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Na Svazu českých potá-
pěčů pracuji již několik 
let. Při každé příležitos-
ti se setkávám od okolí 
s otázkou „A ty se potá-
píš?“ a  já  pokaždé  
s úsměvem odpovím 
„Ne nepotápím.“ A mu-
sím se přiznat, že mě 
ani představa mokra, 
chladu a některých vel-
kých vodních živočichů 
k zanoření se hluboko 
pod vodu neláká. Na do-
volené jsem si vyzkou-
šela maximálně tak 
šnorchlovat. A to se mi 
líbilo. Pod vodou bylo na 
co koukat a hlavně jsem 
obdivovala místní prů-
vodce, s jakou lehkostí 
se pohybovali pod vodou 
a jak málo vzduchu jim 
na nádech stačilo. Na-
konec jsem se ale stej-
ně ráda vrátila do suché 
kanceláře za svůj stůl  
a ráda budu pro Vás, 
naše kluby, sportovce 
a potápěče, i nadále za-
jišťovat servis a admini-
strativní práce.

Přeji  Vám pří jemné  
počtení.

Ing. Mgr. Iva Kalbáčová
sekretář SČP

3/2015 ≠ Vydává Svaz českých potápěčů ≠ www.svazpotapecu.cz ≠ Svaz českých potápěčů je členem mezinárodní federace podvodních sportů CMAS 
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V tomto čísle najdete ...

I doma se to povedlo! Česká reprezentace orientačních potápěčů na mistrovství světa konaném v domácím prostředí v Liberci potvrdila,  
že patří mezi špičku. Vybojovala 17 medailí a z toho 9 zlatých.
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Domácí mistrovství v orientačním 
potápění přineslo 17 medailí
Už od začátku roku jsme vás v eNemu lákali na domácí Mistrovství světa v orientačním potápění, které v Liberci proběhlo 
od 15. do 24. srpna na Harcovské přehradě.

Mistrovství světa se blížilo ke konci a v útulné klubovně libereckého klubu jsme se sešli se Zdeňkem Urbanem, předse-
dou pořádajícího Aqua Klubu Liberec. Šampionát probíhal ke spokojenosti diváků i závodníků, ale co na to říkali organi-
zátoři?

Jak jste s průběhem spokojení?
Pro mě dobré (smích). Dostali jsme vynikající 
podporu od Svazu potápěčů, solidní podporu  
z kraje i z města.

Co říkaly zahraniční týmy?
Máme velmi pozitivní zpětnou vazbu. 

Jednu velkou akci jste pořádali už v roce 2010, 
bylo teď něco jiné?
Ten pět let starý model jsme pro letošek úspěš-
ně okopírovali. Ale tenkrát to byla velká impro-
vizace. Tehdy jsme vše chystali na přírodním 
koupališti Kristýna. Půl roku jsme tam vše zajiš-
ťovali a připravovali, jenže tři týdny před začát-
kem mistrovství přišly povodně, na Kristýně 
praskla hráz a voda se zakalila. Tam tedy soutě-

že probíhat nemohly. Takže jsme zamakali a bě-
hem 14 dní vše přesunuli na Harcov. Všichni nás 
tehdy chválili.

Co počasí, tři dny na začátku programu vám  
pršelo.
Voda byla dobrá. Pouze jeden den nám déšť 
zkomplikoval program a museli jsme odvolat vy-

hlášení výsledků. Závodníci ale stejně skočí  
do vody a jsou mokří. Samozřejmě je déšť nepří-
jemný v tom, že je všude bláto a věci na břehu 
navlhlé. Potápěči jsou však zvyklí přizpůsobit  
se počasí.  

Zajímali se okolo procházející lidé o to, co se na 
přehradě děje?
Ptají se a všichni jim rádi na otázky odpovíme. 
Tedy teď mluvím trochu proti sobě, ale je to tak, 
že orientační potápění není divácky atraktivní 
sport. Vidíte bójku, kterou táhne potápěč, a divák 
tuší, kde asi je. Nevíte, co dělá, jen si domyslíte, 
že plave, a vidíte nějaký bod, ke kterému plave. 
Je to zajímavá podívaná zejména pro veřejnost, 

která tomu rozumí, která si hlídá i čas. Když  
se do toho položíte, tak je to napínavé.

Jak se žije potápěčům v Česku?
Je to v našich zeměpisných šířkách trochu slo-

žitější. Máme v klubu skoro devadesát dětí i tee-
nagerů, kteří plavou s ploutvemi, postupně 
 si vezmou automatiku a zkouší to v bazénu. Poz-
ději buď začnou sportovat, a pokud ne, nemají 
problémy, pokud by se chtěli jako turisté potápět. 
Vychováváme tedy osoby, které nemají problém 
strčit hlavu pod vodu, protože věří tomu materi-
álu. 

