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AKTUALITY

POZVÁNKA

SDRUŽENÍ VOLILO NOVÉHO MÍSTOPŘEDSEDU

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PODÁVÁNÍ 

ŽÁDOSTÍ

V PROJEKTU MLADÝ SPORTOVEC BYLO 

ROZDĚLENO 3 850 000 KČ

MUDr. Pavel Macura stojí již řadu let 

v čele Svazu českých potápěčů. Nyní 

mu přibyla i nová funkce místopřed-

sedy Sdružení sportovních svazů ČR. 

Té se chce zhostit zodpovědně a pro-

niknout hlouběji do problematiky 

sportovního prostředí. 

Jak a kdy jste se dostal k potápění?

Velmi mne inspirovaly fi lmy legen-

dárního oceánografa a  potápěče 

J.  Y.  Cousteaua a  tréninky potápěčů 

v  bazénu nebo na lokalitách v  okolí 

Hradce Králové. Potápění se věnuji 

od roku 1974 a podařilo se mi naplnit 

svoje přání a  potápěčská očekávání. 

Začínal jsem od školy přístrojového 

potápění k  Bronzovému odznaku, 

pracovnímu potápění až po práci in-

struktora potápění CMAS. Sportovní 

potápění jsem spojil i se svou profesí 

lékaře, kde se mimo jiné věnuji potá-

pěčské a  hyperbarické medicíně. Zá-

kladem všeho byl náš Klub sportovní-

ho potápění C 21 v Hradci Králové, ale 

hlavně výborná parta nadšenců-potá-

pěčů v něm. 

Takže Vás vždy přitahoval vodní život?

Ano, ale vždy jsem se zajímal nejen 

o  moře pod hladinou, ale i  o  lodě 

a  cestování. Měl jsem to štěstí, že 

jsem se tři roky plavil  jako lodní lékař 

po světových oceánech a  mohl jsem 

zjistit o  mořích a  potápění ještě víc. 

Kdykoliv jsem měl v přístavu čas a po-

volení opustit loď, snažil jsem se po-

dívat pod hladinu. V současnosti se již 

tak často nepotápím, ale s potápěním 

jako takovým jsem denně v kontaktu 

nejen ve vedení Svazu českých potá-

pěčů, v  našem klubu, ale i  v  meziná-

rodní nadaci bezpečného potápění 

DAN Europe a její české pobočce.

V čem vidíte největší přínos Sdruže-

ní sportovních svazů České republi-

ky pro její členské svazy?

Přínos spatřuji zejména v  tom, že při-

rozeně a  na základě dobrovolnosti 

a  konsenzuálního přístupu spojuje, 

hájí a  lobuje za zájmy technických 

sportů a  přitom je otevřené novým 

sportovním svazům podobného za-

měření. Pokud by jednotlivé sporty 

a  svazy prosazovaly individuálně své 

zájmy v konkurenci a za situace, která 

u nás panuje ve sportovním prostředí, 

tak by toho mnoho, a dlouhodobě už 

vůbec ne, nezískaly. Nedělám si iluze, 

že by malé svazy obstály v konkurenci 

jiných větších a společensky více pro-

fi tovaných sportů, např. v oblasti stát-

ních dotací a pozornosti nejen MŠMT.

Co si od nové funkce místopředsedy 

Sdružení slibujete? 

Rád poznávám nové věci a  věřím, že 

funkce místopředsedy mi pomůže 

hlouběji proniknout do problematiky 

složitých vztahů ve sportovním prostře-

dí. Také doufám, že se nám spolu s ko-

legy podaří posunout věci k  většímu 

prospěchu všech našich sportů a členů 

Sdružení. Prioritou bude důraz na zvy-

šování prestiže našich sportů, hájení 

jejich zájmů s akcentem na soustavnou 

podporu sportování dětí a  mládeže 

a dále důraz na bohužel v minulosti až 

společensky úzkostlivě opomíjené prv-

ky brannosti našich sportů. V měnící se 

turbulentní světové a evropské politic-

ké situaci nabývá brannost a  výchova 

opět přirozeně na významu.

