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AKTUALITY

ODPOSLECHNUTO

Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR, a Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, 
podepsali memorandum o vzájemné spolupráci obou organizací

Dvě největší sportovní organizace 
vsadily na společný postup

KONFERENCE: SPORT = NEPŘÍTEL STÁTU?

ÚSPĚŠNÁ KONTROLA NKÚ

Představitelé dvou největších 
střešních sportovních organiza-
cí v  České republice – České unie 
sportu (ČUS) a Sdružení spor-
tovních svazů ČR (Sdružení) – za-
stupujících naprostou většinu 
sportovních svazů, klubů a tělo-
výchovných jednot podepsali me-
morandum o spolupráci. Na celo-
státní, krajské a regionální úrovni 
tak budou nyní společně vytvářet 
podmínky nejen pro rozvoj sportu 
na všech výkonnostních úrovních, 
ale také pro zapojení široké veřej-
nosti do pohybových aktivit.

Česká unie sportu sdružuje v 74 národ-
ních sportovních svazech 1  300  000 
členů, Sdružení sportovních svazů ČR 
v  sedmnácti svazech 630  000 členů, 
což celkově představuje 95 % registro-
vaných sportovců v České republice.

„Toto memorandum znamená milník 
českého sportu. Dvě největší spor-
tovní organizace v  zemi odhodily 
vzájemnou rivalitu, vyřešily dlou-
holetý soudní spor a rozhodly se 
pro společný postup při rozvoji ne-
jen celostátního, ale především re-
gionálního sportu. V poslední době 
často slyšíme, že český sport volá po 
sjednocení. Toto je konkrétní a prak-
tický případ, jak prospěšně využít 
vzájemné synergie,“ říká Miroslav 

Jansta, předseda České unie sportu.  

SJEDNOTIT ÚSILÍ PŘI JEDNÁNÍCH
Memorandum specifi kuje spolupráci 
nejen v oblasti administrativní, organi-
zační, technické či metodické, ale také 
například v koordinovaném přístupu 
při jednání s  orgány veřejné správy 
při získávání fi nančních prostředků, 
grantů nebo zkvalitňování sportovní-
ho zázemí. Předpokládá se také spo-
lečný postup v otázkách legislativních 
a právních. Krajská  Servisní centra 
sportu ČUS budou nově poskytovat 
služby také organizacím a členům  
Sdružení, počítá se i s vhodným per-
sonálním propojením.

„Jsem přesvědčen, že tato dohoda 
nezůstane pouze na papíře, ale že 
bude naplňována na všech úrov-
ních a že brzy přinese také kon-
krétní výsledky. Situace zejména 
s fi nancováním sportu v České repub-
lice není jednoduchá a právě rozdro-
bená aktivita při získávání prostředků 
na sport se nesetkávala s  patřičným 
efektem. Naopak společné úsilí při 
jednáních s orgány veřejné správy na 
všech úrovních výrazně posílí ekono-
mické fungování obou našich organi-

zací. Také společné využití servisních 
center na regionální úrovni bude 
efektivnější i levnější,“ doplňuje Zde-
něk Ertl, předseda Sdružení sportov-
ních svazů ČR.

KOMPLIKACE S VÝSTAVBOU 
SAZKA ARÉNY
V minulosti spolupráce mezi ČUS 
a Sdružením vždy fungovala bez 
problémů. Zkomplikovala ji však 
výstavba Sazka arény a především 
citelné ekonomické důsledky, které 
megalomanský projekt znamenal 
pro celý český sport. Sdružení jako 
jediné z  devíti akcionářů už na po-
čátku varovalo, že společnost Saz-
ka nebude v  rámci výstavby arény 
schopna dostát svým slibům a tato 
smlouva pro něj představovala fi-
nanční záruku i pojistku.

V  únoru 2013 rozhodl obvodní 
soud pro  Prahu 6, že Český svaz 
tělesné výchovy (pozn. – ČUS je 
dnes jeho nástupnickou organizací) 
má zaplatit Sdružení sportovních 
svazů ČR 151,6 milionu Kč a úroky 
zhruba 30 milionů Kč. Tato částka 
se týkala smluvní záruky, kterou se 
ČSTV v roce 2004 zavázal, že v přípa-
dě výpadku příjmů od společnosti 
Sazka v souvislosti s výstavbou mul-
tifunkční arény doplatí Sdružení pří-
slušný rozdíl. ČUS však proti rozhod-
nutí soudu podala odvolání.

