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AKTUALITY

NOVÁ KNIHA

SOUSTŘEDĚNÍ BUDOUCÍCH PSÍCH ZÁCHRANÁŘŮ

NA MČR VE STŘELBĚ LASEROVOU PUŠKOU SE 
PŘEDSTAVILO 29 DRUŽSTEV

JABLONECKÁ HALA ZAHÁJILA SEZÓNU 
MLADÝCH HASIČŮ

Historie záchranářské kynologie 
u  nás se traduje již od roku 1964, 
kdy byla založena 1. brigáda zá-
chranných psů v  Příbrami pod Ura-
novými doly. Tehdy pouze zkušební 
projekt, jak vycvičit psy pro pomoc 
při neštěstí v dolech, se časem pro-
měnil v  právoplatný Svaz záchran-
ných brigád kynologů ČR, jehož 
hlavním posláním není nic menšího 
než záchrana lidských životů v  ex-
trémních podmínkách. O  důleži-
tosti této činnosti i osobním vztahu 
k  záchranářské kynologii jsme si 
povídali s  Helenou Šabatovou, kte-
rá je od roku 2016 v čele SZBK ČR.

Jak vypadala historie psích záchra-
nářů v České republice?
Pár let po zmíněném zkušebním pro-
jektu v Příbrami, v roce 1977, byly do 
tehdejšího platného zkušebního řádu 
Svazarmu zařazeny dvoustupňové 
zkoušky. Dostaly se tak do podvědomí 
mnoha psovodů sportovní kynolo-
gie. Už tehdy jsem se těchto zkoušek 
účastnila i  já s  německým ovčákem 
Donem na Vyhaslém dole. V roce 1981 
se uskutečnilo 1. Mistrovství republiky 
záchranných psů v  Českých Budějovi-
cích. Změna nastala po roce 1989, rok 
poté se sešli zkušení psovodi a ustano-
vili na oficiálním sjezdu samostatnou 
záchranářskou organizaci – Svaz čes-
ko-moravsko-slezských záchranných 
brigád kynologů. Tento svaz se začle-
nil do nástupnické organizace Sva-
zarmu – Sdružení technických sportů 
a  činností. Tento svaz byl jedním ze 
sedmi zakládajících členů Mezinárod-
ní organizace záchranářských psů IRO 
v  roce 1993 a  je dosud platným čle-
nem. Poté byl upraven název svazu na 
Svaz záchranných brigád kynologů ČR, 
pod kterým funguje do současnosti.

Co vás na záchranářské kynologii 
tak uchvátilo?
Sportovní kynologie je nádherné vy-
žití se svými psy. Ale záchranářská 
kynologie má něco navíc – poslání, 
které vede až k  záchraně lidských ži-
votů. To není sport, ale zodpovědnost. 
Absolutní souhra se psem, kdy musí-
te při ostré akci rozhodnout, zda pod 
sutinou je či není člověk, který na vaši 
záchranu čeká. Jsem šťastná, že jsem 
u této krásné činnosti vlastně od prvo-
počátku až dodnes.

Jak se našim psím záchranářům po-
dařilo uplatnit se v zahraničí?
Od roku 1996 jsem byla v  prezidiu 
mezinárodní organizace záchranných 

psů (IRO), a to až do roku 2016. Infor-
mace, které pocházely ze zasedání, 
jsme jako svaz využívali k  aktivitám, 
které dopomohly mnoha psovodům 
k  titulům mistrů světa a  psovodům, 
kteří absolvovali Atesty pro nasazení. 
Byly v  té době zejména těžkosti jako 
jazykové bariéry, vybavení psovodů 
a  také finance. Vzhledem k  tomu, že 
jsem měla možnost eliminovat mnohé, 
určitě to malým množstvím k úspěchu 
mých kolegů přispělo. Já jsem úspěš-
ně absolvovala 1. Atest „Mission readi-
ness test“, který IRO pořádalo. 

