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AKTUALITY

ODPOSLECHNUTO

JUDr. Oldřich Vaníček (vlevo), prezident Ústředního automotoklubu ČR, s Jeanem Todtem, 
prezidentem Mezinárodní automobilové federace, a Michaelem Schumacherem

O peníze, které Autoklub ČR 
získá, se s našimi sportovci nedělí

BIATLONOVÝM PREZIDENTEM JIŘÍ HAMZA

RADA ZVOLÍ MÍSTOPŘEDSEDU SDRUŽENÍ

SPORTOVNÍ LISTY – DOBRÝ POMOCNÍK

JUDr. Oldřich Vaníček je preziden-
tem Ústředního automotoklubu 
ČR (ÚAMK), členem Světové rady 
Mezinárodní automobilové fede-
race (FIA) pro mobilitu a  také mís-
topředsedou Sdružení sportovních 
svazů ČR. Jako zkušený a  respek-
tovaný činovník se rozhodl otevřít 
problematiku panující kolem exi-
stence dvou organizací, které řídí 
motoristický sport v  České repub-
lice. Pro mnohé jsou fakta, která 
předkládá, nepochybně velkým 
překvapením.

Na rozdíl od zahraničí pořádají akce 
motoristického sportu v  České re-
publice dvě organizace - ÚAMK ČR 
a Autoklub ČR. Jaká je jejich role?

Podle stanov Mezinárodní automo-
bilové federace je v  každé zemi jedi-
ná organizace, jako takzvaný držitel 
sportovní autority, která řídí moto-
ristický sport. Pro Českou republiku 
je jím Autoklub ČR. Otázkou však je, 
jakým způsobem se dostala tato or-
ganizace k  této autoritě a  zda jsou 
také sami sportovci spokojeni. Pokud 
hovoříme o pořadatelství akcí, tak tu 
jsou opravdu dvě nezávislé organiza-
ce, ale jedna tu druhou neustále sys-
tematicky potlačuje.

Proč u  nás vlastně působí dvě orga-
nizace? Nestačila by jedna společná?

Po Listopadu 1989 se Roman Ječmínek 
rozhodl založit Autoklub ČR, kde se 
sám prohlásil za pokračovatele tradic, 
a tím získal i historický objekt v Opleta-
lově ulici v centru Prahy. My jako ÚAMK 
ČR se nebráníme vytvoření jediné za-
střešující organizace – právě pro výkon 
sportovních aktivit v oblasti motorismu.

Existuje mezi vámi vůbec nějaká 
spolupráce? Co je případně její pře-
kážkou?

Pokud se budeme bavit o  vzájemné 
spolupráci, tak za současných podmí-
nek žádná neexistuje. Důvodem je ne-
ustálá diskriminace našich sportovců 
ze strany Autoklubu ČR. Podobná situ-
ace nastává pravidelně také u  našich 
pořadatelů a nejinak tomu je v otázce 
fi nancování sportovních akcí, protože 
peníze na podporu sportu dostává od 
Ministerstva školství, mládeže a  tělo-
výchovy právě Autoklub ČR jako drži-
tel sportovní autority a  směrem k  na-
šim sportovcům a  pořadatelům už je 
dále nepřerozdělí. V  rámci objektivity 
je však třeba zmínit, že byla uskuteč-
něna přece jen jedna akce, kde jsme 
se spojili a společně tak poprvé v zemi 
bývalého východního bloku pre-

zentovali výsledky testů Euro NCAP 
(pozn. – nezávislé konsorcium, které 
provádí nárazové zkoušky automobilů, 
tzv. crashtesty). Autoklub ČR ale do-
stal podmínku ze strany tehdejšího 
prezidenta FIA Maxe Mosleyho – jinak 
bychom totiž o  akci na našem území 
defi nitivně přišli.

Pohled na statistické údaje ukazuje, 
že obě organizace vykazují v jednot-
livých kategoriích vysoký počet čle-
nů a  sportovců. Jsou opravdu tato 
čísla reálná?

