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Vážení přátelé, sportovci a příznivci pohybových aktivit,
letošním vydáním „Ročenky 2013
Sdružení sportovních svazů ČR“ bychom Vám rádi přiblížili činnost našich 17 členských svazů. To, jak se
nám společně podařilo vytvořit podmínky pro další rozvoj technických
disciplín, určitě nejlépe vyhodnotí
ti, kterých se to nejvíce dotýká, tedy
naše více než 600 000 velká členská základna.
Kdybych se ohlédl zpět, a zamyslel se nad mým působením ve funkci
předsedy, myslím, že řada věcí se podařila, některé lépe, jiným zase k dokonalosti ještě něco chybělo. V každém
případě si technické sporty a příslušné
sportovní svazy upevnily své postavení v rámci našeho sportovního spektra
a vyrovnaly se s ne právě příznivou
ekonomickou situací, která se promítá
i do této naší oblasti.

Můj stálý dík a obdiv patří těm, kteří
dobrovolně, bez finančního ohodnocení a z pouhého enthusiasmu věnují svůj
čas, a mnohdy i vlastní peníze, práci
s dětmi a mládeží. Často tak suplují rodinu a další profesionální instituce.
To, co nás všechny nejvíce těší, jsou
samozřejmě – vedle medailí, které
jsou třešničkou na dortu – i další aktivity, které jsou veřejně prospěšné.
Aktivity, které samy o sobě nejsou jen
perfektním sportovním výkonem, spojením umu člověka s technikou, nebo
výcvik psa. Ale činnostmi, které pomáhají lidem v době složité a nebezpečné
a mnohdy souvisí i se záchranou života a majetku. Tímto mám na mysli činnosti členů našich sportovních klubů,
kteří se podíleli na záchraně lidských
životů v době povodní, požárů a dalších nebezpečných situací, ale i napří-

klad na výcviku psů pro záchranářské
účely nebo pro nevidomé. Všem těmto
našim členům bych chtěl vyjádřit svůj
obdiv a dík, neboť právě jejich práce
by měla být ověnčena medailemi, lépe
finančně podporována a celospolečensky oceněna.
Co dodat na závěr? Asi to, abychom
i v dalším období dokázali udržet nastoupenou cestu. Aby v našich řadách,
klubech, sportovních oddílech vládla
dobrá nálada, přes všechny nezdary,
které nás potkají. Abychom měli svým
členům co nabídnout a technické
sporty aby byly pro širokou veřejnost
atraktivní alespoň tak, jako doposud.
A v neposlední řadě, abychom v příslušných rozpočtech našli dostatek
finančních prostředků na sportovní aktivity, které jsou vkladem do budoucna
a celé společnosti se vyplatí i vrátí.

JUDr. Ing. Zdeněk Ertl
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sdružení sportovních svazů
české republiky
Profil organizace a vývoj členské
základny
Sdružení sportovních svazů České republiky již 23 let působí ve své
nové historii na sportovním poli.
Během této doby prošlo Sdružení
i jednotlivé svazy vývojem, který byl
na počátku 90. let zahájen procesem
hledání místa a postavení v rámci
českého sportovního prostředí. Aktuální reagování organizace na celospolečenský vývoj a směr, kterým
jsme se vydali, bylo jednoznačně
cestou správnou. Na počátku tvořilo členskou základnu téměř 280 000
členů, kteří byli organizováni v 2500
klubech. Dnes evidujeme 627 225
členů v 10 289 klubech. Velký nárůst
členské základny přinesl listopad
roku 2011, kdy se naším členským
svazem stalo Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska s téměř 344 000
členy.
Podařilo se nám vybudovat organizaci, která je druhým největším
sportovním uskupením v České republice. Tento fakt je velice potěšující, ale na druhé straně je i velkým závazkem. V současné době
Sdružení sportovních svazů České
republiky zastupuje 17 sportovních
svazů a asociací a funguje i jako
servisní organizace. Naše stanovy
umožňují vstup i dalším sportovním
subjektům.
Technické disciplíny a sportovní aktivity, které jsou provozovány
v rámci činnosti jednotlivých členských svazů, jsou bezesporu velice
atraktivní a přitažlivé pro širokou
veřejnost. Za uplynulý rok jsme zaznamenali další nárůst členské základny o téměř 10 000 členů. Těší
nás zejména zájem dětí a mládeže.
V roce 2013 jsme evidovali celkem
120 488 členů do 26 let. Rozložení
členské základny k 1. lednu 2013
v jednotlivých krajích ukazuje názorně tabulka č. 1.
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Tabulka č. 2
Kraj