Dokončení na str. 2

„Vidím to pozitivně v tom, že bude vytvořen 
program na Ministerstvu školství, který bude 
garantovat tok fi nancí přímo do sportovních 
spolků v regionech a nebude mezi tím žádný 
mezičlánek, že by peníze šly přes svazy nebo 
dokonce přes nějaké další organizace.“

Marek Hájek, 
místopředseda České unie sportu

První společnou akcí Sdru-
žení sportovních svazů ČR 
a České unie sportu byla re-
prezentativní konference 
na téma fi nancování spor-
tu v  regionech, která nesla 
podtitul Sport = nepřítel 
státu? Ve spolupráci s  inter-
netovým portálem Sportov-
niListy.cz se uskutečnila 17. 
září v  pražském Orea hote-
lu Pyramida. Nad otázkami 
souvisejícími se systémem 
fi nancování sportu – a pře-
devším toho v  regionech, 
v  základních článcích, tělo-

výchovných jednotách a klu-
bech – se zamýšleli klíčové 
osobnosti sportovního hnutí 
v  České republice. Nechybě-
li mezi nimi ministr školství 
Marcel Chládek, předseda 
ČUS Miroslav Jansta, před-
seda Sdružení Zdeněk Ertl, 
ředitel televizního kanálu ČT 
Sport Jiří Ponikelský, ředi-
tel Českého rozhlasu Peter 
Duhan, šéfredaktor Sportov-
ních listů Radomír Pekárek 
a další hosté. Více informací 
o konferenci přinášíme na 
straně 3.

Nejvyšší kontrolní úřad 
ukončil krátce před prázd-
ninami ve Sdružení spor-
tovních svazů ČR kontro-
lu, která se týkala čerpání 
státních dotací od Mini-
sterstva školství za roky 
2011-2013, konkrétně Pro-
gramů III, IV a V. Kontroloři 
konstatovali, že v rámci po-
skytnutých dotací nebyla 
zjištěna žádná pochybení 
a Sdružení i vybraní koneč-
ní příjemci dotací použili 
přidělené finance k účelu, 
na který byly určeny. Zá-
roveň byly dodrženy i limity 
definované přílohou Roz-
hodnutí. Všechny dotace 

byly v souladu se zákonem 
o účetnictví řádně a odděle-
ně účtovány, doklady řádně 
označeny a obsahovaly ná-
ležitosti účetního dokladu 
podle zákona o účetnictví. 
Poděkování za spolupráci 
patří všem, kteří se na kon-
trole podíleli – především 
ekonomickému oddělení 
Sdružení i kontrolovaným 
členským svazům: České 
asociaci akademických tech-
nických sportů, Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska, 
Svazu modelářů ČR, Svazu 
vodáků ČR, Svazu vojáků 
v záloze ČR a Svazu záchran-
ných brigád kynologů ČR. 

„Jsem přesvědčen, že dohoda 
nezůstane pouze na papíře, ale 
že bude naplňována na všech 
úrovních a že brzy přinese 
konkrétní výsledky.“ – Zdeněk Ertl

BYLI JSME PŘI TOM
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Raftařské výběry z prostě-
jovského týmu Tomi-Remont 
dokázaly, že v evropském mě-
řítku nemají konkurenci. Na 
červencovém mistrovství 
Evropy v raftingu ve sloven-
ském Čunovu zářily zejmé-
na mužské posádky. „V muž-
ské kategorii jsme stupně 
vítězů prakticky ovládli. Mezi 
ženami kralovaly domácí po-
sádky, naše holky byly třetí,“ 
spokojeně konstatoval Zby-
něk Netopil, trenér prostě-
jovských posádek. V  elitní 
kategorii mužů sváděly boj 
o nejvyšší stupně praktic-
ky jen dvě lodě a obě byly 
z  Hané. Nejlépe se dařilo 
posádce TR HIKO, ve slože-
ní Šťastný, Havlíček, Daněk, 
Pinkava a Kejklíček. Stříbrná 
příčka náleží seskupení Hric, 

Lisický, Hanuljak a Kabrhel. 
Nadšení zavládlo i v  juni-
orských kategoriích. Mezi 
juniory v kategorii do 23 let 
se posádka Tomi-Remont ju-
nior ve složení Haleš, Rolenc, 
Pavlík a Musil propracovala 
na bronzovou příčku. „Kluci 
zvítězili ve sjezdu a třetí mís-
ta brali za slalom a vyřazovací 
H2H,“ doplnil Zbyněk Netopil. 
Sestava žen TR TEVA ve slo-
žení Procházková, Balatková, 
Vaclíková a Valtrová obsadila 
celkovou třetí příčku.