Jak je na tom aktuálně česká repre-

zentace potápěčů?  Vnímáte zájem 

mládeže a dětí?

Naši reprezentanti napříč orientačním 

potápěním, ploutvovým plaváním, pod-

vodním hokejem, podvodním rugby až 

k  apnoe nám všem dělají léta velkou 

radost a jako sport patříme k nejúspěš-

nějším. Bohužel však nikoliv z hlediska 

popularity  a  sponzorské podpory. Při-

tom naši reprezentanti patří do první 

desítky nejúspěšnějších zemí v  potá-

pěčských sportech v rámci mezinárod-

ní potápěčské federace CMAS. Každý 

rok přivážejí téměř dvě desítky medai-

lových umístění ze světových soutěží. 

To, že Češi získávají tituly mistrů světa, 

se již stalo pravidlem. O to je úspěšnost 

pozoruhodnější, když si z  ekonomické-

ho hlediska uvědomíme, v  jakých pod-

mínkách sportovci a trenéři pracují a jak 

vypadá jejich zázemí. Zájem dětí a mlá-

deže o naše sporty je, i když lze pozoro-

vat trend přesunu zájmu od tradičních 

disciplín k  těm novějším, jako je napří-

klad freediving, UW hokej a UW rugby.

Co vnímáte jako největší problém 

Svazu potápěčů ČR?

Jako jeden z  problémů táhnoucích se 

z minulosti vidím nutnost neustálé ak-

tivace jisté loajality klubů a jejich členů 

k potápěčským svazům, zvyšování sva-

zové prestiže a atraktivity nejen zevně, 

ale zejména směrem dovnitř svazu ke 

členům, rozšiřování nabídky svazových 

služeb a  výhod členství. Z  dlouhodo-

bého hlediska je to pak potřeba sou-

stavné snahy  o  sjednocení potápění 

v rámci České republiky, a to na základě 

dobrovolnosti.

Milovníci vodního světa by si 
neměli nechat ujít tradiční pře-
hlídku těch nejkrásnějších fi l-
mových a  fotografi ckých zábě-
rů na výstavě Brněnská žaba 
2016. Již šestačtyřicátý ročník 
se uskuteční v  sobotu 26. lis-
topadu v  Brně. Diváci včetně 
odborné poroty hodnotí díla 
v  několika kategoriích, jako je 
Slaná voda, Makro, Video a Mis-
trovství ČR. Vrcholem akce je 

pak předání hlavní ceny – Br-
něnské žaby, o celkově nejlepší 
dílo. Akci pořádá Potápěčský 
klub Geofyzika Brno.

Ve středu 7. září se po třech 
měsících opět sešla Rada 
Sdružení sportovních svazů 
ČR. Na svém předposledním 
zasedání v tomto roce byla na 
programu kromě jiných stan-
dardních témat, jako kontrola 
plnění usnesení z  předešlých 
zasedání, čerpání schváleného 
rozpočtu atd., také volba no-

vého místopředsedy Sdru-
že ní. Zástupci 17 členských 
svazů si za místopředsedu zvo-
lili MUDr. Pavla Macuru, dlou-
holetého prezidenta Svazu 
českých potápěčů. V  součas-
nosti tak má Sdružení sportov-
ních svazů ČR tři místopředse-
dy. Kromě Pavla Macury také 
Jaroslava Salivara (SH ČMS) 
a Oldřicha Vaníčka (ÚAMK). 
Rada Sdružení se v tomto roce 
sejde ještě jednou, a to 16. lis-
topadu. Jedním z  hlavních 
bodů programu na listopado-
vém zasedání bude schvalo-
vání nových stanov sdružení 
sportovních svazů ČR, z.s.

Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy s  vyhlášením 
dotačních programů pro rok 
2017 spustí také nový infor-
mační systém, přes který se 
budou nyní podávat žádosti 
o  neinvestiční dotace. Nový 
informační systém – IS Sport – 
bude sloužit sportovním sva-
zům, klubům i tělovýchovným 
jednotám nejen k  podávání 

žádostí do programů I – X, ale 
také zde budou k  nalezení 
důležité dokumenty z  ad-
ministrativy odboru sportu. 
V  rámci Sdružení připraví se-
kretariát metodický postup 
pro práci s  IS Sport, který za-
šle svým členským svazům 
a  bude k  dispozici na webu 
www.sporty-cz.cz. Po vyhláše-
ní programů I – X pak sekretari-
át Sdružení připraví metodický 
pokyn. Dotační programy pro 
rok 2017 by měly být vyhláše-
ny v  nejbližších dnech. V  sou-
časné chvíli jsou v  posledním 
kole připomínkového řízení.

Sdružení sportovních svazů 
ČR vyhlásilo ve spolupráci 
s Českou unií sportu na konci 
května 2016 Projekt MLADÝ 
SPORTOVEC, sportem ke 
zvládání krizových situa-
cí a  k  bezpečnému přežití, 
který si dává za cíl přispět ke 
zlepšení branné připravenosti 
dětí a mládeže do 18  let. Cel-
kem bylo přijato 233 žádostí, 
z  nichž 31 nesplňovalo pře-
depsané podmínky, nebo 
byly odeslány po termínu. 
Všech 202 oprávněných žá-
dostí posoudila Řídící komi-
se Projektu, která rozhodla 
o  udělení 100 fi nančních 
příspěvků (v  1.  kole bylo 
vyhověno 74 žádostem, ve 
2. kole 26 žádostem). Celkem 
byla mezi žadatele rozdě-
lena částka 3  850  000 Kč. 
V  rámci doprovodné sou-

těže, která byla k  Projektu 
vyhlášena, bude ještě rozdě-
leno 50  000 Kč. Celkem tak 
byla na Projekt alokována 
částka 3 900 000 Kč. Příspěv-
ky byly na začátku října 2016 
na základě uzavření smluv 
o  poskytnutí příspěvku již 
rozeslány na účty vybra-
ných příjemců. Podrobnos-
ti k  Projektu naleznete na 
www.sporty-cz.cz/25_mlady-

-sportovec.

„Čeští reprezentanti patří do první 
desítky nejúspěšnějších zemí v potá-
pěčských sportech v rámci meziná-
rodní potápěčské federace CMAS.“

PTÁME SE

MUDr. Pavel Macura, prezident Svazu 

českých potápěčů

Naši potápěči mají skromné podmínky, 
přitom pravidelně vozí tituly mistrů světa
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ZAJÍMAVOSTI

HASIČI ZNAJÍ SVÉ MISTRY V CTIF I V TFA

MINIKÁRISTŮM SE I LETOS V EVROPSKÉM 

POHÁRU DAŘILO

Dvě vítězství pro Elišku Sla-
víkovou i  Jana Šimůnka, 
stříbro pro Tomáše Starého 
a  Petra Melšu a  bronz pro 
Filipa Schiebera – to jsou 
výsledky českých minikáristů 
z  ÚAMK Autoklubu Škoda 
Mladá Boleslav v  letošním 
Evropském poháru ve sla-
lomu minikár. Slavíková, Ši-
můnek i  Melša navíc obhájili 
své pozice z  roku 2015. Finá-

le EP 2016 hostil o  víkendu 
3. – 4.  září 2016 slovenský 
Rohožník, který se může po-
chlubit nejdelším a  zároveň 
nejrychlejším kopcem, který 
slalomáři absolvují v rámci EP. 
Eliška Slavíková (kat. 9 – 12 
let) dojela na Slovensku dru-
há, ale dvě předešlá vítězství ji 
zajistila prvenství v celkovém 
hodnocení EP. Stejně na tom 
byl i  Jan Šimůnek (17 – 21 
let), který na Slovensku dojel 
třetí. Petr Melša (nad 22 let) 
na Slovensku nestartoval, ale 
díky předchozím výkonům 
skončil celkově druhý, stejně 
jako Tomáš Starý (4 – 8 let). 
Bronz na konci sezóny EP sla-
vil Filip Schieber (13 – 16 let).