Když se já i lidé seznámení se situací 
v českém motosportu podívají na čís-
la vykazovaná Autoklubem ČR, musí 
zákonitě dojít k závěru, že jsou v jed-
notlivých kategoriích uváděné po-
čty sportovců nabubřelé. Například 
v  případě rallye je licenčně registro-
váno pro tento rok lehce přes 1 000 
lidí, ale Autoklub ČR vykazuje počet 
okolo 7  500! Člověk znalý prostředí 
se pozastaví nad tím, proč tedy žádá 
Autoklub ČR o státní dotace, když evi-
dentně musí mít dostatek prostřed-
ků z udělení licencí právě těm 7 500 
sportovcům.

Jaké řešení této situace vidíte? Mají 
smysl jednání, nebo jsou už nutné 
zásadní kroky a opatření?

V  současném stavu už je nutné konat 
zásadní kroky. Tuto funkci má ale zastá-
vat Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR, a nikoliv my.

„Budeme chtít nadále bojovat o medaile na 
světových šampionátech, přestože to nebude 
vůbec jednoduché. Musíme také podpořit 
děti a jejich zájem o biatlon, a to jak po strán-
ce materiálové, tak i trenérské.“

Jiří Hamza, nový prezident 
Českého svazu biatlonu

Novým prezidentem Čes-
kého svazu biatlonu byl 
17. května na valné hromadě 
v  Novém Městě na Moravě 
zvolen Jiří Hamza. Bývalý šéf 
organizačního výboru mis-
trovství světa 2013 a  dosa-

vadní manažer svazu se stal 
nástupcem Václava Fiřtíka, 
který stál v  čele českého bi-
atlonu od roku 1993, ale letos 
v březnu náhle zemřel. „Urči-
tě navážeme na práci Václa-
va Fiřtíka, úspěchy našich 
sportovců i rozvoj základny 
v  posledních letech,“ uvedl 
ve svém vystoupení Jiří Ham-
za. Valná hromada schválila 
dlouhodobý plán rozvoje, je-
hož součástí je i  kandidatura 
na mistrovství světa, které by 
se do Česka mohlo vrátit v le-
tech 2019 až 2021.

Ve dnech 19. – 20. června se 
uskuteční výjezdní zasedání 
členů Rady Sdružení sportov-
ních svazů ČR za účasti tajem-
níků či delegovaných zástup-
ců jednotlivých členských 
svazů a členů Dozorčí komise 
Sdružení. Jednání se bude ko-
nat v zařízení Svazu Zálesák 

na Komáří Louce v  Jihočes-
kém kraji. Kromě obvyklých 
procedurálních, administra-
tivních a  organizačních zále-
žitostí bude jedním z  důle-
žitých bodů programu také 
volba místopředsedy Sdru-
žení, jenž ve funkci nahradí 
zesnulého Václava Fiřtíka. 

Od 1. května zahájil svou 
činnost sportovní zpravodaj-
ský portál SportovníListy.cz 
(www.sportovnilisty.cz) . 
Není to však médium, které 
se jako mnoho jiných zabývá 
pouze vrcholovým sportem 
a  několika vybranými odvět-
vími. Naopak – na svých strán-
kách poskytuje především 

prostor tzv. malým sportům 
a nabízí pohled i do dění v ob-
lasti regionálních sportov-
ních soutěží, cykloturistiky 
i  dalších volnočasových ak-
tivit. Právě vzhledem k tomu-
to zaměření a  charakteristice 
s ním zahájilo úzkou spoluprá-
ci také Sdružení sportovních 
svazů ČR. 

„V současném stavu už je nutné 
konat zásadní kroky. Tuto funkci 
má ale zastávat Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, a nikoliv my.“

PTÁME SE
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Šest družstev Svazu zá-
chranných brigád kynologů 
se utkalo 17. května v  Žatci 
o  Pohár FCI (Mezinárodní 
kynologické organizace). 
Ti nejúspěšnější získali právo 
reprezentovat Českou repub-
liku na srpnovém mistrov-
ství světa v Turíně. Tříčlenná 
družstva soutěžila ve čtyřech 
disciplínách – poslušnost, 
plošné vyhledávání, suti-
nové vyhledávání a  stopy. 
Čeští psí záchranáři se svými 
psovody potvrdili opět svou 
příslušnost ke světové špičce. 
V  poslušnosti a  vyhledávání 
na ploše 5  000 m2 zvítězilo 
družstvo pod vedením Mar-

