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Mým cílem je nezužovat
problémy sportu na peníze
a jejich přerozdělení
Do funkce náměstka pro řízení
sekce sportu a mládeže na MŠMT
byl Karel Kovář jmenován ve velmi
vypjaté atmosféře, která panuje
v českém sportu od jara 2017, kdy
policie zahájila vyšetřování zneužívání finančních prostředků, které
stát formou dotací na sport v ČR
vynakládá. Nejen o financování
sportu je následující rozhovor, který v kompletním znění naleznete
na webových stránkách Sdružení
www.sporty-cz.cz.

v rozporu s GDPR. Musí to být o spolupráci. V rámci MŠMT to řeší mezisekční skupina, sekce sportu a mládeže
má v kompetenci obsah a metodiku
sběru dat. Volba je mezi dalším modulem, který rozšíří stávající systémy na
MŠMT nebo „hotovým“ sportovním
systémem.

PTÁME SE
Vážený pane náměstku, byl jste vhozen do jámy lvové v situaci, kterou
české sportovní prostředí nepamatuje. I když o finance jde až v první řadě
a jistě často dostáváte otázku, kdy
konečně pošlete finanční prostředky,
začneme z jiné strany. Co pozitivního vidíte v současném českém sportu? Není na čase kromě negativních
zpráv vysílat i signály pozitivní?
Sport je v první řadě o lidech, o aktivních lidech, kteří mají své sny a cíle. Organizují si svůj volný čas, setkávají se
s přáteli, starají se o své zdraví. Sport,
pokud neslouží moci či slepě penězům, je veskrze pozitivní. Sportovní
hnutí muselo v poslední době vyvíjet
příliš mnoho úsilí směrem ke zlepšení
ekonomické podpory sportu, to s sebou neslo nutnost být blízko politiky
a generovalo to do čela hnutí určité
osobnosti, které mohly zlepšení kritické situace dosáhnout. Společenská
důležitost sportu byla politiky podceněna. Pozitivně vnímám zejména růst
masovosti sportu a účast na hromadných akcích (rozmach běhů, cykloturistiky) a plné přípravky sportovních
klubů. Pokud tento zájem nepodchytíme a nevytvoříme rychle podmínky
pro zvýšený počet sportujících, promarníme generační šanci. Musíme
nyní vytvořit kvalitní akční plán rozvoje sportu na léta 2018 – 2019, upravit
legislativu, posílit odborně i kvantitativně instituce ve sportu a dobře zacílit
dotační programy.

Karel Kovář,
náměstek pro řízení sekce
sportu a mládeže MŠMT

Dalším třaskavým bodem je zřízení rejstříku sportovců, povinné ze
zákona. Na setkání vedení ČOV se
sportovními svazy zazněla nabídka na předání programu ČOV, dle
informací předsedy ČOV Jiřího Kejvala financovaného soukromými
subjekty, zdarma ministerstvu. Je
toto vůbec reálná myšlenka? Jak se
chystáte na spuštění rejstříku?
Rejstřík se řeší od pověstného výroku
tehdejšího ministra financí Kalouska,
že Česká republika má sice 10,5 milionu obyvatel, ale 11 milionů sportovců.
Sport musí mít na státní úrovni evidenci a statistiku dat, která longitudinálně
a nezávisle shromažďuje a analyzuje,
tak jak je tomu ve školství, zdravotnictví, sociálním systému, dopravě, a na
základě toho připravovat jak strategická, tak i exekutivní rozhodnutí. Rejstřík, jak je definován, je významnou
součástí celého systémového opatření a rozšířením činnosti odboru sportu. Rozhodně nemáme nastavené cíle
v této oblasti pouze na splnění zákona.
Do toho je tu nová evropská legislativa GDPR (týkající se přísnější ochrany
osobních údajů), která omezuje shromažďování dat. Bude nutné jednat se
svazy, která data budou evidována na
úrovni MŠMT, která svazy a zda nebude nutná legislativní úprava zákona
o podpoře sportu, aby svazy nebyly