Čeští ploutvaři sbírali medaile po celém světě jako na 
běžícím pásu. Nechybí ani nový světový hloubkový rekord
Jestli někdo během posledních tří 

měsíců opravdu nezahálel, pak to 

byli čeští ploutvaři. Ti se během léta 

a  začínajícího podzimu rozjeli do 

různých koutů světa, aby v  mezi-

národní konkurenci ukázali, že prá-

vem patří do světové špičky. Kam se 

Češi hnuli, získávali medaile.

Ve dnech od 23. do 29. června se v řec-

kém Volosu uskutečnilo CMAS Mist-

rovství světa v  ploutvovém plavání, 

na které od 27. června do 1. července 

volně navazovaly Univerzitní hry. Mezi 

seniory překonala Gabriela Horáko-

vá dva české rekordy na tratích 100 BF 

a  200 BF, Zuzana Svozilová přepsala 

české tabulky v závodě na 200 PP. Daři-

lo se i  reprezentantům na Univerziádě, 

která pro Čechy cinkla několika medai-

lemi. Jakub Jarolím si vyplaval dvě stří-

brné medaile v závodě 50 BF a 100 BF, 

Zuzana Svozilová přidala další dvě stří-

bra v disciplínách 200 PP a 400 PP. 

Hned deset mladých ploutvařů vyslala 

Česká republika také na 14. ročník CMAS 

Mistrovství světa juniorů v dálkovém 

plavání s ploutvemi a ploutvovém pla-

vání, které se konalo v polovině červen-

ce ve francouzském městě Annemasse. 

Mezi 285 sportovci z 28 zemí a čtyř svě-

tadílů získalo Česko zásluhou Jakuba 

Kovaříka dvě medaile. Hned v  úvodní 

den soutěží vybojoval Kovařík bronz na 

trati 100 PP v čase 37,28 s, další den pak 

na trati 100 RP doplaval druhý a časem 

34,96 s se navíc postaral o český rekord.

Nejnověji se čeští ploutvaři představili 

od 9. do 13. září v  ruském Tomsku ve 

fi nále nejvyšší světové klubové soutě-

že v  plavání s  ploutvemi – Světovém 

poháru CMAS 2016. V  mezinárodní 

konkurenci se představili členové klubů 

Nemo Zlín, Uhlomost Most a  Laguna 

Nový Jičín a dokázali se mnohokrát pro-

bojovat i na stupně vítězů. Celkovou tře-

tí příčku v  konečném hodnocení mezi 

206 bodovanými kluby vybojoval český 

tým mužů z Laguny Nový Jičín. Premi-

éru na stupních vítězů si v  konečném 

bodovém součtu užily stříbrné junior-

ky Uhlomostu Most. Nezaháleli ani ori-

entační potápěči, kteří se na začátku září 

zúčastnili v německém Störitzsee dvou 

významných mezinárodních soutěží. Ve 

dnech od 3. do 11. září se zde konal 

31.  ročník mistrovství Evropy a  zá-

roveň 8. ročník mistrovství Evropy 

juniorů. Česká výprava se vrátila s cel-

kem 16 kovy. Šest z nich získali senioři 

a  hned deset cenných kovů vybojovali 

junioři, a to pouze ve třech lidech!

ČESKÝM FREEDIVERŮM HLOUBKY 

SVĚDČÍ

Také český freediving letos slaví ob-

rovské úspěchy. Od 24. června až do 

4. července se ve fi nském městě Turku 

konalo letošní mistrovství světa v ba-

zénových disciplínách freedivingu 

pořádané organizací AIDA. Na závo-

dech Českou republiku reprezentova-

li dva závodníci, Gabriela Grézlová 

a  Martin Valenta z  týmu Apneaman 

a oba v disciplíně statická apnoe (STA) 

získali medaili. Gabriela si domů od-

vezla zlato za výkon 7:59 minut, Martin 

vybojoval bronzovou medaili výkonem 

9:04 minut a  opět tak posunul český 

národní rekord. O  několik dní později 

se do světových tabulek zapsal Michal 

Rišian, když přepsal světový rekord 

v  hloubkovém potápění na nádech. 