kéty Ledvinkové ve složení 
Jitka Dědinová, Ondřej Gul-
da a  Jarmila Černá se 173, 
resp. 250 body. V sutinách na 
první místo dosáhlo družstvo 
Jiřího Murdy s  Petrem Kat-
revem, Ivetou Katrevovou 
a  Leošem Vokálem, kteří 
získali 180 bodů. V  závěreč-
né disciplíně si prvenství 
„vystopovalo“ družstvo ve-
doucího Miroslava Šimka 
v  sestavě Miloslav Čeněk, 
Alice Zelinková a  Jana No-
váčková. Celkovým vítězem 
a tedy i držitelem Poháru FCI 
pro rok 2014 se s  nejvyšším 
počtem bodů stalo družstvo 
Markéty Ledvinkové.

V rámci letošního dvacátého 
Pražského mezinárodního 
maratonu se uskutečnil také 
5. ročník univerzitního 
maratonu – Běhu o  pohár 
rektora Univerzity Karlovy 

Praha. Na start závodu, který 
podpořily také Česká i Evrop-
ská asociace univerzitního 
sportu, se sešlo jednadvacet 
čtyřčlenných studentských 
týmů z České republiky i Slo-
venska. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskutečnilo 29. 
května na galavečeru v hote-
lu Hilton Prague. Z  vítězství 
se radovalo družstvo Ma-
sarykovy univerzity Brno, 
na druhém místě se umístili 
běžci Vysoké školy ekono-
mické Praha a  na třetím zá-
stupci Technické univerzity 
Zvolen. Nejúspěšnějším at-
letům předal poháry rektor 
Univerzity Karlovy Tomáš 
Zima a cenu EUSA  předseda 
České asociace univerzitního 
sportu František Dvořák. 

Ondřej Moravec ovládl anketu 
o nejlepšího biatlonistu

Narozeninové Velvary – dobrovolným hasičům je 150 let!

Nádhernou tečkou za nejúspěšnější 
sezónou českého biatlonu, kterou 
korunovalo pět olympijských me-
dailí z ruského Soči, bylo v úterý 27. 
května vyhlášení ankety Biatlonista 
roku. A po zásluze zvítězil ten, který 
olympijských kovů dovezl nejvíce – 
Ondřej Moravec.

Devětadvacetiletý reprezentant vybo-
joval na olympiádě tři medaile a  jeho 
triumf nyní korunuje i  titul nejúspěš-
nějšího biatlonisty uplynulé sezony. 
Za největší konkurentku v hlasová-
ní byla považována jeho reprezen-
tační kolegyně Gabriela Soukalová. 
Ač mu sebevíc dýchala na záda, ani její 
ženské půvaby a  zářivý úsměv hlasu-
jící členy Českého svazu biatlonu ne-
obměkčily a  dvojnásobné olympijské 
medailistce v  anketě přisoudili druhé 
místo. Na třetí příčce skončil další 
dvojnásobný olympijský medailista 
Jaroslav Soukup. 

„Cením si toho. Je to pro mě znám-
ka toho, že se mi daří,“ okomentoval 
svůj úspěch Ondřej Moravec, který si 
stejnou cenu odnesl i loni, kdy se však 

vyhlašovaly ženské a mužské katego-
rie odděleně. Letošní spojená anketa 
znamená, že je skutečným českým bi-
atlonovým králem. „Takhle dohroma-
dy je to fér. Je sice pravda, že porov-
návat kategorie nelze, ale vyhlašovat 
to zvlášť je zbytečné. Je lepší vybrat 
jednoho člověka, který si to zaslouží,“ 
dodal sebevědomě Moravec. 

Zároveň si naoko postěžoval, že vyhlá-
šení ankety nepřišlo bezprostředně po 
skončení uplynulé sezony. V tento čas 
anketa v  podstatě „narušila“ začátek 
té další. „Už jsme zase ve fázi tréninku 
a myšlenkami jsem jinde. Tak teď rych-
le uzavřít minulou sezonu a  budeme 
se připravovat na tu další,“ komentoval 
s úsměvem vítězný Ondřej Moravec.