Jaký je Váš názor na zřízení nového
ministerstva sportu?
Nemáme zatím pro odbor sportu
dostatek kvalitních odborníků ochotných stát se úředníky a samotný politický a legislativní akt to nezmění. Odbor sportu je malým odborem v rámci
státní správy i MŠMT. Má u sebe další
dvě organizace: Vysokoškolské sportovní centrum a Antidopingový výbor. Pokud bychom se inspirovali
dále u školství či jinde, chybí resortní
výzkumné centrum či ústav, možné
je uvažovat i o muzeu sportu (pozn.
Pedagogické muzeum je součástí
MŠMT), a hlavně spolupráce s regiony
i resorty. A také by bylo potřeba početně minimálně zdvojnásobit samotný odbor. Pak by sport i v rámci MŠMT
mohl diverzifikovat odbory: Ekonomiky sportu, Legislativy ve sportu a EU
a Strategií a metodiky ve sportu, posílila by i role výzkumu. Takže musíme
postupně stavět. Pod kterou střechou
to bude, o tom rozhodnou politici.

Sport je v první řadě o lidech, o aktivních lidech, kteří mají své sny a cíle
a starají se o své zdraví. Pokud sport
neslouží moci či slepě penězům, je
vcelku pozitivní.
Máte nějaký cíl, který Vás žene dopředu? Případně přání?
Nezužovat problémy sportu na peníze a jejich přerozdělení, vzájemný
respekt a spolupráci sportovních
funkcionářů a úředníků, fungující
a profesionální úřad. Toho nelze dosáhnout bez kvalitního týmu, v tom
se moje práce od sportu neliší. Moje
nejtajnější pracovní přání je, aby dotace 2019 byly na účtech sportovních
organizací do 31. 3. 2019.

WWW.SPORTY-CZ.CZ
AKTUALITY

RADA SCHVÁLILA VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBU
PŘEDSEDY

Ve středu 6. září 2017 se již potřetí v tomto roce sešla Rada
Sdružení sportovních svazů
České republiky, jeho nejvyšší
orgán. Kromě kontroly plnění
úkolů, na kterých se Rada Sdružení usnesla při svých minulých
jednáních, kontroly čerpání
rozpočtu Sdružení v roce 2017
či problematiky týkající se nemovitého majetku Sdružení,
bylo na programu jednání také

schvalování volebního řádu
pro volbu předsedy Sdružení, která se uskuteční ve středu 15. listopadu 2017, kdy se
bude konat další zasedání Rady
Sdružení. Zástupci členských
svazů také zvolili členy volební
komise, kterými jsou Vladimír
Frič (SBTS ČR), Svatopluk Senevič (SVZ ČR) a Vilém Liška
(SPMS). Za předsedu volební
komise byl zvolen Vladimír Frič.

EXISTENCE SDRUŽENÍ JE OPODSTATNĚNÁ

Pozvání na třetí zasedání Rady
Sdružení v tomto roce přijal
i nový náměstek ministra
školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář,
který byl do funkce jmenován
na počátku září 2017. Ten se
na zasedání zaměřil především na současný stav týkající se financování sportu
u nás, které od května 2017
vázne kvůli policejnímu vyšet-

řování. Současný stav označil
náměstek ministra Stanislava
Štecha za přechodné období,
v němž je důležité dotáhnout
dotační programy pro sport za
rok 2017 a připravit programy
pro rok následující. Kromě financování českého sportu se
Karel Kovář vyjádřil i k funkci
našeho Sdružení. Je přesvědčený, že existence Sdružení je
vzhledem k účelu a zaměření
jednotlivých členských sportovních svazů opodstatněná.
Zároveň kvituje snahu našich
svazů o zapojení co největšího počtu dětí a mládeže
do sportovních aktivit, jejichž
bonusem jsou specifické dovednosti, které je podle něj
potřeba u mladých lidí rozvíjet.