V rakouském jezeře Attersee se potopil 

do hloubky 65 metrů v disciplíně kon-

stantní váha bez ploutví ve sladké vodě 

(CNF). Jeho čas ponoru činil 2 minuty 

a  54 vteřin a  dosavadní rekord tím 

posunul o celé čtyři metry.

Z titulu mistrů světa se od konce září 

raduje i  družstvo mužů, které zvítězi-

lo na mistrovství světa v  týmovém 

potápění na nádech, které se ko-

nalo v  řeckém městě Kalamata. Mu-

žům se podařilo překonat magickou 

hranici osmi set bodů, celkem získali 

808,6  bodu. Zahanbit se nenechaly 

ani ženy, které s  671,7 bodu získaly 

stříbro a  zaznamenaly tak historicky 

nejlepší umístění. 

Podrobné reportáže z  těchto a  dal-

ších závodů potápěčů naleznete na 

www.sporty-cz.cz.

Letecká akrobatická špička se v ter-

mínu od 20. do 27. srpna 2016 sešla 

v  Moravské Třebové, kde se usku-

tečnil jubilejní 20. ročník mistrov-

ství Evropy v letecké akrobacii. Tato 

vrcholná akce se do české republi-

ky vrátila po dlouhých šesti letech 

a zhostil se jí Aeroklub České repub-

liky, který jako místo konání určil 

právě Moravskou Třebovou.

O mistrovské tituly se utkalo na čtyři 

desítky pilotů, mezi nimiž samozřej-

mě nechyběli ani čeští zástupci. Tří-

členný český tým tvořili velmi zkušení 

piloti Martin Šonka a  Marek Hyka, 

které doplnil Petr Kouřil, jenž si v Mo-

ravské Třebové odbyl svou závodní 

premiéru v  nejvyšší kategorii. Od 

pondělí 14. do pátku 19. srpna patřilo 

nebe nad Moravskou Třebovou ofi ci-

álním tréninkům. Od soboty 20. srpna 

se pak naplno rozhořely boje a tituly 

evropských šampionů.

Na domácím nebi se skvěle vedlo Mar-

tinu Šonkovi, který je jedním ze dvou 

zástupců české letecké akrobatické 

školy v  prestižním seriálu závodů Red 

Bull air Race. V  nejvyšší kategorii unli-

mited obsadil Martin Šonka výborné 

druhé místo a stal se tak vicemistrem 

Evropy pro rok 2016. Český závod-

ník nestačil pouze na ruského pilota 

Mikhaila Mamistova, na stupně vítězů 

vystoupal také Francouz Olivier Masu-

rel, který získal bronz. Další z Čechů Ma-

rek Hyka obsadil 21. místo, Petr Kouřil 

skončil na 37. místě. V soutěži týmů byli 

čeští piloti klasifi kováni na 4. místě za 

týmy z Francie, Ruska a Německa. 

Vrcholem šampionátu nejen pro divá-

ky, ale i pro samotné piloty, byl závod 

ve freestylu. A ten přinesl českým bar-

vám největší radost. Martin Šonka 

totiž ve freestylu nenašel přemožitele 

a vybojoval titul mistra Evropy. Zo-

pakoval tak své umístění z  loňského 

evropského šampionátu z  Francie 

a mistrovský titul obhájil.

„Freestyle mě strašně baví, je to moje 

srdcovka. Je to jen o vás a o tom, co 

s  letadlem dokážete. Máte skoro ab-

solutní svobodu. Věděl jsem, že ne-

mám moc natrénováno, ale tady jsem 

chtěl opravdu moc uspět,“  prohlá-

sil mistr Evropy Martin Šonka.