V  pražském klubu Sasazu se kromě 
hlavní kategorie vyhlašoval i nejlepší 
trenér, kterým se bez většího překva-
pení stal Ondřej Rybář, jenž se jedno-
značně zasloužil o skvostné vystoupe-

ní českých biatlonistů v celé uplynulé 
sezoně. Titul Skokan roku získala Eva 
Puskarčíková za své úspěšné bodo-
vání v  závodech Světového poháru, 
Talentem roku byl vyhlášen Mikuláš 
Karlík. Těžko říci, s  jakými pocity pře-
bíral ocenění Smolař roku Michal 
Šlesingr. Dvojnásobný medailista 
z  mistrovství světa totiž více než se 
soupeři na trati bojoval v uplynulé se-
zoně s častými nemocemi.

Biatlonová rodina během večera neza-
pomněla ani na bývalého prezidenta 
Českého svazu biatlonu Václava Fiř-
tíka, který nečekaně zemřel jen pár dní 
po posledním závodu Světového pohá-
ru. Za své dlouholeté úsilí, díky kterému 
dostal český biatlon na absolutní světo-
vou špičku, byl in memoriam uveden 
do Síně slávy. „Je mi smutno, že tady 
Vašek není, ale bude na nás dohlížet. 
Budeme se snažit to dělat stejně dob-
ře, aby se biatlon dál dotýkal nebe,“ řekl 
nový prezident biatlonu Jiří Hamza.

Psal se 22. květen 1864, když se v krá-
lovském městě Velvary v  restauraci 
Na Sladovně z  iniciativy obchodní-
ka Karla Krohna rozhodlo několik 
desítek občanů založit první český 
sbor dobrovolných hasičů. V  sobotu 
24. května 2014 se na stejném mís-
tě uskutečnilo vzpomínkové setkání 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska, aby oslavili 150 let své existence. 
A nutno říci, že se za tu dobu i pořád-
ně rozrostli – z původních 50 členů až 
na současných 356 000.

Oslavy 150 let, které uběhly od vzniku 
dobrovolného hasičstva, si nenechala 
ujít řada významných hostů v čele s hejt-
manem Středočeského kraje Josefem 

Řihákem, starostou Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a  Slezska Karlem Rich-
trem, generálním ředitelem Hasičské-
ho záchranného sboru České republiky 
Drahoslavem Rybou a  dalšími hosty. 
Ti neopomněli zhodnotit a  pochválit 
dlouhodobou a  hlavně záslužnou 
činnost dobrovolných hasičů, jejich 
nasazení, aktivitu a  nepostradatelnost 
při záchraně životů, zdraví a  majetku 
obyvatel České republiky.

Zástupci prvních sborů v českých ze-
mích poté převzali dekrety potvrzu-
jící jejich prvenství, ostatní nastoupe-
né sbory si připevnily na své historické 
prapory slavnostní stuhy. Součástí oslav 
byla i  ukázka moderní i  historické 
hasičské techniky, nechyběla ani živá 
ukázka práce hasičů a  ostatních složek 
Integrovaného záchranného systému. 

Vrcholem narozeninového dne pak byl 
příjezd VI. propagační jízdy Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a  Slezska, která 
si to do Velvar zamířila rovnou z dalších 
hasičských oslav v  nedalekém Mělníku 
a obci Kly. 

Účastníci tohoto výjimečného dne sa-
mozřejmě nezapomněli ani na svého 
zakladatele Karla Krohna. Ve slavnost-
ním průvodu se proto všichni vydali 
směrem k místnímu hřbitovu, aby uctili 
památku a  poklonili se skutečnému 
otci dobrovolných hasičů. V  samém 
závěru slavnosti předali významní hosté 
účastníkům hasičská vyznamenání, 
pamětní medaile a  listy. Restaurace 
Na Sladovně, kde se celá kapitola dob-
rovolných hasičů začala před lety psát, 
tak znovu ožila nádhernou tradicí, která 
vydržela již 150 let.