Mají Češi své jméno i v Mezinárodní 
kynologické federaci FCI?
V  FCI zastávám funkci vicepreziden-
ta a  moc mne těší, že Česká republi-
ka vzhledem k  historii záchranářské 
kynologie byla oslovena jako jedna 
z  mnoha členských organizací, aby 
byla zastoupena v  FCI komisi zá-
chranných psů. Já jsem svou aktivitu 
v FCI projevila hned při prvopočátku 
tím, že jsme uspořádali 1. a  3. Mist-
rovství světa. Úplnou novinkou byl 
tlak na posledním zasedání v  únoru 
2017, abychom uspořádali světový 
šampionát v  roce 2018. Nebylo to 
původně v plánu, ale vzhledem k mé 
zodpovědnosti za image komise, 
a protože nebyl nikdo, kdo má všech-
ny potřebné terény a hlavně podporu 
vrcholného orgánu, přislíbila jsem 
toto mistrovství světa uspořádat. Vě-
řím proto v  podporu týmu organizá-
torů i v našem svazu.

Jak hodnotíte projekt Mladý spor-
tovec, jehož je SBZK ČR aktivním 
účastníkem?
Jako bývalý „svazarmovec“ jsem tento 
projekt velmi uvítala. Však mám také 
ocenění „Nejlepší sportovec roku 1985 
(smích). Je to velice záslužná činnost 
pro mladé lidi. V našem případě mladé 
psovody, ale i příznivce, protože každý 
nemá možnost vlastnit svého psa. Ale 
všech aktivit se může i tak zúčastnit. Po 
vyhlášení projektu jsem měla jasno, co 
mladým sportovcům připravit. Zimní 
soustředění na Lesné proběhlo se za-
měřením na lavinové vyhledávání. Po-
časí si s námi trochu zahrálo, takže i pro-
gram byl trochu pozměněn, ale náplň 
byla opravdu bohatá. Další soustředě-
ní plánuji na červen se zaměřením na 
vodní vyhledávání. Program bude opět 
připravený tak, aby byl náročný a  pl-
nil účel zadání. Je třeba zdůraznit, že 
žádný takový projekt nelze uskutečnit 
pro mladé sportovce bez finančního 
zajištění. Proto moc děkuji a  zároveň 
obdivuji všechny, kteří finance na tento 
krásný projekt zajistili a  umožnili celé 
řadě svazů se do něj zapojit.

V čem vidíte hlavní přínosy psích zá-
chranářů?
Mezinárodní organizace IRO se z  pů-
vodních sedmi organizací od roku 1993 
rozrostla na nynějších 137. Z toho je pa-
trné, že potřeba psích záchranářů je stá-
le větší. Ztracené osoby, závaly, zřícené 
domy, zemětřesení, utonulí, zasypaní 
v lavinách, to vše je práce pro kynology 
záchranáře a jejich psí pomocníky. Pes 
svým štěkotem označuje nalezené oso-
by a říká svému pánovi: „Rychle přijď – 
můj nos a tvé ruce jej zachrání.“ Takže 
rozhodně chceme a budeme psy cvičit 
i nadále a budeme připraveni kdykoliv 
a kdekoliv pomoci. 

Jedním z  nejaktivnějších spol-
ků v  projektu Mladý sporto-
vec, sportem ke zvládání 
krizových situací a k bezpeč-
nému přežití je Záchranná 
brigáda kynologů Ústecké-
ho kraje, která v únoru uspořá-
dala v  Krušných horách zimní 
soustředění mladých kyno-
logů záchranářů ve věku 8 až 
17 let. To bylo zaměřeno na 
orientaci a pohyb v nepřehled-

ném horském terénu, střelbu 
ze vzduchovky, vázání bezpeč-
ných uzlů, práci s  vysílačkami 
i  na základy první pomoci. 
Celkově tato akce podpořila 
praktickou spolupráci člově-
ka se psem, jako je nácvik vy-
hledávání a označování osob 
v  různých extrémních teré-
nech, např. pod vodou, v  suti-
nách nebo lavinách, následné 
označení konkrétního místa 
a  signalizaci, zda je nalezená 
osoba naživu či nikoliv. Mladí 
kynologové se také dověděli 
více o motivaci záchranářských 
psů, seznámili se se zásadami 
pohybu osob a  psů v  lavino-
vém poli atd. Oživením sou-
středění byl i noční orientační 
závod s  několika vědomost-
ními stanovišti.