MORAVŠTÍ KYNOLOGOVÉ MAJÍ NOVÉHO
PŘEDSEDU
Moravskoslezský kynologický svaz, jeden z členských svazů Sdružení, má od dubna 2017
nové vedení. V čele svazu vystřídal dlouholetého předsedu Radima Fialu Jiří Hammer
(nar. 1952), dosavadní předseda
Kynologického klubu Brno-Rybníček. Kynologii se Jiří Hammer
věnuje i ve svém profesním
životě. Působí jako instruktor
a metodik výcviku policejních
psů na Policejním prezidiu ČR.
Členem MSKS (dříve byl svaz
součástí Svazarmu) je od roku
1973 a působil zde jako figurant,
instruktor výcviku (je nosite-

lem odznaku Vzorného výcvikáře I. stupně MSKS), či jako člen
Kontrolní komise MSKS a nyní
působí ve funkci předsedy svazu. K jeho zálibám patří kromě
psů i koně.

POZVÁNKA
FINÁLE LIGY MLÁDEŽE V PLOUTVOVÉM PLAVÁNÍ

PhDr. Karel Kovář, PhD. (1973) vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově a dlouhodobě působil v jejím
vedení. Kromě více než 50 odborných článků je spoluautorem několika koncepčních dokumentů v oblasti sportu. Od roku 2016
pracuje na MŠMT v odboru sportu.
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Telefon: 266 722 111

Sportovní sezóna 2017 pomalu
ale jistě vrcholí finálovými závody. A jedním z nich bude o víkendu 18. – 19. listopadu 2017
Finále ligy mládeže v ploutvovém plavání, které bude hostit
klub vodních sportů Laguna
v Novém Jičíně. A domácí novojičínští ploutvaři budou ve
svém bazénu obhajovat prvenství z roku 2016.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Veronika Vítková ovládla
MČR v letním biatlonu na
kolečkových lyžích
Na domácím šampionátu v biatlonu
na kolečkových lyžích doslova zářila Veronika Vítková. V Letohradu,
kde se letošní mistrovství České republiky v letní formě biatlonu uskutečnilo o víkendu 9. – 10. září 2017,
ovládla medailistka z olympijských
her i z mistrovství světa všechny tři
disciplíny, které byly na programu
mistrovství.
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ZAJÍMAVOSTI
ČEŠI ZÁŘILI NA HASIČSKÉ OLYMPIÁDĚ A DOMŮ
PŘIVEZLI I SVĚTOVÝ REKORD
Od 9. do 16. července 2017 bojovali čeští dobrovolní i profesionální hasiči na XII. Setkání
mládeže a XVI. Mezinárodní
hasičské soutěži, na sportovní akci, které se přezdívá hasičská olympiáda. A stejně jako
klasické olympijské hry, i ty hasičské se konají jednou za čtyři

roky. Na hasičské olympiádě
byly k vidění klasické disciplíny CTIF i disciplíny požárního
sportu. V letošním roce hostilo
setkání sportujících hasičů malebné rakouské alpské město
Villach. A místní podnebí českým hasičům nadmíru svědčilo.
Česká výprava, kterou tvořilo
23 družstev v požárním sportu
a klasických disciplínách CTIF
a 4 mládežnické týmy, získala ve Villachu úctyhodných
38 medailí, z nichž hned
14 bylo zlatých. Ohromnou
radost českým barvám přinesla mimo jiné Šárka Jiroušová,
která v závodě na 100 m s překážkami překonala světový
rekord! Ten má nyní hodnotu
15,56 s. Své dosavadní maximum, které bylo zároveň i českým rekordem, překonala o celých 33 setin sekundy.

MLADÍ KYNOLOGOVÉ USPĚLI V SILNÉ EVROPSKÉ
KONKURENCI

ÚSPĚCHY
Cestu za mistrovským hattrickem zahájila Veronika Vítková v sobotním
sprintu na 6 km, ve kterém zvítězila
s náskokem téměř 40 s před druhou Veronikou Zvařičovou a třetí Leou Johanidesovou, která v cíli zaostala o více
než 49 s. Mužskému sprintu na 10 km
kraloval Michal Krčmář před Tomášem Krupčíkem, jenž ztratil 19,6 s na
vítěze, a Michalem Šlesingrem, který
do cíle doběhl se ztrátou 33,9 s.
Ještě v sobotu v pozdních večerních až
nočních hodinách měla na MČR svou
premiéru disciplína supersprint na