CO SE STALO

OCENĚNÍ

JUBILEUM

VÍTĚZOVÉ Z MASARYKOVY UNIVERZITY

PSÍ ZÁCHRANÁŘI POTVRDILI KVALITU

OBLÍBENÁ RALLYE PRAHA REVIVAL

Rallye Praha Revival je jed-
nou z  nejzajímavějších mo-
toristických akcí organizo-
vaných v  Česku. Veteránský 
závod, jehož čtvrtý ročník 
spolupořádal ÚAMK, je záro-
veň srazem rallyových hvězd. 
Na start na Václavském ná-

městí se letos postavilo 156 
soutěžních skvostů. Kromě 
Čechů dorazili také Italové, 
Poláci, Belgičané nebo Fran-
couzi. K  vidění byla nejen 
slavná závodní auta, ale také 
legendární jména – Václav 
Blahna, Milan Zapadlo, 
Břetislav Enge, Václav Po-
lívka, Bohumil Kadlec a dal-
ší. Trasa samotného závodu 
vedla z  Prahy do Teplic, kde 
účastníky přivítal primátor 
města a proběhl sobotní do-
provodný program. V  neděli 
se účastníci závodu vydali 
zpět do Prahy. Na cestě je 
však čekala ještě jedna za-
stávka v Lounech, kde je také 
pozdravil starosta města. Cíl 
závodu byl v  Radotíně, kde 
se také uskutečnilo slavnost-
ní vyhlášení výsledků.

ČÍSLO K ZAPAMATOVÁNÍ

právě tolik let své existence oslavilo 
letos v květnu Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska150
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Voda na Šutce vřela – rekordní 
zájem o Světový pohár
Potápěčský klub Modrá hvězda 
Praha uspořádal ve dnech 25. – 27. 
dubna v pražském bazénu Šutka his-
torickou akci - 5. kolo Světového po-
háru v plavání s ploutvemi. Účastnilo 
se ho rekordních 474 závodníků z 84 
klubů zastupujících  19 států. Účast-
níci absolvovali celkem 1 461 startů 
a dalších 50 štafetových závodů. Po-
hled do zákulisí vrcholné sportovní 
soutěže nabízí Zdeněk Skružný, od 
roku 1999 člen Mezinárodní komise 
plavání s ploutvemi a duchovní otec 
Světového poháru v Praze.

Jak dlouho trvalo, než se podařilo 
poprvé v  historii uspořádat tuto 
akci v České republice?

Několik let. Je však výhodou, že jsem 
členem Mezinárodní komise plavání 
s  ploutvemi, takže jsem mohl lobbo-
vat. Vyprávěl jsem, že u  nás na Šutce 
bude dostavěn krásný nový bazén. 

Byl bazén na Šutce pro přidělení po-
řadatelství skutečně tak zásadní? 

V  České republice je několik bazénů, 
které by na to měly kapacitu i  dispo-
zice, ale zřejmě se nikdo neodvážil 
podobný závod uspořádat. Chtěl jsem 
jeho organizací oslavit 50 let, které 
loni uběhly od založení prvního druž-
stva ploutvového plavání v Praze. 

O závod v Praze byl ze strany klubů 
obrovský zájem, čím si to vysvětlu-
jete?

Nabídli jsme velmi kvalitní podmínky 
včetně výše startovného. Zprvu to na 
úspěch nevypadalo. Společně s  vánoč-

ním přáním jsme všem 70 klubům, které 
se zúčastnily loňského fi nále Světového 
poháru, adresovali pozvánku s prosbou, 
aby přihlášku zaslali co nejdříve.  V prv-
ních dvou měsících však došly jen asi 
z 20 klubů, až těsně před konečným ter-
mínem se rozpoutal doslova běs. 

Všechno snažení málem zhatilo po-
rouchané potrubí na Šutce!

Ano, asi 14 dnů před termínem závo-
dů prasklo přímo pod bazénem potru-
bí. Pokusili jsme se přesunout dějiště 
do Podolí, ale tam se zrovna konaly zá-
vody v plavání. Podle odborníků byla 
oprava možná až za tři týdny, takže 
jsme závody už odepsali. Shodou 
šťastných okolností ale v  Praze-Čestli-
cích zrovna opravovala bazén specia-
lizovaná fi rma, která u sebe měla i vše 
potřebné pro opravu potrubí. Vše se 
nakonec stihlo opravdu těsně. 