ÚSPĚCHY

STALO SE

VÁCLAV KOLÁŘ SE STAL POTŘETÍ V ŘADĚ 

MISTREM SVĚTA

Po mistrovství světa v Ostravě 
a  mistrovství ČR v  Brně v  po-
žárním sportu následovaly bě-
hem září a  začátku října také 
domácí šampionáty v  disci-
plínách CTIF a TFA. Ve Dvoře 
Králové nad Labem se v sobo-
tu 24. září uskutečnil již sedmý 
ročník mistrovství ČR v  tra-
dičních disciplínách CTIF. 
Ty ve Dvoře Králové předsta-
vovaly tradičně požární útok 
CTIF (nasucho) a  štafeta CTIF. 
Soutěže se zúčastnilo 18 druž-
stev dobrovolných a  1 druž-
stvo profesionálních hasičů. 
Absolutními mistry ČR v  CTIF 
pro rok 2016 se stali profe-
sionální hasiči z  HZS Králo-

vehradeckého kraje a  ženy 
z  SDH Skalice. Mistrovství 
ČR v  disciplínách TFA, jeho 
teprve druhý ročník, se usku-
tečnilo 1. října 2016 ve Štarm-
berku. Soutěže o  nejtvrdšího 
hasiče se zúčastnilo celkem 
64 mužů a dokonce i dvě ženy. 
Mistry ČR v  TFA jsou v  kate-
gorii do 35 let David Pašek, 
který zvítězil s  časem 6:30,9 s, 
a v kategorii nad 35 let zvítězil 
Tomáš Máca s časem 6:41,1 s. 
V  hodnocení krajů zvítězili zá-
stupci Jihomoravského kraje. 
Podrobné informace z  obou 
závodů naleznete na webu 
www.sporty-cz.cz  a na 
www.dh.cz.

Od 8. do 13. srpna 2016 hosti-
lo jihomoravské Blansko mis-
trovství světa v  biketrialu 
na přírodních překážkách 
a  česká výprava měla na do-
mácím šampionátu veliká 
očekávání. Václav Kolář, člen 
ÚAMK a  SC Biketrial Blansko, 
v  tomto odvětví obhajoval 
svá dvě předešlá prvenství 
z  let 2014 a  2015. Na domácí 
trati se tak mohl stát již potřetí 
mistrem světa v kategorii Elite 
a  co víc, unikátního výsledku 
stát se trojnásobným šampio-

nem mohl dosáhnout ve třech 
po sobě jdoucích letech. Už 
od prvních soutěžních metrů 
nenechal „Vasha“ nikoho na 
pochybách, že to s obhajobou 
triumfu myslí vážně. Celé sou-
těži vévodil od začátku do 
konce a  domácí šampionát 
ovládl nakonec rozdílem 
třídy. Mistrem světa v  biket-
rialu se tak stal potřetí v  řadě. 
Druhé zlato domácím barvám 
vybojoval v Blansku přerovský 
Matěj Popelka, který starto-
val v kategorii Senior.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Na tolik dní se sjedou nejlepší biatlonisté světa do 
České republiky. V termínu od 15. do 18. prosince 
2016 se totiž třetí zastávkou v seriálu závodů 
Světového poháru v sezoně 2016/2017 stane opět 
Nové Město na Moravě. Vstupenky na závody ve 
Vysočina Areně jsou již v prodeji.

4

Jubilejní 
20. Mistrovství 
Evropy v letecké 
akrobacii hostila 
Moravská Třebová
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První říjnový den se celkem 15 pso-

vodů se svými psy sešlo v Žatci, aby 

se zde utkali o  titul mistra ČR pro 

rok 2016. Celý soutěžní den účast-

níky i  přihlížející provázelo krásné, 

téměř letní počasí, které nejvíce 

svědčilo Evě Klemšové a jejímu lab-

radorovi Billymu.