2,5 km. Jedná se o jedinou soutěžní
disciplínu, kde muži i ženy napříč věkovými kategoriemi (dospělí, junioři, dorost) běží pohromadě. Mladí biatlonisté
tak měli jedinečnou příležitost poměřit
síly se svými zkušenějšími kolegy přímo
na závodní dráze. Pět rozjížděk a dvě finálové jízdy nabídly divákům skvělou
a napínavou podívanou, navíc v netradiční atmosféře temného večera.
Druhé zlato na domácím šampionátu mezi ženami vybojovala Veronika Vítková před Annou Tkadlecovou
a Veronikou Zvařičovou. Mistrem ČR
v supersprintu mužů se stal Tomáš
Krupčík, stříbro získal Dominik Štulík,
bronz bral Michal Krčmář.
Posledním závodem MČR byl nedělní
stíhací závod na 7,5 km žen a 10 km
mužů. Mezi ženami opět zvítězila
Veronika Vítková, která tak dovršila
zlatý hattrick na letošním domácím
šampionátu. Pro stříbro si ve stíhačce
doběhla Lea Johanidesová, bronz
získala Anna Tkadlecová, která mezi

ženami závodí teprve první sezónu. Třetí medaili na MČR vybojoval
Tomáš Krupčík, který po vítězství
v supersprintu zvítězil i ve stíhačce.
Druhé místo obsadil další trojnásobný medailista z Letohradu Michal
Krčmář, bronz překvapivě vybojoval
Ondřej Hošek.
Mistrovství České republiky v letním
biatlonu na kolečkových bruslích poznamenala i neúčast několika předních českých reprezentantů. Zranění
nedovolila nastoupit na start závodů
Gabriele Koukalové, Evě Puskarčíkové, Adamovi Václavíkovi či Ondřejovi
Moravcovi. Náhlé onemocnění pak
postihlo Matěje Krupčíka či Markétu
Davidovou. Na kvalitě šampionátu se
ovšem neúčast několika závodníků
nepodepsala a k vidění byly skvělé výkony.

V termínu od 13. do 16. července
se v Herschesfeldu v Lucembursku uskutečnil vrcholový závod
mladých evropských kynologů
European Open Junior 2017.
Že je mezi mladými lidmi v Evropě o kynologii veliký zájem,
prokázal fakt, že se soutěží v Lucembursku zúčastnilo 141 dětí
a 297 juniorů z celkem 24 evropských zemí, mezi nimiž
nechyběli ani čeští zástupci. Závodilo se v disciplínách agility
a jumping. Češi domů přivezli
hned 7 medailí za celkové
umístění a dalších 7 umístění
na stupních vítězů v jednotli-

vých disciplínách. Nejcennější
zlatou medaili získala v celkovém umístění mezi juniory (medium) Klára Kokešová s Roxy,
která byla i členkou vítězného
družstva Czech Medium Stars
(Kokešová, Štachová, Zachová,
Kociánová). České dívky navíc
ovládly v soutěži družstev disciplínu agility a v jumpingu byly
druhé. Klára Kokešová navíc
přidala i stříbro v prestižním
finále Agility 50th Aniversary.
Kompletní přehled výsledků
českých kynologů naleznete na www.sporty-cz.cz a na
www.kynologie.cz.

ÚSPĚCH DRUŽSTEV SVZ ČR NA MEZINÁRODNÍ
STŘELECKÉ SOUTĚŽI

Kompletní výsledky z letošního mistrovství České republiky v biatlonu
na kolečkových lyžích naleznete
na www.biatlon.cz.

Eva Klemšová obhájila mistrovský titul
V sobotu 30. září 2017 se ve Šlapanicích u Brna uskutečnilo v pořadí již
37. mistrovství České republiky záchranných psů, které v letošním roce
pořádala Jihomoravská brigáda Svazu záchranných brigád kynologů ČR.