V sobotu 11. března se v Kuno-
vicích ve Zlínském kraji usku-
tečnilo již IX. MČR SBTS ČR ve 
sportovní střelbě laserovou 
puškou tříčlenných druž-
stev mládeže. Soutěžilo se ve 
čtyřech věkových kategoriích 
a  klání se zúčastnilo celkem 
29 družstev. Hned dvanáct 

družstev soutěžilo v  katego-
rii mladších žáků (do 12  let), 
přičemž svou disciplínu stříleli 
pouze v  poloze vleže. Nejlépe 
se v této kategorii dařilo domá-
címu družstvu SBTS Kunovice. 
Starší žáci stříleli již v polohách 
vleže, vestoje a  vkleče. A  stej-
ně jako v  kategorii mladších 
i  závod starších žáků ovládlo 
domácí družstvo SBTS Kuno-
vice. Kategorii juniorů ovládlo 
družstvo z  Moravské Třebové. 
V  poslední kategorii od 22 do 
26 let se z  vítězství radovalo 
jedno ze smíšených družstev. 
Podrobné info z MČR naleznete 
na www.sporty-cz.cz. 

Nový občanský zákoník je 
platný od 1. ledna 2014 a pod-
statně ovlivňuje i život spolků. 
Ačkoli je úprava spolků v něm 
velmi podrobná, stejně na 
všechny otázky neodpovídá, 
a  dokonce mnohé naopak 
vyvolává. Musí mít pobočný 
spolek stanovy, nebo je na-
opak ani mít nesmí? Mohou 
být spolky opravdu založeny 
na vůdcovském principu, jak 
tvrdí důvodová zpráva k  ob-
čanskému zákoníku, když 
Ústavní soud rozhodl, že se to 
nesmí? Na tyto a  další otázky, 
zejména zda a  nakolik je pou-
žitelná dosavadní judikatura, 
odpovídá tato kniha, která 
právě vyšla v  nakladatelství 

Aleš Čeněk,  s.r.o. a  jejímiž au-
tory jsou Milan Kindl, Zdeněk 
Ertl, Nikola Formanová, Tomáš 
Kindl a Alexander Šíma.

V  sobotu 11.  břez na a  v  ne-
děli 12.  břez na odstartoval 
v  Jablonci nad Nisou čtvrtý 
ročník Českého halového 
poháru mladých hasičů ve 
věku od 6 do 15 let v běhu na 
60 metrů s překážkami. Halové 
závody hasičů patří k  těm nej-
oblíbenějším a  první letošní 
šedesátka v hale nebyla výjim-
kou. Na start se postavilo více 
než 600 účastníků. Tradičně 
se závodilo ve čtyřech katego-
riích. Kategorii mladších dívek 
ovládla Markéta Hrabkovská 
z  SDH Bludov s  časem 14,89  s, 
mezi mladšími chlapci zvítězil 
Daniel Pecháček z SDH Byšice, 
a  to v  čase 13,79  s. Veronika 

Sklářová z  SDH Vigantice zví-
tězila v  čase 12,78 s  v  katego-
rii starších dívek a  v  poslední 
kategorii starších chlapců se 
z  vítězství radoval Lukáš Bu-
beníček z  SDH Skuteč, který 
zaběhl čas 11,98 s. Druhé kolo 
závodů Českého halového 
poháru čeká na mladé hasiče 
25. března v Ostravě.

„Záchranářská kynologie je poslání, 
které vede až k záchraně lidských 
životů. Není to sport, ale zodpověd-
nost. A absolutní souhra se psem.“

PTÁME SE Helena Šabatová,  
prezidentka Svazu záchranných  
brigád kynologů ČR

Být všude včas a najít tlukoucí srdce.  
To je krédo kynologů záchranářů
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ZAJÍMAVOSTI

PREMIÉRA V SUPERBICÍCH PŘINESLA JEŽKOVI 
PRVNÍ BODY 

FINÁLE SVĚTOVÉHO POHÁRU V PARASKI 
HOSTILA ŽELEZNÁ RUDA

Na Špičáku u Železné Rudy na 
Šumavě proběhlo ve dnech 
17. – 19. února 2017 finále 
Světového poháru v  disciplí-
ně Paraski, kterou zastřešuje 
Aeroklub České republiky. 
Jedná se o  velmi atraktivní 
spojení dvou na první pohled 
neslučitelných sportovních dis- 

