 
sezonou�
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Esport je fenoménem, který především v posled-
ních několika letech obrovsky nabírá na popu-

laritě. Důkazem toho může být například vyjádření 
francouzského prezidenta Emanuela Macrona, 
který se osobně zasadil, aby před olympijskými 
hrami v Paříži proběhly ve Francii dva velké espor-
tové turnaje. Pro další rozvoj tohoto mladého spor-
tu je nutná další profesionalizace a standardizace. 
Dlouhodobě totiž v esportu chybí koncepční práce 
s mládeží. Zatímco tradiční etablované sporty mají 
propracovaný systém soutěží a trenérů podle věku, 
esport je v současnosti pouze vrcholový.  

I  proto vznikla v  roce 2017 Česká asociace 
esportu. Ta patří mezi nejmladší členy Sdružení 
sportovních svazů České republiky. Jako člen Me-
zinárodní esportové federace a Globální esportové 
federace se pravidelně účastní největších národ-
ních událostí. V  roce 2020 navíc spoluzaložila 
v Bruselu Evropskou esportovou federaci.

Už od svého vzniku Česká asociace esportu 
dlouhodobě hledá způsoby, jak propojit virtuální 
prostředí s  reálným sportem. Především se pak 
zaměřuje na práci s mládeží, pro kterou je pohyb 
důležitou součástí života. Těmto cílům odpovída-
jí také současné aktivity České asociace esportu 
(ČAE). 

Trenérské licence

V roce 2022 proběhlo první pilotní školení pro zís-

kání trenérské licence C. Tu ČAE zorganizovala ve 
spolupráci s  Fakultou tělesné výchovy a  sportu 
Univerzity Karlovy. V  rámci třídenního školení se 
zájemci  zúčastnili přednášek z oboru psychologie, 
marketingu či managementu sportu a  esportu. 
Mezi ně patří například přednáška o koučinku od 
Jana Mühlfeita a  mnoho dalších kvalifikovaných 
přednášejících, ať už z oblasti sportu, nebo profe-
sionální esportové trenérské sféry. Jedním z  cílů 
České asociace esportu pro rok 2023 a roky násle-
dující je optimalizovat trenérské kurzy na základě 
zpětné vazby prvních účastníků tak, aby se staly 

maximálně přínosnými pro každého profesionála, 
který chce v  esportu působit. Zároveň se licence 
typu C stanou důležitým základem pro postup na 
vyšší úroveň  A a B, které pomohou nadále profesi-
onalizovat celý esportový ekosystém. 

Projekt Zdravý hráč

Česká asociace esportu již několik let rozvíjí pro-
jekt Zdravý hráč. V něm zábavnou formou inspiru-
je a motivuje fanoušky videoher k pohybu. Cílem 
je ukázat, že fyzická aktivita je naší přirozenou 
součástí. Projekt vznikl v roce 2020 ve spolupráci 
s  Českou spořitelnou, která jej zařadila do svého 
programu „Sportujeme se Spořkou“. Na sociálních 
sítích se sledující pravidelně zapojují do různých 
anket, dostávají tipy na správné cvičení a dozvídají 
se novinky ze světa her i sportu. Během Mistrov-
ství České republiky v Brně se návštěvníci mohou 
seznámit s projektem v Aréně Zdravý hráč. V ní si 
mohou vyzkoušet různé pohybové aktivity, zasou-
těžit si o  ceny a  protáhnout se po fandění svým 
oblíbeným týmům.

Příměstské kempy

Svoji premiéru měly letos i  příměstské kempy 
Zdravý hráč, které opět proběhly i  ve spolupráci 
s  FTVS UK. Ty se zaměřují na výchovu mládeže 
a stejně jako projekt Zdravý hráč propojují videohry 
s fyzickými aktivitami s cílem vytvořit u dětí a mlá-
deže správné pohybové návyky. Během týdenního 
programu se účastníci celkem třikrát věnují hrám, 
a to nejenom sezením u počítače. Aktivity zahrnu-

ČESKÁ ASOCIACE ESPORTU
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jí i  kolektivní hry či odborné přednášky, například 
o kyberbezpečnosti a chování na internetu. Zbylé 
dva dny jsou věnovány pohybovým aktivitám pří-
mo na sportovišti. Cílem pro rok 2023 je zopako-
vat nabídku příměstských kempů a  vytvořit tak 
další stabilní platformu pro propojování esportu se 
sportem.