STALO SE
Mistrovství, nad kterým převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek a primátor Brna
Petr Vokřál, se zúčastnilo šestnáct

psovodů. Ti se na mistrovství mohli
kvalifikovat dvěma způsoby. Možnost
přímé kvalifikace mělo prvních osm
účastníků z loňského šampionátu,
který se uskutečnil v Žatci. Druhou
polovinu startujících tvořilo prvních
osm psovodů z konečného pořadí
závodu ČP ZZP, který proběhl měsíc
před samotným mistrovstvím.
Na programu byly dvě tradiční disciplíny. Poslušnost, která probíhala
v areálu kynologického cvičiště ve
Šlapanicích, a sutinové vyhledávání,

na které se závodníci přesunuli do rozbořeného areálu budov v Brně. V sutinách mají psovodi k dispozici limit
30 minut, během kterých mají se psy
za úkol najít všechny uložené vzorky
(živí figuranti a pachové vzorky). Dopředu samozřejmě neví, kolik nálezů se v sutině ukrývá. Při poslušnosti
rozhodčí hodnotí nejen to, jak pes
plní povely psovoda, ale také rychlost
a ochotu psa překonávat překážky.
Ve Šlapanicích se nejvíce dařilo Evě
Klemšové s Billy Jean Black Sky, která
po roce obhájila titul mistra České
republiky. Druhé místo obsadil Jan
Klepáč s Espero Coro Angelo, kteří
zároveň obdrželi ocenění za nejlepší výkon v disciplíně poslušnost.
Bronz si ze Šlapanic odváží Radek
Polák a Mobik z Třešňáku. Nejlepší
výkon v sutinách předvedli Martin
Chrudimský s Ashley Vera Moravia,
kteří celkově obsadili páté místo.
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Hned tři čtyřčlenná družstva
Svazu vojáků v záloze ČR se
v sobotu 15. července zúčastnila 25. ročníku mezinárodního střeleckého závodu
z ručních zbraní zavedených
v Bundeswehru – Honest John
Missile Cup 2017. Do německého Ulmu se sjelo 57 družstev,
z nichž 7 bylo z jiných zemí než
z Německa. A čeští střelci se
rozhodně v mezinárodní konkurenci neztratili. Družstvo KVZ
Liberec 1 obsadilo v celkovém

hodnocení vynikající třetí místo,
jejich kolegové z KVZ Liberec 2
obsadili šesté místo a družstvo
KVZ Tachov bylo celkově osmé.
V hodnocení zahraničních
družstev obsadily české týmy
všechna tři místa na stupních vítězů. Čechům se dařilo
i v jednotlivcích. V disciplíně
Bretta zvítězil Miroslav Hanzlík
a Karel Krátký bral bronz. Karel
Krátký přidal stříbro v disciplíně
MP-7 stejně jako Sunshine Holan v disciplíně P-8.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ
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Přesně tolik medailí přivezli orientační potápěči z Mistrovství Evropy dospělých a juniorů 2017 v Bratislavě. Třešinkou na dortu byl
pro české barvy fakt, že na stupních vítězů
stáli naši reprezentanti v každé uskutečněné
disciplíně.

E-mail: sekretariat@sporty-cz.cz
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Jakub Jarolím vybojoval na
Světových hrách dvě medaile
vém plavání Jakubovi Jarolímovi,
který se kromě závodních povinností
zhostil i role vlajkonoše české výpravy
při slavnostním zahajovacím ceremoniálu her.

Polská Vratislav hostila od 20. do
30. července 2017 jubilejní desáté
Světové hry, mezinárodní sportovní
akci, které se přezdívá „olympijské
hry neolympijských sportů“. Stejně
jako olympijské hry i Světové hry
se odehrávají jednou za čtyři roky
a jejich organizátorem je Mezinárodní asociace Světových her. Mezi
37 sportovními odvětvími Světových her bylo i ploutvové plavání,
ve kterém Českou republiku reprezentovali Jakub Jarolím a Zuzana
Svozilová, reprezentanti Svazu potápěčů České republiky.