Členové Aeroklubu ČR zažili 
opravdu úspěšné léto. Repre-
zentanti v letecké rally i para-
šutismu sbírali světové vavří-
ny v  mezinárodní konkurenci 
jak na běžícím pásu. Tomáš 
Vala s Ondřejem Pokorným 
a rovněž družstvo ve složení 
Tomáš Vala, Ondřej Pokorný, 
Michal Rančák, Tereza Dr-
gová nenašlo přemožitele na 
Mistrovství světa FAI v letec-
ké rally 2014 v  Toruni. Češi 

excelovali i na Mistrovství 
světa FAI v  klasických disci-
plínách parašutismu v Banja 
Luce. V disciplíně styl za volné-
ho pádu se stal mistrem světa 
Libor Jiroušek a tým České 
republiky ve složení Jiří Geč-
nuk, Libor Jiroušek, Hynek 
Tábor, Oldřich Šorf a Jin-
dřich Vedmoch získal zlato 
v absolutním pořadí družstev. 
Mistra světa má Česko i v  ju-
niorské kategorii parašutistů, 
titul v  přesnosti přistání vy-
bojoval Bonifác Hájek. Ten se 
spolu s  Liborem Jirouškem 
zároveň postaral o nový re-
kordní zápis v  příslušné disci-
plíně, který následně schválila 
Odborná sportovní komise 
AeČR pro parašutismus za re-
kordy České republiky.Mladí hasiči okořenili 

šampionát 24 medailemi

Tři starty = tři tituly! Tomáš Vojík 
novou biatlonovou hvězdou?

Ve dnech 13. až 20. července 2014 se 
město Svitavy ocitlo v  plamenech. 
Naštěstí jen symbolicky. Uskuteč-
nilo se zde totiž V. mistrovství světa 
juniorů a III. mistrovství světa do-
rostu v požárním sportu. 

Světový šampionát mladých hasičů 
se přitom v České republice konal po-
prvé. A domácí v něm rozhodně ostu-
du neudělali. Naopak, 24 získaných 
medailí (osm zlatých, osm stříbr-
ných a osm bronzových) a jako bo-
nus tři světové rekordy značí fan-
tastický úspěch!

Do České republiky se na mistrov-
ství světa sjely necelé čtyři stovky 
mladých sportovců.  Kromě domácích 
účastníků, kteří tvořili šedesátičlenný 

tým, se divákům představily například 
výběry z Běloruska, Ruska, Litvy, Lotyš-
ska, Kazachstánu, Ukrajiny, Ázerbájdžá-
nu, Jižní Koreje nebo Bulharska. 

Dorostenci ve věku od 13 do 18 let 
a junioři ve věku 18 až 23 let v  are-

álu svitavského stadionu postupně 
poměřili své síly ve čtyřech disciplí-
nách – výstupu na cvičnou věž, běhu 
na sto metrů s překážkami, štafetě 
na čtyřikrát sto metrů a požárním 
útoku. A poprvé v historii mohly zá-
vodit i dívky.

Český biatlon již ve světě svou jas-
nou stopu zanechal. Jména Gabrie-
la Soukalová, Ondřej Moravec nebo 
Jaroslav Soukup zná každý. Po let-
ním mistrovství světa v biatlonu na 
kolečkových lyžích v ruské Ťuměni, 
které se uskutečnilo na konci srpna, 
se však začíná skloňovat další jmé-
no – Tomáš Vojík. 

Smíšená štafeta, sprint, stíhací závod. 
Ve všech těchto disciplínách na let-
ním světovém šampionátu dokázal 
nadaný junior Tomáš Vojík ve své ka-
tegorii zvítězit. Na úvod zaznamenal 
zlatý úspěch ve smíšené štafetě 
spolu s Jessikou Jislovou, Kristýnou 
Černou a Adamem Václavíkem. Ná-
sledoval závod ve sprintu a další zla-
to, kterým navíc Tomáš Vojík dokázal 
obhájit své loňské prvenství. Soupeře 
porazil o více jak minutu. 