Počet klubů

Počet členů

255

58 348

15

Středočeský

1583

86 326

14

Jihočeský

1217

60 226

15

Plzeňský

939

51 973

14

Karlovarský

153

10677

12

Ústecký

467

25 195

12

Liberecký

421

26 289

15

Královehradecký

796

39 402

13

Pardubický

714

36 515

15

1070

52 544

16

Jihomoravský

851

58 034

14

Zlínský

516

33 377

15

Olomoucký

641

35 759

15

Moravskoslezský

666

52 560

16

10 289

627 225

17

Praha

Vysočina

Celkem v ČR

Počet svazů v kraji

Výcvik dětí a mládeže – SČP
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Sdružení

Jedním z často diskutovaných problémů, které Sdružení limitují, je stárnutí funkcionářského aktivu. V současné době je většina klubů vedena
generací šedesátníků a starších. Jen
velmi těžko se nám daří zainteresovat
mladé lidi, kteří by byli ochotni, měli
dobré sociální zázemí a hlavně chuť
a elán se této náročné aktivitě věnovat. Generačním problémům se snažíme předejít různými typy školení i každodenním působením na mladé lidi
v klubech, aby se zapojili do klubové
a sportovní činnosti.
V jednotlivých krajích nemá Sdružení nižší organizační články, které by
hájily a reprezentovaly zájmy našich
klubů v regionech a v místech jejich
působení. Tato problematika je řešena
pouze formou Krajských komisí Sdružení složených ze zástupců členských
svazů založené na dobrovolné činnosti

s p o r t o v n í c h s va z ů

ČR

v krajích. V jejich čele jsou pověření
„zmocněnci“. Úroveň jejich spolupráce
s regionálními orgány a organizacemi i úspěšnost v získávání finančních
prostředků z regionálních rozpočtů
na zajištění našich sportovních aktivit
se velice liší. V řadě míst toto funguje dobře, ale více je těch, kde se naše
sporty dostávají na okraj zájmu a tedy
i na okraj finanční podpory.
Sportovní činnost a úspěchy
jednotlivých sportovních svazů
Přes všechny výše uvedené problémy naše sportovní svazy evidovaly za poslední období velký progres,
který se promítl do zvýšeného zájmu
jednak široké veřejnosti, ale zejména
dětí a mládeže. Kvalitnímu zajištění
sportovní činnosti a jejímu zpřístupnění většímu okruhu lidí nebrání fakt, že
by naše sportovní svazy měly nedo-

statek kvalifikovaných trenérů, rozhodčích, vedoucích mládeže, fanoušků
apod. To, co v systému nejvíce chybí,
je dostatek finančních prostředků nezbytných pro zajištění technického vybavení, bez kterého naše sporty nelze
provozovat. Kluby a mládežnické oddíly pak jsou místem, kde tento nedostatek pociťujeme nejvíce.
Jen obtížně se nám daří vytvořit
početnější základnu talentované mládeže, která by umožnila provést její
kvalifikovaný výběr a zapojení do závodní činnosti. Navzdory problémům je
možné konstatovat, že sportovci měli
řadu úspěchů a na mezinárodním poli
získali mnoho medailových umístění.
Příprava talentované mládeže a státní
reprezentace je limitována systémem
přidělování dotací z MŠMT ČR. Velkou roli hrají počty medailí a finálová
umístění z ME, MS a OH, podle kte-

Z činnosti Z álesáka
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Tabulka č. 2
PŘEHLED VÝSLEDKŮ REPREZENTACE V ROCE 2013
Sportovní svaz

Zlato

Stříbro

Bronz

Aeroklub České republiky

9

11

12

Česká asociace akademických technických sportů

1

0

4

Český kynologický svaz

6

2

2

Český svaz biatlonu

4

4

1

Moravskoslezský kynologický svaz

0

1

0

12

13

12

Svaz branně-technických sportů České republiky

3

3

1

Svaz modelářů České republiky

8

11

6

Svaz českých potápěčů

3

3

5

Svaz potápěčů Moravy a Slezska

1

2

2

Svaz vodáků České republiky

2

10

4

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

1

1

1

Ústřední automotoklub České republiky

50

67

44

100

128

94

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Celkem
Celkový počet medailí