Čeho jste se v  průběhu akce nejvíc 
obával?

Díky nabitému programu panovaly 
obavy, aby se stihlo za dva dny vše od-
plavat. Tak velká účast zdaleka není ani 
na mistrovství světa či Evropy, protože 
tam mohou za každou zemi plavat 

maximálně dva reprezentanti, navíc 
jsou závody roztaženy do čtyř, pěti dní.

Další obavy jsem měl z  toho, jak se 
do bazénu na Šutce lidi vejdou. Na 
rozplavání totiž nemohli přijít všichni 
najednou. Rozdělili jsme je tedy barev-
nými visačkami do jednotlivých skupin. 
V  průběhu závodů se však díky množ-
ství lidí uvnitř dal vzduch doslova krájet. 

Máte tedy za sebou úspěšnou pre-
miéru. A  jak to vypadá s  možností 
dalšího světového poháru v Česku?

Uvidíme. Každopádně tyto závody 
otevřely téma, aby se stanovil určitý 
limit závodníků. Možná bychom si 
troufl i spíše na šampionát Evropy či 
světa, kde je méně účastníků a  pro-
gram rozdělen do více dní.

ZAJÍMAVOSTI

ŘIDIČI JEZDÍ BEZ POVINNÉHO RUČENÍ

NEHOD V EVROPĚ STÁLE UBÝVÁ

RYCHLOST MĚŘÍ POUZE POLICIE

ČEŠI V NEHODOVOSTI ZA PRŮMĚREM

Situaci na českých silnicích su-
žuje nepříjemný nešvar. Podle 
kanceláře pojistitelů brázdí 
silnice až 126 000 vozidel bez 
povinného ručení. V  centrál-
ním registru vozidel ČR je evi-
dováno 7,66 milionu vozidel, 
z  toho povinné ručení mělo 
v loňském roce pouze 6,99 mi-

lionu. Znamená to, že až 2 % 
řidičů nemá žádné pojištění 
odpovědnosti za provoz mo-
torového vozidla na pozem-
ních komunikacích. Jedná se 
přitom o  velmi nebezpečnou 
situaci, a to nejen pro samotné 
řidiče a  spolucestující nepojiš-
těných vozidel, ale i pro ostatní 
účastníky silničního provozu. 
Nelichotivou statistiku ještě 
umocňuje alarmující skuteč-
nost, že nepojištění motoristé 
v  roce 2013 způsobili 3  105 
nehod, při nichž zahynulo pat-
náct osob. 

Evropská rada pro bezpeč-
nost dopravy ETSC, která se 
zabývá dopravní situací na 
evropských silnicích, zveřej-
nila zajímavé informace o ne-
hodovosti za uplynulou de-
kádu. Podle výsledků šetření 
počet tragických nehod s  ná-
sledkem smrti klesl v  letech 
2001 až 2012 o 55 %. V  reál-
ných číslech to znamená, že 
v roce 2001 zahynulo na sil-
nicích zemí Evropské unie 

27  700 osob, v  roce 2012 
jich bylo 12  345. Výsledky 
však nejsou ve všech zemích 
stejné. V  České republice 
činí průměrný roční pokles 
úmrtí 6,9 %, oproti tomu ve 
Španělsku došlo ke zlepšení 
o  12,1 %. Podle plánu české 
Národní strategie bezpečnos-
ti silničního provozu by v roce 
2020 neměl na českých silni-
cích zahynout více než jeden 
člověk denně.

Po dlouhých šesti letech skon-
čil soudní spor společnosti 
VP Invest, která v Pardubicích, 
Velkém Oseku, Trutnově a No-
vém Bydžově naistalovala své 
radary pro měření rychlosti 
řidičů. Použít tyto záznamy 
za účelem dalšího přestup-
kového řízení s  cílem řidiče 
pokutovat však může pouze 
státní nebo městská policie, 
nikoliv soukromá fi rma. Tím-
to rozhodnutím Ministerstva 
dopravy z roku 2012 se cítila 
fi rma VP Invest poškozena 
a  požadovala po státu od-
škodnění ve výši 3,5 milionu 

korun. Se svou stížností však 
neuspěla a  po Městském 
soudu v  Praze a  Nejvyšším 
soudu ji po šesti letech defi -
nitivně zamítl Ústavní soud. 
Nicméně psychologickou 
roli radary stále plní a  řidiči 
automaticky snižují rychlost 
svých vozidel.