Svůj hattrick dokonala jilemnická 
kometa ve stíhacím závodě. Na nej-
vyšší stupínek vystoupal i po dvou chy-
bách na střelnici. „Před šampionátem 
jsem o něčem takovém vůbec nesnil 
a jsem teď za všechny ty zlaté opravdu 
hodně šťastný. Ale i přes tyto krásné 
výsledky si uvědomuji, kolik mám před 
sebou ještě práce. Vlastně se musím 
zlepšit úplně ve všem,“ prohlásil český 
reprezentant, který zakončil junior-
skou dráhu, jak nejlépe mohl. 

Pro české barvy byl letní šampionát 
úspěšný i v ostatních závodech. Kromě 
juniorské smíšené štafety vybojovala 
zlato i seniorská čtveřice ve složení Ve-
ronika Vítková, Gabriela Soukalová, 
Ondřej Moravec a Michal Šlesingr. 
Dvojnásobný zlatý úspěch byl o to 
silnější, že pořadatelé tento závod vy-
hlásili jako Memoriál Václava Fiřtíka, 
dlouholetého prezidenta Českého sva-
zu biatlonu, který v březnu letošního 
roku náhle zemřel.

V seniorské kategorii se z titulu mistra 
světa ve sprintu radoval několikaná-
sobný olympijský medailista Ondřej 
Moravec. Dalších medailových úspě-
chů dosáhla ve sprintu juniorka Lucie 
Charvátová, která vybojovala stříb-
ro, a Jessica Jislová, která obsadila 
třetí místo ve stíhacím závodě. Z let-
ního světového šampionátu na koleč-
kových lyžích tak dovezli Češi celkem 
sedm cenných kovů a stali se i vítězi 
v medailovém pořadí národů. 

CO SE STALO

OCENĚNÍ

NA NÁVŠTĚVĚ

SVĚTOVÉ VAVŘÍNY PRO LETCE A PARAŠUTISTY

PROSTĚJOVŠTÍ RAFTAŘI OVLÁDLI EVROPU

PSÍ ZÁCHRANÁŘI DĚLAJÍ ČEST I VE SVĚTĚ

ČEŠTÍ JUNIOŘI S PLOUTVEMI LOVILI CENNÉ KOVY

Svaz záchranných brigád ky-
nologů může být na své čtyř-
nohé svěřence patřičně hrdý. 
Mistrovství světa FCI, které 
se uskutečnilo v srpnu v ital-
ském Turíně, se účastnila dvě 
česká družstva a obě přivezla 
domů medaili. Titul vicemistrů 
světa vybojovalo družstvo sto-

pařů ve složení Miroslav Ši-
mek (vedoucí družstva), Míla 
Čeněk s německým ovčákem 
Quidem, Jana Nováčková 
s fenkou německého ovčá-
ka Beckie a Alice Zelinková 
s malým kníračem Winning 
Star. Na stupínek nejvyšší do-
sáhlo a zasloužený titul mistrů 
světa vybojovalo české druž-
stvo v kategorii plošných 
prací ve složení Pavel Troller 
(vedoucí družstva), Jitka Dě-
dinová se špringršpanělem 
Garpem, Kristýna Sedláko-
vá s australankou Baby Cross 
a Leoš Vokál se zlatým retrí-
vrem Calvinem.

Dva zlaté a tři bronzové 
kovy – to je bilance, kterou 
se Česká republika může 
pyšnit po skončení třinácté-
ho ročníku mistrovství světa 
juniorů v  plavání s  ploutve-
mi, které od 25. června do 
1. července hostila řecká 
Chania. O zisk obou zlatých 
medailí i titulu juniorské 
mistryně světa se v podvod-
ních disciplínách na 50 a 100 
metrů rychlostního potápění  
postarala Klára Křepelková 
z Laguny Nový Jičín. Na tře-
tím místě v  závodě na 200 
metrů Bifi ns skončil její klu-
bový kolega Ondřej Dofek, 
další bronzové kovy z  řec-
kých vod vylovila rovněž na 
kraulových tratích 50 a 200 
metrů Bifi ns Gabriela Ho-
ráková z  Olomouce. Česká 

výprava díky pěti získaným 
medailím obsadila v  cel-
kovém hodnocení národů 
skvělé čtvrté místo. Její 
úspěch dokládá i skutečnost, 
že z 26 startů měla dvanáct 
fi nálových zastoupení a pře-
konala čtrnáct českých 
rekordů. Na světovém šam-
pionátu mimo jiné padlo 
osm světových juniorských 
rekordů, z 24 zúčastněných 
zemí zaznamenalo medailo-
vý úspěch čtrnáct národů. 