Hned na úvod plaveckých disciplín
vybojoval český reprezentant a člen
klubu Laguna Nový Jičín bronzovou medaili na trati 100 m kraul
bifins, tedy se dvěma ploutvemi
a šnorchlem. A to dokonce v novém
osobním rekordu 42,18 s. I když byl
Jakub na obrátce v polovině trati nejrychlejší ze všech závodníků, v cíli nestačil na Bělorusa Dimitrije Gavrilova
(41,65 s) a na Maďara Gerga Kosinu
(41,92 s). „Být první na obrátce jsem
plánoval. Byla výhoda, že jsem plaval
v první dráze, obracel do zdi a neviděl
soupeře. Na konci už jsem se jen modlil,
aby to bolelo co nejméně. Je to skvělý
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ZAJÍMAVOSTI
SKVĚLÝ JAKUB KOVAŘÍK JE DVOJNÁSOBNÝM
MISTREM SVĚTA

výsledek, jsem moc šťastný,“ líčil po závodě spokojený Jakub Jarolím.
To ale nebylo od českého závodníka na
Světových hrách poslední slovo. Svěřenec trenérky Simony Klapcové nastoupil den po svém bronzovém úspěchu
i do závodu na poloviční trati, 50 m
bifins, kde zpočátku figuroval jen jako
náhradník. Díky omluvenkám původně
přihlášených závodníků přišla řada i na
českého reprezentanta. A tomu se dařilo ještě lépe. S časem 19,08 s vybojoval Jakub stříbrnou medaili! Rychlejší
než on byl pouze Rus Andrej Arbuzov
(18,55 s). „Je to neskutečné, pro mě naprosto velké překvapení. Až se mě někdo
bude ptát, tak tento zážitek byl pro mě
největší šok v životě. Poslední rok jsem
to jezdil strašně,“ smál se po stříbrném
závodu dvojnásobný medailista ze
Světových her Jakub Jarolím.

Patnáctý ročník Mistrovství
světa juniorů v ploutvovém
plavání hostilo v termínu
31. července – 6. srpna 2017
ruské město Tomsk a čeští
ploutvaři se zde představili ve
výtečné formě. Z Ruska přivezli čtyři cenné kovy. Hned
o tři z nich se zasloužil Jakub
Kovařík, který vybojoval dvě
zlaté medaile v individuálních
startech a třetí medaili přidal

se smíšenou štafetou. Mistrem
světa se Jakub Kovařík stal
v disciplínách 100 m surface
(na povrchu) a 100 m immersion (s ponorem). Se smíšenou
štafetou (Kovařík, Chromcová,
Uhlířová, Klimpar) vybojoval
bronz na trati 4 × 100 m bifins.
Druhý bronz do české sbírky
přidal Jakub Klimpar, který
doplaval třetí na trati 50 m
bifins.

ŠTAFETA PLOUTVAŘŮ BRALA NA MISTROVSTVÍ
EVROPY BRONZ

BYLI JSME PŘI TOM
Zuzana Svozilová nastoupila v disciplíně 400 m s monoploutví a šnorchlem,
ve které obsadila vynikající šesté místo.
I když na medailové příčky nedosáhla,
stačil její výkon alespoň na vylepšení
českého rekordu na této distanci. Ten
má nyní hodnotu 3:20,86 s.
Mnohem lépe se v Polsku vedlo druhému českému zástupci v ploutvo-

Češi opanovali mistrovství Evropy
v orientačním potápění
Zástupci Svazu potápěčů České republiky se letos v létě mohli radovat
z vynikajících úspěchů nejen ploutvových plavců, ale radost jim udělali
i orientační potápěči. Ti v termínu
od 2. do 10. září 2017 závodili na
26. Mistrovství Evropy a na 9. Mistrovství Evropy juniorů v orientačním potápění, která pod záštitou
mezinárodní potápěčské organizace
CMAS hostila slovenská Bratislava.