Sdružení hasičů Čech, moravy a slezska
6

322

rých jsme i finančně odměňováni. Reprezentanti v biatlonu, který jako jediný
z našich sportů je součástí olympijského programu, jsou financováni ve zvýhodněném klíči. Ostatní sportovní
svazy si přípravu a zajištění státní reprezentace musí dofinancovat z vlastních zdrojů a často si náklady hradí
i samotní reprezentanti. Přesto jsme
na mezinárodním poli velice úspěšní.
Letos naši reprezentanti přivezli domů
celkem 322 medailí. Z toho 100 zlatých, 128 stříbrných a 94 bronzových.
To je o 105 více než v roce předešlém.
Podrobný přehled nabízí tabulka č. 2.
Stále se tedy nabízí řada otázek
typu: Je pro stát přínosnější financovat neúspěšný olympijský sport nebo
úspěšný neolympijský sport, který má
za sebou úspěchy v podobě medailí
z mezinárodních akcí? Měl by se stát
i nadále zaměřovat na podporu sportů,
které jsou zajímavé pro sponzory nebo
podpořit ty sporty, které mají o sponzory nouzi?
Zaměření činnosti v roce 2014
Jako každým rokem bude pro následující období naším cílem udržet rozsah
činnosti Sdružení na stávající úrovni, což
vidíme jako klíčové a v současné situaci velice náročné. Samozřejmě budeme
pokračovat v ekonomickém nakládání
s majetkem, který nám jednotlivé svazy
svěřily do správy. Takto získané finanční
prostředky budou jako dosud používány
k dofinancování sportovní činnosti členských svazů.
I nadále budeme svou pozornost
věnovat spolupráci s MŠMT i spolupráci s ostatními subjekty působícími
v oblasti sportu nejen na úrovni České
republiky, ale i na úrovni krajů, měst
a obcí, kde naše kluby působí. Základem činnosti jednotlivých svazů by
měla být i nadále snaha o větší zapojení dětí a mládeže do života nejnižších
organizačních článků, tedy sportovních klubů a kolektivů.
Věříme, že se nám i v novém období podaří zúročit to dobré, čeho
jsme v průběhu let dosáhli, vyvarovat se některých chyb, vložit do činnosti organizace nové mediální
prvky, které vedle skvělých výsledků a medailí našich sportovců pomohou propagovat a popularizovat
sport jako takový.
S družení sportovních svazů ČR • 2013
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Česká

asociace akademických technických sportů

( ČAAT S )

Česká asociace akademických technických sportů
• zimní biatlon – 1860 členů
• letní biatlon – 15 vysokoškolských klubů
• plavání s ploutvemi – 3 univerzitní kluby
• paragliding a závěsné létání – UK Praha,
MU Brno, VŠBTU Ostrava
• sportovní střelba
• kynologie
• požární sport
• radiový orientační běh
• letecké sporty
• modelářství
Vysokoškolský sport je ve své více
než stoleté historii významnou součástí
vzdělání a neodmyslitelně patří k životu
každého studenta. Vzhledem k vývoji
společnosti a zájmům současné mladé generace, technické disciplíny mají
všechny atributy, které mládež vyhledává: nutnost plného nasazení, adrenalin,
spojení sportovní činnosti se zvládnutím náročné techniky, možnost podívat
se na svět z ptačí perspektivy anebo
naopak zkoumat podvodní svět.
Svým charakterem je Česká asociace
akademických technických sportů (ČAATS) organizací multisportovní, velice
mladou a dynamickou s neustálým pohybem členů, nových a odcházejících.
Naše vysokoškolské kluby technických
sportů vytváří po dobu studia univerzitním sportovcům podmínky ke sportovní
a tréninkové činnosti. Svým obsahem
navazují na činnost kateder tělesné výchovy na vysokých školách a rozšiřují
jejich nabídku sportovních aktivit. Devadesát procent členské základny tvoří
mládež do 28 let. Různorodost sportovních disciplín vyžaduje úzkou spolupráci ČAATS s příslušnými sportovními
svazy a to nejen v rámci Sdružení sportovních svazů ČR, ale i mimo ně, např.
s Českým střeleckým svazem, Asociací radiového orientačního běhu ČR
a Leteckou amatérskou asociací.
Naším největším partnerem s obdobným zaměřením činnosti je Česká
asociace univerzitního sportu (ČAUS,
www.caus.cz), která působí v rámci
ČUS. Usnesením konference z roku
1991 byla ČAATS začleněna do struktury vysokoškolského sportu a prostřednictvím ČAUS jsme rovněž členy
světové univerzitní sportovní federace
– FISU (International University Sports
Federation, www.fisu.net).
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z činnosti klubu paraglidingu při