Největší sportovní organizace nyní společně

Dokončení ze str. 1

MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ SPORU
„Reálně hrozilo, že soudní jednání 
se povlečou bezvýsledně ještě dal-
ší léta. Nakonec zvítězil na obou 
stranách zdravý rozum. Se zástup-

ci Sdružení jsme se shodli na mi-
mosoudním řešení problému, kte-
rý zavinilo svým nezodpovědným 
přístupem bývalé vedení ČSTV, 
a v červenci letošního roku jsme 
podepsali dohodu o narovná-
ní. Letitý soudní spor byl ukončen 
zpětvzetím žaloby,“ uvádí Miroslav 
Jansta.

Městský soud v  Praze tak zrušil 
18.  srpna rozsudek soudu I. stup-
ně a řízení zastavil. Soudní verdikt 
nabyl 4. září právní moci. Žádný 

z účastníků nemá právo na náhradu 
nákladů řízení. V rámci mimosoud-
ního řešení uhradí ČUS Sdružení 
částku 75 milionů korun ve třech 
splátkách v průběhu tří let.

„Také my se už nechceme vracet do 
minulosti, mnohem důležitější je ve 
snaze o lepší ekonomické i materiál-
ní podmínky českého sportu spojit 
síly. Právě ukončení tohoto sporu 
odstranilo veškeré překážky a umož-
nilo nastartovat užší a intenzivní 
spolupráci mezi oběma organiza-
cemi. Slovo sportovců tak bude mít 
v  tomto spojení nepochybně větší 
váhu,“ dodává Zdeněk Ertl.

BYLI JSME PŘI TOM
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Konference na téma: „Je 
stát opravdu nepřítelem 
českého sportu?“
Sdružení sportovních svazů ČR ve 
spolupráci s Českou unií sportu 
a internetovým portálem Spor-
tovniListy.cz uspořádaly 17. září 
v pražském Orea hotelu Pyramida 
veřejnou rozpravu na téma finan-
cování sportu v regionech s podti-
tulem „Sport = nepřítel státu?“

Mezi hosty konference byli po boku 
předsedů obou pořádajících orga-
nizací Zdeňka Ertla a Miroslava 
Jansty také ministr školství, mláde-
že a tělovýchovy Marcel Chládek, 
zmocněnec ČOV pro regiony a mís-
topředseda ČUS pro regiony Marek 
Hájek a své vnímání problematiky 
financování sportu rozebrali také 
zástupci médií, generální ředitel 
Českého rozhlasu Peter Duhan, ře-
ditel kanálu ČT sport Jiří Ponikel-
ský, šéfredaktor Sportovních listů 
Radomír Pekárek či poradce před-
sedy ČUS pro strategii a legislativu 
Michal Kraus.

„Ukazuje se, že státní správa v sou-
časné době nemá ucelený, srozu-
mitelný a transparentní systém 
distribuce peněz do sportovního 
prostředí. Postrádá jednoznačná 
a uchopitelná kritéria zásluhovosti, 
úspěšnosti a efektivity jednotlivých 
svazů či druhů sportu. Převládá 
v něm stále jakési léta neměn-
né „zvykové právo“, preference 
určitých sportů, institucí a osob. 
Má-li se však sport v České repub-
lice – a především ten mládežnický, 
rekreační a masový – dál rozvíjet, je 
nutná razantní změna dosavadního 
systému a jeho výrazné zprůhled-
nění a zjednodušení,“ popsal situaci 
v českém sportovním prostředí Zde-
něk Ertl.