 ci plín. Závodníci totiž absolvu-
jí obří slalom v  kombinaci 
se seskoky padákem na cíl. 
V  Železné Rudě kromě finále 
SP proběhlo také MČR 2017 
v Paraski. Soutěžilo se jak v ka-
tegorii týmů, tak v  kategorii 
jednotlivců. Na 50 závodníků 
a  závodnic se muselo vypořá-
dat s  náročnými podmínkami 
jak při slalomu, tak i  při sesko-
cích padákem, které kvůli po-
časí museli pořadatelé odložit 
až na neděli. Mistrem ČR v  Pa-
raski se stal Libor Jiroušek před 
Radkem Šímou a  Tomášem 
Lednikem. Celkové hodnocení 
SP, o  němž se v  Železné Rudě 
rozhodovalo, ovládl tým HSV 
Red-Bull Salzburg. Před týmem 
Germany Mix a Czech Republic 
A. Kompletní výsledky včetně 
video reportáže naleznete na 
www.aecr.cz/2017/02/25/repor-
taz-finale-svetoveho-poharu-v-

-paraski/.

Martin Šonka poprvé ovládl 
závod Red Bull Air Race
Český akrobatický pilot Martin Šon-
ka zahájil novou sezónu v  prestiž-
ním seriálu leteckých závodů Red 
Bull Air Race jak nejlépe mohl. V zá-
vodě v  Abú Zabí, který se uskuteč-
nil v  sobotu 11. února 2017, nedal 
svým soupeřům šanci a  doletěl si 
pro své první vítězství v  této letec-
ké soutěži. Premiérové vítězství to 
nebylo jen pro samotného Martina 
Šonku, ale český pilot v této soutěži 
vyhrál v historii vůbec poprvé.

Cestu za svým životním závodem čes-
ký akrobatický pilot zahájil taktéž bra-
vurně. Ovládl totiž i páteční (10. února) 
kvalifikaci, čímž svým soupeřům na-
značil, že s ním musí počítat i v sobot-
ním závodě. A v něm pak svou pozici 
z páteční kvalifikace potvrdil!

Ve své páté sezóně v prestižním letec-
kém seriálu, který má své příznivce 
po celém světě a patří k divácky neja-

traktivnějším závodům, se mohl český 
pilot radovat z premiérového vítězství, 
které tak doplnilo jeho předchozí čtyři 
umístění na stupních vítězů. Druhého 
Španěla Juana Velardeho porazil čes-
ký pilot ve Final Four o více než jednu 
sekundu. Třetí čas zaletěl Kanaďan 
Pete McLeod, čtvrtý skončil Mathias 
Dolderer z Německa, který je vítězem 
loňského ročníku Red Bull Air Race.

„Je to neskutečný pocit, splněný sen. 
Mám strašně velkou radost i  za tým 
a  za fanoušky, kteří nám drželi palce. 
Těžko teď přesně popsat, co se ve mně 
odehrává. Zvlášť po loňské sezóně, 
terá se nepovedla. Vykročli jsme správ-
ným směrem, dařilo se nám létat kon-
zistentně a  hlavně bez chyb. Teď na 
to hlavě navázat v  dalších závodech,“ 

prohlásil na tiskové konferenci český 
pilot, který kromě kvalifikace a  závo-
du samotného létal nejrychlejší časy 
i v trénincích.

Stejně jako v  loňské sezóně má Česká 
republika v  Red Bull Air Race dva své 
elitní piloty. Kromě Martina Šonky se zá-
vodů účastní také Petr Kopfstein, který 
v Abú Zabí zahájil svou druhou sezónu 
v tomto leteckém seriálu. Ve Spojených 
arabských emirátech dokončil závod 
na 12. místě, což mu body do celkové 
klasifikace závodů nevyneslo.

Další závod, při kterém budou mít češ-
tí piloti možnost vyrovnat respektive 
vylepšit svá umístění, se uskuteční ve 
dnech 15. – 16. dubna 2017 v  americ-
kém San Diegu.

Potápěčská sezona odstartovala 
na konci ledna prvním kolem Čes-
ké a Moravskoslezské ligy mládeže 
v  plavání s  ploutvemi a  rychlost-
ním potápění. První ostré vavříny 
v  mezinárodní konkurenci se pak 
podařilo získat v úvodním kole Svě-
tového poháru v plavání s ploutve-
mi v Maďarsku. 