příprava biatlonistů na

VŠB TU v Ostravě

Zimní světovou univerziádu 2013
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Česká

asociace akademických technických sportů

Vrcholem každoročních domácích
aktivit našich klubů je organizování
Sportovních přeborů vysokých škol
(SPVŠ) ve všech provozovaných sportech, které jsou dále spolupořádány
katedrami tělesné výchovy a příslušnými sportovními svazy jako samostatná mistrovství.
Pouze plavání s ploutvemi je zpravidla součástí Českých akademických her (ČAH), které jsou pořádány
naší nejbližší partnerskou organizací, ČAUS. Tento univerzitní sportovní
svátek má neopakovatelnou atmosféru. ČAH jsou obdobou dříve organizovaných Československých univerziád
a ukazuje se, že i v dnešní době mají
výrazný motivační náboj a univerzitního ducha. Letošní 12. ročník ČAH byl
uspořádán Fakultou tělesné výchovy a sportu UK v Praze u příležitosti
jejího 90. výročí v polovině června.
Do programu bylo zařazeno 36 sportů
a zúčastnilo se jich tři tisíce studentů.
Je jen škoda pro naše sporty, že díky
nutnosti speciálních technických podmínek, které VŠ nemají, není možné
zařadit i některé další disciplíny.
V centru pozornosti studentů i ČAATS
byly dva olympijské sporty: sportovní
střelba a zimní biatlon, které reprezentují naše disciplíny na poli univerzitního
sportu v zahraničí a přispívají tak svými výsledky k vysokému kreditu českého univerzitního sportu. Zimní biatlon
je pravidelně zařazován do programu
Zimních světových univerziád, které se
konají každý lichý rok a jsou pořádány
jednotlivými členskými státy FISU podle schváleného kalendáře. Sportovní
střelba byla již potřetí jako volitelný
sport zařazena do programu 27. letní
světové univerziády v Kazani, které se
zúčastnil rekordní počet států všech
kontinentů (136) i sportovců (11 778).
Více než 200 členů výpravy České asociace univerzitního sportu se
úspěšně vrátilo z dějiště univerziády s rekordním počtem medailí – 16
(3 zlaté, 6 stříbrných a 7 bronzových).
Jeho součástí byl i 18členný střelecký
univerzitní tým pod vedením Jana Fidlera, který si v konkurenci 387 střelců ze 44 států všech kontinentů vedl
opravdu skvěle. Opět jsme potvrdili vysoký výsledkový kredit z předchozích
let. Za dobu od 1. akademického mistrovství světa, které se konalo v Plzni
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v roce 2003, jsme vždy přivezli medaile. Vzhledem k neustále se zvyšující úrovni sportovních výsledků
jednotlivých sportů, střelbu nevyjímaje, je skutečně těžké se probojovat do finálových bojů o medaile
a každá finálová účast je velice cenná. V 17 střeleckých disciplínách,
které byly zařazeny do programu
Univerziády, startovala řada medailistů a finalistů ze světových střeleckých soutěží a složení jednotlivých
univerzitních týmů bylo téměř totožné s národními střeleckými týmy.
Hodnotu dosažených výsledků je
možné porovnat s úrovní dosahovanou na ME, MS, SP. V některých případech dokonce i s úrovní střeleckých
výsledků na OH. Na Univerziádě byl
v 7 disciplínách překonán univerziádní rekord. Mezi naše nejlepší tradičně
patřili brokaři a pistoláři.
Individuální soutěže:
• Tomáš Nýdrle, Mendelova Univerzita
Brno – 1. místo, Skeet
• Jakub Tomeček, FSPs Mendelova
Univerzita Brno – 3. místo, Skeet
• Pavel Světlík, ZČU Plzeň – 3. místo,
vzduchová pistole
Soutěže družstev:
• Sedláček R., FT Mendelova Univerzita Brno
• Dvořák M., Mendelova Univerzita Brno
• Přívara J., VUT Brno – 3.místo, Trap
• Nýdrle T., Tomeček J., Novota J., Univerzita Hradec Králové – 3. místo Skeet
Z výsledků v puškových disciplínách
je třeba ocenit finálovou účast Moniky
Vránkové, ZČU Plzeň, která na svém
prvním univerzitním startu obsadila