V rámci mistrovství ČR záchranných 

psů, jehož 36. ročník se uskutečnil 

v  sobotu 1. října, plnili psovodi se 

svými čtyřnohými parťáky dvě sou-

těžní disciplíny. Poslušnost, která 

byla hodnocena na kynologickém 

cvičišti Loučky v Žatci, a  také sutino-

vé vyhledávání, které se odehrálo na 

sutinovém trenažeru v  nedalekých 

Chbanech. Ten patří mezi vůbec nej-

lepší trenažery pro výcvik záchran-

ných psů nejen u nás.

Při poslušnosti se hodnotí nejen to, 

jak pes plní povely svého psovoda, 

ale také rychlost a  ochota překoná-

vání překážek, které na cvičišti roz-

hodčí a pořadatelé vyberou. Všichni 

psi samozřejmě plní stejné úkoly, 

aby bylo hodnocení rozhodčích co 

nejobjektivnější. Při sutinovém vy-

hledávání čekají na psovody a  psy 

dva různé typy terénů. Na prohle-

dání každého z  nich mají soutěžící 

30 minut a  stejně dlouhá je i  pauza 

na odpočinek a nabrání sil mezi jed-

notlivými terény. Psovodi dopředu 

samozřejmě neví, kolik nálezů/vzor-

ků se v  daném terénu nachází, o  to 

důležitější je, aby svého psa v sutině 

dobře instruovali.

Letos se na mistrovství ČR nejvíce 

dařilo Evě Klemšové s labradorským 

retrieverem Billym Jean Black Sky, 

kteří za svůj výkon v poslušnosti a v su-

tinovém vyhledávání získali 199 bodů 

(80 bodů poslušnost, 58  bodů su-

tinový speciál A, 61 bodů sutinový 

speciál B). Na druhé příčce se umís-

tila Jitka Smělá s  křížencem Bessy, 

která získala 195 bodů (70+55+70). 

Třetí místo obsadila Lenka Knolová 

s  fl at coated retrieverem Bailey Ale-

basi Jílové, která získala 192 bodů 

(87+40+65). Celkové pořadí mistrov-

ství tak bylo zcela v režii žen.

Kromě absolutních výsledků byli vy-

hlášeni i  ti nejlepší v  jednotlivých 

disciplínách. Poslušnost ovládla Len-

ka Knolová s  Bailey, které získa-

ly 87  bodů. V  sutinovém speciálu 

A  předvedl nejlepší výkon Karel Šplí-

chal s hnědým labradorem Jerrym ze 

Staré Výšiny s 67 body. Nejlepší v su-

tinovém speciálu B byla Jitka Smělá 

s Bessy, která získala 70 bodů.

Podle nominačního klíče SZBK ČR má 

prvních osm psovodů a psů z letošní-

ho šampionátu jistý postup na šampi-

onát příští, v pořadí již 37., který bude 

hostit Jihomoravský kraj.

Čeští a moravští kynologové měli napilno během i po skon-
čení letních prázdnin. Na cvičištích po celé České republice 
se střídala malá i velká psí plemena. Připomeňte si ty nejza-
jímavější závody, které se v uplynulých měsících uskutečnily.

... V sobotu 11. června se soutěžilo v Klubovém závodě ve Vel-
kých Albrechticích, kde se udělovala i cena sympatie. Během 
stejného víkendu se pro změnu na Meziříčsku konal Horácký 
závod boxerů.

... V sobotu 25. června se v Morkovicích-Slíženech konaly první 
závody Kynologického spolku Morkovice. Na premiérový roč-
ník O  pohár starosty Morkovic se přihlásilo 20 závodníků 
s 22 psy, kterým fandilo přes pět desítek diváků. 

... Nabito bylo i v Tišnově, kde se během června uskutečnily dva 
tradiční závody – Kombinační závod v poslušnosti a obraně, 
který dva týdny nato vystřídal 3. ročník neofi ciálního závodu 
agility pro začínající týmy s nápaditým názvem Bystrá blecha, 
jenž se celý odehrál ve stylu fi lmu Limonádový Joe.