První kola České ligy mládeže 
a  Moravské ligy mládeže v  plavání 
s  ploutvemi a  rychlostním potápě-
ní se konala 28. ledna tradičně ve 
Zlíně a  Mostu. Největších úspěchů 
dosáhl Matěj Kubíček (Aquaklub Li-
berec), který ve své kategorii C zvítězil 
ve všech čtyřech individuálních dis-
ciplínách a  prvenství slavil i  se smíše-
nou štafetou v závodě 4x100 PP. Jeho 
týmová kolegyně Nikola Krausová 

zvítězila třikrát a  jednou se štafetou. 
Podobně suverénně si vedla i  Hana 
Švandová z  KSP JU České Budějovice, 
která ovládla všechny čtyři individuál-
ní disciplíny v kategorii D. V moravské 
části seriálu si Jakub Klimpar z  Lagu-
ny Nový Jičín připsal čtyři prvenství 
v  kategorii C, na tři vítězství dosáhla 
ve stejné kategorii Alžběta Hnáthová 
z KSP Olomouc. V kategorii D řádil Ja-
kub Palušík z Laguny Nový Jičín, když 
zvítězil čtyřikrát. 

Ve dnech 11. a 12. února se ve Žďáru 
nad Sázavou konal  první ročník no-
vého otevřeného mezinárodního 
závodu Žďárský gumák 2017. Plav-
ci se představili v  kategorii Bi-Fins 
a  rychlostním potápění, všechny dis-
ciplíny se mohly plavat pouze v  gu-
mových ploutvích. Na startovní listi-
ně se vyjímalo  321 plavců ze sedmi 
českých a  moravských klubů. Kromě 
dílčích disciplín, které se započítáva-

ly do výsledků čtyřboje, se uděloval 
i  hlavní titul „O  Žďárský gumák“ na 
trati 400 BF, což je nový závod platný 
od roku 2017. Napříč kategoriemi ti-
tul získala Monika Hamšíková (Nemo 
Zlín) a David Musil (Čochtanklub Žďár 
nad Sázavou).

Od 24. do 26. února se už konalo i prv-
ní kolo Světového poháru v  plout-
vovém plavání v  maďarském městě 
Eger. Závodů se zúčastnilo 453 plavců 
z  21 států a  79 klubů. Do soutěží se 
zapojili i  čeští reprezentanti, kteří cel-
kem desetkrát vystoupali na stupně 
vítězů, z toho čtyřikrát na ten úplně 
nejvyšší. Všechny triumfy si připsali 
členové Laguny Nový Jičín.

Z vítězství se hned dvakrát radoval Ja-
kub Kovařík, a to na tratích 100 PP a 50 
PP v  kategorii chlapců. Dvojnásobný 
triumf zaznamenal mezi chlapci i  Ja-
kub Klimpar, který vyhrál na tratích 
100 BF a 50 BF. Stříbro si na krk pověsil 
opět Jakub Kovařík na trati 100 RP v ka-
tegorii chlapců,  Jakub Klimpar  mezi 
chlapci na trati 200 BF a  Jakub Jaro-
lím  mezi muži na 100 RP.  Bronzové 
medaile  byly rovněž tři a  zasloužil se 
o ně znovu Jakub Jarolím, a to na trati 
100 BF a  50 BF v  kategorii mužů. Tře-
tí bronz si pak Jarolím připsal ještě se 
štafetou na 4x100 PP spolu s J. Kovaří-
kem, L. Fojtíkem a O. Dofkem. 

ÚSPĚCHY

STALO SE

BOJE O ZMRZLOU VRANU I O MISTROVSTVÍ 
SVĚTA

Motocyklový závodník, člen 
ÚAMK, Ondřej Ježek, který 
se na počátku roku 2017 již 
potřetí v řadě stal motocyklis-
tou roku podle ankety, kterou 
vyhlašuje server BikeRacing.
cz, zahájil v  sobotu 25. února 
novou závodní sezónu, kterou 
po přestupu se seriálu Super-
stock 1000 absolvuje v  rámci 
MS Superbiků. V  prvním le-
tošním závodě v Austrálii český 
závodník nebodoval. Ve dvou 
soutěžních jízdách obsadil 18. 

respektive 17. místo. O víken-
du 11. a  12. března pokračo-
valo MS závody v Thajsku, kde 
se Ondřej Ježek v  sobotním 
závodě umísil opět na 18. mís-
tě. Nedělní závod se však br-
něnskému jezdci vydařil lépe 
a dojel si pro celkové 13. místo, 
které mu do hodnocení MS vy-
neslo jeho premiérové 3 body. 
V  průběžném hodnocení MS 
po dvou odjetých závodních 
víkendech patří Ondřejovi 
Ježkovi 20. příčka.