REGIONY POTŘEBUJÍ ŠEST MILIARD
„Tato veřejná rozprava měla ukázat 
a dokumentovat vývoj ekonomiky 
českého sportu za posledních dva-
cet let, kdy podpora ze strany stá-
tu a veřejných rozpočtů klesla na 

kritickou mez. Nechceme bourat 
stávající financování zabezpečení 
sportovních svazů, chceme další 
finanční prostředky. Potřebujeme 
pro posílení akceschopnosti spor-
tu v regionech šest miliard, což je 
pouze malá část z toho, co sport 
přináší státu v podobě odvodů 
do veřejných rozpočtů. Nejhůře 
je postižen sport v základních 
článcích, ve sportovních klubech 
a jednotách, ve městech a obcích. 
To znamená zanedbanou sportovní 
infrastrukturu a minimum možností 
pro sportování dětí a mládeže. Pro-
to by vyústění diskuse mělo být ad-
resováno předs tavitelům státu a sa-
mospráv v jednotlivých regionech 
se žádostí o vytvoření podmínek 
pro nápravu,“ vysvětlil záměr konání 
této akce Miroslav Jansta.

V rámci rozpravy byla zdůrazně-
na úloha státu, tak aby naplňoval 
vládní sliby o podpoře všestran-
ného celospolečenského významu 
sportu. Jedním z nástrojů, jakým lze 
pozvednutí sportu docílit, jsou na-

příklad kampaně motivující k pohy-
bovým aktivitám a sportu ve veřej-
noprávních mediích.

TŘI PODMÍNKY MINISTRA
Ministr školství Marcel Chládek, kte-
rý už dřív v rozpočtu na rok 2015 
pro sport vyjednal 800 milionů ko-
run, slíbil dalších 300 milionů. Ty by 
měly prostřednictvím ČUS putovat 
přímo do zchudlých regionů. Roz-
dělení peněz ohlídá ministerská pra-
covní skupina. 

„Mám však tři podmínky. Finan-
cování sportu musí být trans-
parentní, adresné s  vyloučením 
jakýchkoliv prostředníků a sa-
mozřejmě systémové. Chci, aby 
prostředky šly jednotlivým tělo-
výchovným jednotám. Když jsem 
přišel na ministerstvo školství, byl 
jsem překvapen, že příběhy, které 
se povídaly o přerozdělování peněz 
v oblasti sportu, byly ve skutečnos-
ti ještě mnohem horší. Systém byl 
postavený na tom, že když Pepa zná 
Frantu, dostane peníze, když Frantu 
nezná, tak je nedostane. Nastavil 
jsem nové financování českého 
sportu a nyní přicházím s další-
mi kroky, kdy investice chceme 
rozdělit na základě posouzení 
nezávislé komise. Od příštího roku 
je připraveno například místo pěti 
programů sedm, jeden z nich je pro 
regiony,“ uvedl Marcel Chládek. 

Jedním z cílů, proč se konference o fi -
nancování sportu uskutečnila,  bylo 
vytvořit smysluplnou komunikační 
platformu a aktivně spoluvytvářet 
podmínky pro rozvoj českého sportu 
především v jednotlivých regionech. 

„Věříme, že první skutečně veřejná 
rozprava o problematice financo-
vání českého sportu napomůže 
českým politikům nejen porozumět 
problematice, ale především učinit 
konkrétní kroky, které by situaci 
v českém sportu zlepšily,“ zhodnotil 
akci Radomír Pekárek.

MOTORISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

NOVÁ MOBILNÍ APLIKACE SLOUŽÍ MOTORISTŮM

ČEŠTÍ MINIKÁRISTÉ OPĚT MEZI ELITOU

ŠKODOVKA POKOŘILA REKORD!

SILNICE BRÁZDÍ BEZOHLEDNÍ ŘIDIČI

Ústřední automotoklub 
ČR představil v  uplynulých 
dnech novinku pro všechny 
řidiče – novou mobilní apli-
kaci ÚAMK. Tento šikovný 
pomocník zahrnuje prak-
ticky kompletní informace 
o 42 evropských a dalších 
zemích. Kromě turistických 
údajů, celních a dopravních 
předpisů, získají motoristé 
přístup k zátěžovým mapám 
silnic, záběrům z dopravních 

kamer a dalším důležitým 
informacím. Největším příno-
sem aplikace je, že uživatelé 
získají potřebné údaje tak-
řka okamžitě. Přes mobilní 
aplikaci lze uzavřít i asis-
tenční službu ÚAMK s celou 
řadou služeb včetně bonu-
sové nabídky partnerských 
organizací. Jejím prostřed-
nictvím je možné se rovněž 
zapojit do programu Zele-
ný anděl, díky kterému mo-
hou řidiči ostatní účastníky 
silničního provozu okamžitě 
informovat o aktuální situaci 
na českých i zahraničních sil-
nicích nebo posílat fotografi e 
z místa nehody či kolony. Ap-
likace ÚAMK je určena pro 
mobilní telefony Android 
2.2 s velikostí 23M.  