ÚSPĚCHY
ORIENTAČNÍCH
POTÁPĚČŮ

jovali je Ondřej Kašpar, Naďa Tylová
a v juniorské kategorii Jakub Valníček.
Sedmé české zlato získal v disciplíně
Sjíždění tým žen ve složení Vendula
Resová, Naďa Tylová, Dominika Benešová a Kristýna Janoušková.
Stříbrné medaile si z Bratislavy odvezli Jakub Němeček a Ondřej
Kašpar v disciplíně Monk, která je
určena pro dvojice, a Jakub Němeček byl druhý i v individuálních startech v disciplínách Tyče a Hvězda.
V disciplíně Tyče vybojoval stříbro
i junior Jakub Valníček a mezi ženami Vendula Resová.

Bronzové medaile pak v disciplíně
Monk získaly Vendula Resová s Naďou Tylovou. Juniorka Dominika Benešová přidala třetí místo v disciplíně
Tyče a s Lukášem Pilným vybojovali
další bronz v disciplíně Paralel. Tým
mužů ve složení Jakub Kašpar, Jakub
Němeček, Jan Skružný a Martin Šmejkal se postaral o poslední pátý bronz
do české sbírky, který získal ve velmi
silné konkurenci v disciplíně Sjíždění.
Na závěr šampionátu byl navíc Jakub
Valníček vyhlášen nejlepším juniorem
mistrovství Evropy s největším ziskem
bodů z jednotlivých disciplín.

A úspěch českých orientačních potápěčů byl doslova fenomenální. Češi vybojovali celkem 17 medailí (7 zlatých,
5 stříbrných, 5 bronzových) a na stupně
vítězů vystoupali ve všech disciplínách,
které byly v Bratislavě k vidění.
Zlato brali Češi zásluhou Venduly Resové a juniorů Dominiky Benešové
a Jakuba Valníčka v disciplíně Hvězda. Další tři zlaté medaile přinesla českým barvám disciplína M-kurz. Vybo-
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Zatímco junioři měli o prázdninách na programu mistrovství světa, dospělí ploutvoví
plavci se na počátku července (2. – 9. července 2017) vydali do polské Vratislavi, aby
zde poměřili síly s evropskou
ploutvařskou konkurencí na
mistrovství Evropy. V Polsku
se představilo šest českých reprezentantů, kteří nastoupili
ve 13 disciplínách. Na medaili
Češi dosáhli pouze v jednom
případě. Smíšená štafeta
(Jarolím, Sládečková, Horáko-

vá, Dofek) vybojovala na trati
4 × 100 m bifins bronzové
medaile. Rychlejší než české
kvarteto byli pouze vítězní
Rusové a Ukrajinci. Jen těsně
za medailovými pozicemi, na
nepopulárním čtvrtém místě,
skončil ve finále 100 m bifins
i 100 m immersion (s ponorem) pozdější medailista ze
Světových her Jakub Jarolím.
Čtvrté místo brala i další účastnice Světových her Zuzana
Svozilová na trati 800 m surface (na povrchu).

FREEDIVEŘI ZNAJÍ MISTRY REPUBLIKY

V sobotu 3. června 2017 se
v Aquacentru ve východočeských Pardubicích uskutečnilo mezinárodní mistrovství
České republiky ve freedivingu. Ve startovní listině byli
kromě domácích závodníků
také freediveři z Polska, Slovenska, Slovinska, Austrálie,
Lotyšska, Německa, Španělska,
Velké Británie či Běloruska. Celkem 31 mužů a 13 žen soutěžilo v disciplínách statická a dynamická apnoe. Další desítka
závodníků se pak přihlásila do

kategorie Hobby. Mistryní ČR
ve freedivingu pro rok 2017 se
stala Barbora Ivanská, která
se celkově umístila na druhém místě. Soutěž žen ovládla
Lotyška Yilia Maryevich. Titul
mistra ČR mezi muži vybojoval
David Vencl, kterému v celkovém hodnocení patřila pátá
příčka. Závod mužů vyhrál Polák Mateusz Malina. V dílčích
disciplínách pak nejvíce zazářila Kateřina Šurnaská, která
zvítězila v disciplíně statická
apnoe.

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