Ještě v zimních měsících odstar-
tovala letošní sezona kynolo-
gických závodů. Již 28. ledna se 
ve Frýdku-Místku konal závod 
CACT, CACIOB, který byl kvali-
fikací na červnové mistrovství 
světa FCI v  Belgii. Soutěžilo se 
v  nejvyšší třídě obedience, 
čili poslušnosti, a  to OB-3. Na 
programu bylo deset disciplín. 
Účastnilo se sedm border kólií, 
jeden střední pudl, jeden ně-
mecký ovčák a jeden bernský sa-
lašnický pes. Stupně vítězů na-

konec opanovaly právě border 
kólie. Závod s celkovým počtem 
298,5 bodu vyhrála Júlia Buko-
vinská s Apogee Free - Redrob 
Fenix. Na konci února se konal 
na Moravě další závod s příhod-
ným názvem O zmrzlou vranu. 
V  Brně-Rybníčku se toto klání 
uskutečnilo již posedmé. Nej-
bližší soutěže čekají kynology 
25. března, a to závod dle IPO1, 
IPO3, ZVV1 a ZVV3 v Hněvoši-
cích a  Memoriál Martina Més-
zároša v obci Kostice.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

Tolik diváků vytvořilo úžasnou kulisu během třetího kola závodů 
Světového poháru v biatlonu, které se od 12. do 18. prosince 2016 
konalo v Novém Městě na Moravě. Slova chvály na atmosféru ve 
Vysočina Areně zněla od funkcionářů i samotných sportovců. 

123 500

Mladí ploutvaři z Laguny Nový Jičín 
vítězili ve Světovém poháru
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…se šéftrenér české biatlonové reprezentace Ondřej Rybář 
umístil v anketě Trenér roku 2016 na druhém místě? Vyhláše-
ní ankety, kterou každoročně připravuje ČOV ve spolupráci s Unií 
profesionálních trenérů, se konalo 16. ledna 2017 v Praze. Zvítězil 
Petr Lacina, kouč olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka. Ond-
řej Rybář ovládl tuto anketu v předchozích dvou letech.

…se naplno rozběhly i domácí soutěže v biatlonu? Tři kola má 
za sebou Český pohár žactva v Novém Městě na Moravě, Letohra-
du a Jablonci nad Nisou. Uskutečnil se i ČP dorostu a dospělých 
v Jablonci n. Nisou (zároveň Akademické MČR) a Harrachově. Mis-
trovství České republiky si postupně užili žáci, dospělí a  dorost 
i muži a ženy.

…mladý talent Vítězslav Hornig zvítězil ve sprintu na 7,5 km 
na zimním festivalu mládeže EYOWF 2017 (11. – 18. 2.) v tureckém 
Erzurumu? Nejblíže další medaili pak byla bramborová sestava 
smíšené štafety. Za bronzem zaostala o 26 vteřin.

…biatlonisté hájili české barvy i  na zimní univerziádě 
(29.  1. – 8.  2.) v  kazašském Almaty? Česká výprava získala devět 
medailí, biatlonisté Jan Burian (Masarykova univerzita Brno), 
Lukáš Joukal (Masarykova univerzita Brno) a  David Tolar (Zápa-
dočeská univerzita) však na cenný kov nedosáhli. O  nejlepší vý-
sledek se postarala Kristýna Černá z Masarykovy univerzity Brno 
sedmým místem ve vytrvalostním závodu. 

…se Markéta Davidová stala juniorskou mistryní Evropy ve 
sprintu na 7,5 km? V Novém Městě na Moravě přidala ještě bronz 
z vytrvalostního závodu. Zlato ze stíhačky vyhrál i Milan Žemlička, 
ze stříbra v  témže závodě se radoval Ondřej Šantora. Na evrop-
ském šampionátu dospělých byla nejlépe čtvrtá Veronika Vítková 
ve stíhacím závodu.

…mistrovství světa dorostu a juniorů hostilo od 22. do 28. úno-
ra slovenské Osrblie? Češi zde na medaili nedosáhli, nejblíže 
byla cennému kovu štafeta juniorů. Chlapci dojeli čtvrtí, od bron-
zové medaile je dělilo 15 vteřin.