5. místo (puška) a 4. místo Tomáše Těhana (pistole), jejichž výsledky jsou pro
nás příslibem do budoucna. Věříme, že
by Monika mohla jít cestou naší úspěšné medailistky z londýnských OH 2012
Adélky Sýkorové, která z univerzitních
střeleckých soutěží od roku 2007 pravidelně vozila medaile z mistrovství světa
a letních světových univerziád.
Neuplynula dlouhá doba od slavnostního zakončení 27. letní světové
univerziády, ale vedení České asociace akademických technických sportů
a střeleckého univerzitního týmu již začíná realizovat přípravu 5. akademické
mistrovství světa ve sportovní střel13
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bě 2014, které se bude konat v říjnu
ve Spojených arabských emirátech, Al
Ain a dále 28. světovou letní univerziádu, která bude v Gwangju od 3. do 14.
července 2015.
Od 80. let se studenti – biatlonisté zúčastňují Zimních světových univerziád (ZSU). Vysoká laťka z roku
1997, kdy jsme v Koreji získali 4 medaile (1 zlatá a 3 bronzové) nám někdy tak trochu ztrpčovala život, neboť
tento ojedinělý výsledek je vzhledem
ke stoupající úrovni biatlonových soutěží v rámci Zimních světových univerziád asi těžko překonatelný. Po této
medailové žni bylo každé umístění bez
medaile zdánlivým neúspěchem. Přitom se domnívám, s ohledem na stále
stoupající konkurenci, že každé místo
v první patnáctce je velice dobrým výsledkem a náš biatlonový tým v průběhu let získal jak řadu těchto umístění,
tak i ty vytoužené medaile.
V roce 2013 se ZSU 2013 bude konat oproti zvyklostem v mimořádném
termínu od 11. do 22. prosince v italském Trentinu. To, jak se náš 11členný
biatlonový tým uplatní, bude předmětem příští Ročenky. Nicméně závěrečné měsíce tohoto roku bude naše
pozornost patřit biatlonu a kvalitní přípravě studentů na tuto vrcholnou univerzitní akci.
Požární sport patří mezi ty, které
pravidelně vozí medaile z mezinárodních univerzitních mistrovství pořádaných mezinárodní federací požárního
sportu. Sice nejsou součástí programu FISU, ale účast států i závodníků
na nich, je úctyhodná a naši studenti
vždy patří k těm nejúspěšnějším a pravidelně vozí řadu medailí.
O požární sport je mezi vysokoškolskou mládeží velký zájem nejen v zahraničí, ale i u nás. Například v rámci
AM ČR patří mezi tyto akce k nejlépe
zorganizovaným a s nejvyšším počtem
účastníků (okolo 150 studentů).
Nesmíme zapomenout ani na výsledky vysokoškoláků v ostatních
sportech. Je třeba říci, že dosahují
řady úspěchů na příslušných mezinárodních svazových soutěžích, ME
a MS. Například v plavání s ploutvemi, radiovém orientačním běhu a v leteckých sportech tvoří vysokoškoláci
až dvě třetiny státní reprezentace
ČR. Těší nás, že alespoň částeč14

ně naše kluby přispívají k vytvoření
lepších podmínek pro ty, kteří nejsou členy reprezentačních družstev
nebo juniorských výběrů ČR. Kdyby
ničím jiným, tak alespoň sportovními stipendii, kterými těm nejlepším
umožňujeme účast na soustředěních
a v soutěžích.
Do budoucna máme jasnou představu o další činnosti, a to zachovat
alespoň stávající úroveň. V současné
době, kdy ekonomická situace není
příliš dobrá a promítá se i do oblasti
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sportu, naše kluby i vedení asociace
si kladou otázky, jak pokračovat dále
s co nejmenším omezením rozsahu
naší činnosti.
Věříme, že se nám to bude dařit
alespoň tak, jako doposud a studenti,
kteří prošli našimi řadami a dostali se
na vedoucí pozice společnosti, alespoň občas zavzpomínají na studentské časy a budou ze své pozice sportu
nápomocni!
PaedDr. Ivana Ertlová

Jakub Lněnička, akademický mistr ČR 2013 v radiovém orientačním běhu
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