Příprava reprezentace

Jednou z  klíčových rolí České asociace esportu 
je připravovat národní reprezentace na vrcholné 
události roku. Ty pravidelně probíhají na konci ka-

lendářního roku. Letos v prosinci čeká český tým 
mistrovství světa na Bali. Na něm budou národní 
barvy hájit hráči populárního esportového titulu 
Counter-Strike: Global Offensive a svého zástupce 
bude mít Česká republika i ve fotbalovém simulá-
toru eFootball. Bohužel do závěrečné fáze turnaje 
se neprobojovala Dota 2 sekce, která by v případě 
postupu obhajovala titul mistrů světa. Ten získa-
li čeští hráči na konci roku 2021 v Izraeli, když ve 
finále zdolali Švédsko poměrem 2:0. Letos jejich 
cesta skončila ve skupině mistrovství Evropy. 

ME se Česko účastnilo také ve hře Counter-Stri-
ke: Global Offensive. Po úspěšné skupinové fázi 
Češi bohužel nestačili na Švédy. Malou útěchou 
může být alespoň skupinový vítězný zápas se Se-
verní Makedonií, která si nakonec odnesla zlaté 
medaile. Své Euro letos odehráli i  virtuální fotba-
listé. Ve hře eFootball byl český reprezentant David 
„CR_AZY_MAX“ Kejmar vylosován do velmi těžké 
skupiny a papírové předpoklady se bohužel potvr-
dily. Z  postupu do vyřazovacích bojů se radovali 
hráči Arménie, Španělska a Srbska. Jeho zástupce 
nakonec Euro ovládl.  
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Evropský šampionát letos čekal také na virtuální 
závodníky ve hře Assetto Corsa. Z české kvalifika-
ce do té evropské postoupili známí jezdci Michal 
Šmídl a Vojtěch Polesný. Dva nejrychlejší z Evropy 
pak postupovali přímo na Světový pohár. Evropský 
region se ukázal jako nejvyrovnanější a nejsilnější 
ze všech. První i druhý nejrychlejší jezdci s přehle-
dem zajeli i  nejlepší časy celosvětově. Oba naši 
závodníci bohužel skončili za postupovými místy.

Další projekty a spolupráce

ČAE také rozvíjí bilaterální vztahy s ostatními ná-
rodními asociacemi, především pak s těmi ze zemí 

Visegrádské čtyřky. Například letos ve spolupráci 
s  Asociací esportu Polska proběhl turnaj Espor-
tovnia s podtitulem Hry bez hranic (polsky Gramy 
bez granic) ve hře Counter-Strike: Global Offensive. 
V něm si lépe vedli naši polští kolegové a finále do-
padlo lépe pro reprezentanty týmu LODIS.

Mezi svá hlavní poslání si Česká asociace 
esportu dlouhodobě vytyčuje rozvoj celého pro-
středí. Na začátku letošního roku proto spustila 
investiční inkubátor. Ten pomáhá propojovat in-
vestory s autory zajímavých nápadů. Inkubátor tak 
může pomoci českým firmám, které mají skvělý 

nápad, ale chybí jim správná podpora, ať už finanč-
ní či ve formě know-how.

V  neposlední řadě vydala Česká asociace 
esportu v  roce 2022 již třetí Výroční zprávu čes-
kých esportových soutěží. Ta mapuje stav čes-
kého trhu v roce 2021 a porovnává velikost a vliv 
českých esportových soutěží tak, aby partneři 
a investoři měli k dispozici relevantní a nezkresle-
né informace, za jejichž správnost ručí neutrální 
a  vážená instituce. Veškeré informace o  jednot-
livých projektech naleznou zájemci na stránkách 
www.esport.cz.
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Česká asociace esportu 

P L Á N Y  S V A Z U  P R O  R O K  2 0 2 3

1 �Vytvořit�kampaň�na�rozšiřování�členů�
v registru�hráčů.

2 �Vytvořit�pravidelné�kurzy�trenérských�
licencí�pro�esport�ve�spolupráci� 
s FTVS�UK.

3 �Věnovat�se�projektu�Zdravý�hráč,�ve�
kterém�motivujeme�a inspiruje�hráče�
videoher�k fyzickému�pohybu.

4 �Připravit�hráče�na�mistrovství�světa�
a Evropy�v různých�titulech.

5 �Vytvořit�edukační�sportovně-espor-
tové�kurzy�pro�mládež.

http://www.esport.cz
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