VÍTE, ŽE...Koukalová ohromila v Hochfilzenu. 
Česko má po 12 letech mistryni světa!
K mistrovství světa v biatlonu, které 
od 9. do 19. února hostil rakouský 
Hochfilzen, se upínaly oči všech fa-
noušků. Nechali si čeští biatlonisté 
největší formu právě na tento vr-
chol sezony? Odpovědí jsou čtyři 
medaile – jedno zlato, dvě stříbra 
a  jeden bronz. A  hvězdou byla, jak 
jinak, Gabriela Koukalová.

Kateřina Holubcová v roce 2003, Roman 
Dostál v roce 2005, Gabriela Koukalová 
v roce 2017. To je bilance českých biat-
lonistů, kteří dokázali v  individuálním 
závodu  získat titul mistra světa. Kou-
kalové se to podařilo v pátek 10. úno-
ra ve sprintu na 7,5 km. Český tým 
nominoval své závodnice až do závěru 
startovního pole, Koukalová vyrážela na 
trať se startovním číslem 96, jako pátá 
od konce. A  taktika s  postupně zrych-
lující se tratí se naplnila. Koukalová si 
počínala mazácky od prvních metrů 
a v nejrychlejším sprintu nového tisí-
ciletí prolétla cílem jako první v čase 
19:12,6 min. Slzy dojetí, v  cíli polibek 
od manžela Petra Koukala a o pár hodin 
později tóny české hymny, které slyšela 
z nejvyššího stupínku. Začátek mistrov-
ství jako z pohádky. Gabriela Koukalová 
pokračovala v  krasojízdě i  ve stíhačce 
na 10 km, kde předvedla obrovskou 
vůli při velké smůle. Hned na první po-

ložce vleže se jí zasekl náboj, zároveň si 
další vyhodila a  musela ručně dobíjet. 
Kromě velké časové ztráty na podložce 
si připsala dvě střelecké chyby a spadla 
na 13. místo. Boj o medaile však nevzda-
la a pokračovala ve velkém stylu, který jí 
nakonec vynesl bronz. 

ŠŤASTNÉ ČÍSLO 51 NA HRUDI
Sbírku pak Koukalová zkompletovala 
ziskem stříbra ve vytrvalostním zá-
vodu. Startovala s  číslem 51. Shodou 
okolností stejné startovní číslo, a  už 
můžeme říct, že šťastné, si oblékl o den 
později i Ondřej Moravec. I jemu totiž 
vyneslo  stříbrnou medaili! Moravec 
v závodě na 20 km vyčistil všechny terče 
a dokonce dlouho sahal po zlatu. O něj 
ho skvělým finišem připravil až Ame-
ričan Lowell Bailey rozdílem 3,3 vteři-
ny. Výborný český den podtrhl  šestým 
místem bezchybný Michal Krčmář. Mo-
ravec ještě zazářil dvěma pátými místy 
ve sprintu a stíhačce. Od cenného kovu 
ho dělila vždy jen jediná nepřesná rána.

Gabriela Koukalová měla v závěru šam-
pionátu na dosah ještě další dvě me-
daile. Ženská štafeta byla blízko sen-
zaci, když se poprvé v sezoně vyhnula 
trestnému kolu. Do posledního okruhu 
vyrážela česká finišmanka jako druhá. 
Horší lyže ji však nakonec odsoudi-
ly k  nepopulárnímu čtvrtému místu. 
Bramborovou medailí pak zakončila 
své působení na šampionátu v závěreč-

ném závodu s hromadným startem. Na 
boj o medaili už české hvězdě nezbyly 
síly. Přesto se však Koukalová zapsala 
do biatlonových dějin zlatým písmem.

Ostatní členové české reprezentace 
bohužel na mistrovství světa zůstali 
hluboko ve stínu Koukalové a  Morav-
ce. Eva Puskarčíková zaostala dale-
ko za svými střeleckými kvalitami. Ve 
sprintu skončila sedmnáctá, ve stíhač-
ce si pohoršila na 31. místo, ve vytrva-
lostním závodu doběhla třiadvacátá 
a  o  tři místa hůře dopadla v  masáku. 
Ve smíšené štafetě pak musela dokon-
ce na tři trestná kola. Mistrovstvím se 
protrápila i  Veronika Vítková, která 
po pokaženém sprintu, kdy skončila 
až 68., nepostoupila ani do stíhacího 
závodu, vytrvalostní závod doběhla 
na 50. místě a  nevešla se ani do šta-
fety. Michal Krčmář dojel ve sprintu 
jednašedesátý, Lucie Charvátová ve 
vytrvalostním závodu až na 82. příč-
ce. Podrobné zpravodajství ze všech 
závodů mistrovství světa naleznete na 
www.sporty-cz.cz a na www.biatlon.cz.