... Poslední červencovou sobotu se v Holešově konal již 7. ročník 
agility závodu Holešovské hopsání 2016, kde si závodní at-
mosféru mohli vyzkoušet i psi-začátečníci. Na konci srpna se 
pak v Přerově konal 6. ročník agility závodu Brit Cup 2016 za 
účasti 80 týmů České republiky, Slovenska i Polska. 

... Během září bylo živo i na Brněnsku. Od 2. do 4. září se ve Zbra-
slavi u Brna konalo mistrovství České republiky kníračů ve 
všestrannosti. O týden později zažila kynologická hala Zetor 
v Brně přehlídku těch nejšikovnějších australských a belgic-
kých ovčáků v královské disciplíně poslušnosti v rámci MČR.

VÍTE, ŽE...Nejlepší psí záchranáři jsou z České republiky

Česká kynologie patřila a  stále pa-

tří ve světě k těm nejuznávanějším 

a  čeští záchranní psi jsou ve světě 

pojmem. Že jsou u  nás v  součas-

né době špičkoví psovodi, kteří se 

svými psími svěřenci tvoří sehrané 

týmy, potvrdili Češi na mistrovství 

světa družstev záchranných psů, 

které na konci srpna hostilo Rumun-

sko. Hned ve dvou kategoriích totiž 

Češi vybojovali mistrovské tituly.

5. mistrovství světa družstev FCI se 

v termínu 25. – 28. srpna 2016 odehrá-

lo v rumunském městě Craiova. Svaz 

záchranných brigád kynologů ČR, 

který je jedním ze 17 členských sva-

zů Sdružení, vyslal do bojů o světové 

vavříny tři čtyřčlenná družstva pso-

vodů s  jejich psy. A  česká družstva 

v Rumunsku opravdu zářila.

První zlato pro českou výpravu vybo-

jovalo družstvo stopařů, které v  Ru-

munsku soutěžilo ve složení Miroslav 

Šimek (vedoucí družstva) a  psovodi 

Alice Zelinková, Erika Zelinková 

a  Miloslav Čeněk. Češi předvedli ve 

stopě skvělý výkon, za který si zaslou-

ženě domů odvezli titul světových 

šampionů.

Skvělý výkon předvedlo i další české 

družstvo ve složení Leoš Vokál (ve-

doucí družstva), Monika Vokálová, 

Judita Klárnerová a  Kristýna Sed-

láková jako psovodi. Toto družstvo 

se představilo v elitní královské kate-

gorii TOP, v rámci které nastupuje do 

disciplín stopa, plocha a  sutina a  sa-

mozřejmě také poslušnost. Kromě 

titulu mistrů světa si čeští psovodi 

v kategorii TOP odvezli i velmi cenný 

putovní pohár. Třešinkou na dortu 

je pak i  to, že se Čechům podařilo 

utnout dvouletou nadvládu Němců 

v této prestižní kategorii.

Ani třetí české družstvo, které do Ru-

munska vycestovalo, se ve světové 

konkurenci neztratilo a  vybojovalo 

velmi pěkné páté místo. Petra Svo-

bodová (vedoucí družstva) a psovodi 

Petr Katrev, Iveta Katrevová a  Mi-

roslav Burda v Rumunsku nastoupili 

v soutěži plošné vyhledávání.

Umístění českých družstev na mis-

trovství světa svědčí o  tom, že zá-

chranářská kynologie má u  nás dlou-

holetou tradici i kvalitní zázemí a na 

světové úrovni se řadí mezi absolut-

ní špičku. Za výbornou reprezentaci 

České republiky patří všem účastní-

kům mistrovství světa dík a  velikou 

úctu pak zaslouží všichni záchra-

náři nejen za výkony na poli spor-

tovním, ale především za výkon 

záchranářského povolání.

BYLI JSME PŘI TOM

ZAUJALO NÁS

O titul mistra ČR se psí záchranáři utkali v Žatci

Podrobné zpravodajství z jednotlivých akcí naleznete 
na www.sporty-cz.cz. 
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