Na 32. mistrovství Evropy ve 
sjezdu minikár, které se ko-
nalo v  Korábě u Kdyně, pat-
řili čeští jezdci početně k men-
ším výpravám, ovšem svými 
výkony dali jasně najevo, že se 
s nimi musí počítat. Zisk dvou 
mistrovských titulů, jedno-
ho druhého a třetího místa 
jsou toho důkazem a navíc 
velkým úspěchem. V kategorii 
monopost C2 (jezdci 9 až 13 
let) zajel skvěle Jan Sejkora 
junior z Jablonce nad Nisou, 
mistr Evropy C1 z roku 2012. 
Již v první závodní jízdě si 
dokázal vyjet třísekundový 
náskok a s převahou vyhrál. 
Největší převahu předvedli 
domácí minikáristé v nejzku-

šenější kategorii C4. Zde se 
od první jízdy usadil na čele 
jablonecký Jan Sejkora seni-
or a dokázal zvítězit o šest de-
setin před svým synem Jaku-
bem. Ten sváděl do poslední 
jízdy napínavý souboj s Italem 
Geroldem Spitalerem, ale tři-
náct setin sekundy rozhodlo 
o titulu vicemistra pro Jaku-
ba Sejkoru. 

V  sobotu 2. srpna vyrazila 
Expedice Nordkapp ve slo-
žení Marek Tomíšek a Lu-
káš Kubeina s vozem Škoda 
Octavia GreenLine směrem 
k  nejsevernějšímu výběžku 
Evropy Nordkappu. Cílem této 
výpravy bylo překonat rekord 
v dálkové úsporné jízdě z roku 
2013, kdy Škodovka s  posád-
kou Marek Tomíšek a David 
Kazda absolvovala cestu 
z Prahy za polární kruh na dvě 
nádrže nafty. Letošním cílem 
bylo dojet na stejné množství 
paliva až na Nordkapp, vzdále-
ného od předešlého cíle ještě 
dalších 600 km. Cesta vedla 
přes Německo, Dánsko až do 
švédského Stockholmu, kde 
ve Upplands Väsby po 1  804 
km proběhlo první tanková-
ní. Expedice pokračovala dále 

na sever do Finska, kde pře-
kročila polární kruh a posléze 
hranice s  Norskem, kde za 
městem Alta přejela význam-
nou 70. rovnoběžku, která 
zároveň znamenala poloviční 
vzdálenost z  Prahy k  sever-
nímu pólu. Po 1  720 km od 
první zastávky u čerpací sta-
nice posádka natankovala 
podruhé. A rekord pokořila! 
Škoda Octavia GreenLine 
dokázala ujet 3  524 km 
na dvě nádrže s  využitím 
103,58 litrů nafty.

Bezmála každý český řidič se 
už setkal s agresivitou na sil-
nici a zažil její projevy. ÚAMK 
ČR proto ve spolupráci se 
studentkou Policejní Aka-
demie ČR v Praze provedli 
prostřednictvím sociálních 
sítí průzkum mezi českými 
motoristy. Od 27. července 
do 3. srpna se do něj zapojilo 
209 respondentů. A výsledky 
jsou alarmující. S  agresivi-
tou jiných řidičů se setkalo 

90, 91 % motoristů! Více než 
polovina dotázaných přitom 
přiznala, že se sami někdy 
chovali agresivně. Za nejčas-
tější projev agresivity pova-
žují čeští řidiči překračování 
maximální povolené rych-
losti o 10 až 20 km/h, a to 
z  65 %. Následovala vulgár-
ní gesta a slovní urážky, se 
kterými se setkalo 36,67  % 
dotázaných. Mezi dalšími 
projevy agresivity se objevi-
lo například nedodržování 
bezpečné vzdálenosti (35 %), 
nerespektování dopravního 
značení (27,5 %), nesprávné 
předjíždění (22,5 %), neú-
měrná světelná a akustická 
signalizace (10 %) nebo ne-
čekané zpomalení, tzv. „vy-
bržďování“ (5 %). 

ZA KULISAMI

„Nejhůře je postižen sport 
v základních článcích, ve 
sportovních klubech a jednotách, 
ve městech a obcích.“ – Miroslav 
Jansta
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