HISTORICKÝ ÚSPĚCH

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

Další biatlonová sezona skončila. 
A  spolu s  vavříny z  mistrovství svě-
ta byla pro Čechy tou nejpovede-
nější. Co zastávka, to stupně vítězů. 
Tahounkou úspěchů byla Gabriela 
Koukalová, v  řadě destinací však 
dosáhli na medaile i další reprezen-
tanti. Česká jednička skončila jako 
druhá nejlepší biatlonistka celého 
Světového poháru. A  navrch s  dvě-
ma malými křišťálovými glóby.

Do sezony 2016/2017 vlétli Češi ve 
velkém stylu. V  Östersundu Gabriela 
Koukalová vybojovala bronz ve sprin-
tu a poté zvítězila ve stíhačce. V Poklju-
ce pro změnu zářila Eva Puskarčíková, 
když dojela ve stíhacím závodu třetí. 
Poslední zastávkou před koncem roku 
bylo domácí Nové Město na Moravě, 
kde fanouškům utkvěly hlavně dva 
momenty. Prvním bylo hořkosladké 
trápení Ondřeje Moravce ve stíhač-
ce. Po nepříjemném pádu, při kterém 

zlomil pažbu své zbraně, se propadl až 
na chvost startovního pole. Ale kvůli 
fanouškům to nevzdal a  plné tribuny 
jeho hrdinské padesáté místo odmě-
nily ohlušujícím aplausem. Opravdo-
vou lahůdkou pak byl triumf Gabriely 
Koukalové v  závodu s  hromadným 
startem. Při běhu do cíle mávala fa-
nouškům a rozdávala vzdušné polibky. 
Vysočina Arena se poprvé dočkala ví-
tězství domácího závodníka. 

Dosud neoblíbený Oberhof se pak stal 
líhní úspěchů. Michal Šlesingr doběhl 
druhý ve sprintu, svůj životní závod za-
jel Adam Václavík, který poprvé dosáhl 
na body v  SP. Stylem start-cíl ovládla 
sprint Gabriela Koukalová a po stříbru 
ze stíhačky získala žlutý dres pro prů-
běžně vedoucí závodnici. Mimořádnou 
zastávku zde pak korunovala ještě ví-
tězstvím v  závodu s  hromadným star-
tem, kde ji na stupně vítězů doprovodi-
la třetí Puskarčíková. V Ruhpoldingu se 
poprvé na podium podíval Michal Krč-
mář, když ve stíhačce z 29. místa prolétl 

až k bronzu, Koukalová zde brala stříb-
ro za sprint i stíhačku.

Ve vysoké nadmořské výšce italské 
Anterselvy Koukalová dosáhla na 
bronz v  masáku. Na budoucích olym-
pijských tratích se z  bronzu radovala 
poprvé v  této sezoně ženská štafeta. 
V  Kontiolahti pak zářil hlavně Ondřej 
Moravec. Ve sprintu skončil jen těsně 
druhý, za budoucím celkovým vítězem 
Martinem Fourcadem, a  ve stíhačce 
byl čtvrtý. Závěr sezony v Oslu pak byl 
třešínkou na dortu. Konalo se zde zmrt-
výchvstání Veroniky Vítkové, která se 
sezonou protrápila, ale zde byla pátá, 
desátá a  čtvrtá. Gabriela Koukalová si 
zde pojistila celkové druhé místo v  se-
riálu za Laurou Dahlmeierovou čtvrtým 
místem ve sprintu a  dvěma stříbry ve 
stíhačce a masáku, ke kterým ještě při-
dala dva malé křišťálové glóby za sprint 
a závod s hromadným startem. V pořa-
dí států skončili Češi na výborném čtvr-
tém místě. Do příští, olympijské sezony, 
mají nakročeno více než skvěle.

BYLI JSME PŘI TOM

Světový pohár v biatlonu: výjimečná 
sezona ozdobená dvojitým křišťálem