Snížit počet tragických ne-
hod a  jejich následků v  le-
tech 2010 až 2020 v  Evropě 
je velmi ambiciózní plán 
a  mnohé země proto při-
jímají odpovídající kroky. 
V  letech 2011 až 2013 se 
podařilo snížit počet tra-
gédií o  17 %, zachráněno 
přitom bylo 9 000 lidských 
životů. O  jednu desetinu za 
evropským průměrem ve 
stejném sledovaném obdo-
bí zaostává Česká republika. 

Ze statistik za uplynulý rok 
vyplývá, že na českých sil-
nicích zemřelo v roce 2013 
celkem 581 obyvatel. Velká 
Británie, Dánsko nebo Švéd-
sko však vykazují bezmála 
poloviční počet úmrtí. V  po-
rovnání se sousedními země-
mi České republiky vykazuje 
horší výsledky pouze Polsko. 
Přestože se každý zachráně-
ný život počítá, k  evropské-
mu průměru Čechům ještě 
kus zbývá.

ZA KULISAMI

Parašutisté skákali v Rusku i na Řípu

Dvě zajímavé a  prestižní akce měli 
v jarních měsících na programu para-
šutisté. V březnu absolvovali mistrov-
ství světa v para-ski v Rusku, v dubnu 
je čekala Velká cena České republiky.

V  pořadí 14. FAI Mistrovství světa 
v  para-ski 2014 se konalo ve dnech 
10. – 16. března 2014 v útulném areálu 
ruského parašutistického centra v  láz-
ních Tanaj. Českou výpravu zastupovalo 
devět sportovců a byla tak po domácím, 
ruském družstvu druhou nejpočetnější.

Ani výsledkově se čeští reprezentanti 
neztratili. Jediná žena – Romana Pro-

cházková – vybojovala dokonce velmi 
cennou bronzovou medaili. Slovo „vybo-
jovala“ zde přitom sedí naprosto výstiž-
ně. Nejen ona, ale všichni další soutěžící 
museli při seskocích svádět často ne-
rovný souboj s větrem. Extrémní větrné 
poměry udělaly ze závodu loterii a  ne-
umožnily jej provést v plném počtu kol. 

Vedle bronzové medailistky zaslouží 
uznání také celé A-družstvo ve složení 
Milan Palo, Radek Šíma, Tomáš Led-
ník a  Jiří Černý za 5. místo v soutěži 
týmů a Milan Palo za 10. pozici v ka-
tegorii mužů. B-družstvo (Petr Chlá-
dek, Pavel Pigl, Radim Bednář a Petr 
Chládek ml.) skončilo v  týmech na 
7. místě a Petr Chládek ml. na 5. místě 
mezi juniory. 

NETRADIČNÍ VELKÁ CENA ČR

Ve dnech 26. - 27. dubna 2014 se ko-
nal 11. ročník Paracountry festivalu 
na hoře Říp. Součástí festivalu byla 
Velká cena České republiky v  pa-
rašutismu. Soutěžilo se v  disciplíně 

přesnost přistání, kdy se závodníci tre-
fují na terč o průměru 2 cm. 

Tato soutěž probíhala za poněkud ne-
standardních podmínek, protože se 
nedoskakovalo na letištní plochu, ale 
na pódium přírodního amfi teátru na 
hoře Říp, kde jsou samozřejmě kvůli 
lesnímu porostu a terénu složité a ne-
stabilní povětrnostní podmínky. 

Skákalo se šest soutěžních kol a  vítě-
zem se stal Petr Bezecný z paraklubu 
Base Praha. Na druhém místě skončil 
Radim Bednář, člen Aeroklubu Ho-
řovice, třetí skončil Miroslav Musil 
z Aeroklubu Plasy. V soutěži družstev 
zvítězilo družstvo v  sestavě Petr Be-
zecný, Miroslav Musil a Jan Malásek. 

NA NÁVŠTĚVĚ
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