Pořádali jste velkou akci v roce 2010, teď v roce 
2015, co na sebe ušijete příště?
Nic už. Víte, spolupracovala se mnou na tom sta-
rá garda libereckých potápěčů, kteří to tady vše 
vybudovali, a ti už jsou unavení. Lidí v mé věkové 
kategorii tu není moc a ti, kteří jsou, mají rodiny, 
hypotéky a práci. Není to jednoduché, když  
to chcete dělat dobře, i já mám svou vlastní prá-
ci. Ptáte se na to moc brzy, teď vám každý z nás 
řekne, že je hrozně unavený.
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Jakub Němeček

Dohromady získal v Li-
berci pět zlatých medai-
lích v individuálních i 
skupinových disciplí-
nách.

Počítal jste s takovým 
úspěchem?
S takovým výsledkem jsem určitě nepočítal. Dis-
ciplín je šest, takže na to, že jich vyhraju pět, bych 
nevsadil ani pětník.
Mým snem byly dvě zlaté medaile - z první dis-
ciplíny MONK, kterou jsme plavali s Ondrou Čer-
ným, a z týmového sjíždění, kde jsme byli ještě  
s Honzou Skružným a Ondrou Kašparem. A i ten-
to sen se mi zdál hodně optimistický.
Jak hodnotíte celé MS?
Vzhledem k našim výsledkům se nedá hodnotit 
jinak než jako velice podařené. Jestli si dobře 
vybavuji, tak jsme získali medaili skoro v každé 
disciplíně, jak v dospělých, tak v juniorech. Z po-
řadatelského hlediska byla největším problé-
mem ubývající voda, kvůli horkému létu a nedo-
statku dešťů. Tím pádem byla zbývající voda 
velmi kalná, což dělalo všem závodníkům nema-
lé potíže.
Poté, co jsem viděla závody naživo, tak Vás 
všechny obdivuji ještě víc. Setkáváte se s touto 
reakcí často?
Často se setkáváme s reakcí lidí, že tento sport 
neznají. Což je bohužel dané malou propagací 
našeho sportu. Přitom je to sport, kde dokud ne-
doplavete do cíle, tak nemáte nic jistého. Podob-
ně jako u biatlonu, dokud nesestřelíte poslední 
terč, tak nemáte vyhráno. Snad se nám podaří 
tento sport víc zatraktivnit, aby se dostal do šir-
šího povědomí.
Co je na tomto sportu nejtěžší a co si na něm 
užijete?
Pro mě osobně je v tuhle chvíli nejtěžší se dobře 
připravit na závody. Při plném pracovním úvazku 
už na trénink moc času nezbývá, ještě když naše 
tréninková základna je v Liberci. To pro mě zna-
mená, že přes týden běhám a jezdím na kole  
a veškerý volný čas trávím v Liberci, samozřejmě 
i všechnu dovolenou. Jinak obecně si myslím, že 
nejtěžší je posbírat dostatek zkušeností, aby se 
člověk mohl měřit s těmi nejlepšími. Protože zá-
vod ovlivňuje mnoho faktorů, jako je proudění 
vody, vítr, směr, odkud svítí slunce, a samozřej-
mě viditelnost ve vodě. Mně samotnému to trva-
lo několik let a stejně si pořád myslím, že  
se mám ještě co učit. 
Co si naopak na své disciplíně nejvíc užíváte?
To je parta, kterou mezi sebou máme. A nemys-
lím jen v rámci ČR, ale i napříč všemi státy.

Zuzana Dvořáková

Vybojovala v Liberci čty-
ři medaile, z toho dvě 
zlaté. Uspěla jak v indi-
viduálních, tak i skupi-
nových závodech.

Počítala jste s takovým 
úspěchem?
V nějakou medaili jsem doufala, ale ne v indivi-
duálních disciplínách. Myslím v MONKu (závod 
dvojic) a sjíždění (závod čtveřic). Věděla jsem, 
alespoň přibližně, jak plavou soupeřky, i když 
jsem jednu sezonu vynechala. Na trénincích šlo 
všechno dobře, ale v ostrém závodě jsem uděla-
la chyby. Ty zlaté závody (Paralel, Tyče) mi oprav-
du nesmírně sedly, snad jako nikdy předtím. Le-
tos mi pomohlo určitě i sportovní štěstí. 
Jak celé MS v Liberci hodnotíte?
Z hlediska organizace kladně. Z hlediska závod-
níka bylo letos (v porovnání s předchozím šam-
pionátem v roce 2010) teplo a počasí nám přálo, 
ale kvalita vody byla poznamenaná hrozným hor-
kem a téměř žádnými srážkami. Byl podstav vody 
v přehradě asi 2 m a viditelnost byla tak 20 cm! 
Z hlediska osobních výsledků super, jen mi  
to celé kazí ta moje špatná tečka na závěr závo-
dů v podobě nenajití tyče při Sjíždění. 
Dozvěděla jsem se, že jste už maminkou. Jak se 
Vám daří skloubit vrcholový sport a mateřství?
Ano, ano. Už dvojnásobnou. Jsem maminkou de-
vítileté Kačky a desetiměsíční Marušky. A je to 
zápřah. Běhám nebo jezdím na kole večer nebo 
brzo ráno, když už nebo ještě děti spí, nebo bě-
hám přes den s kočárkem. Samozřejmě, že tré-
ninky už nejsou tak intenzívní jako dřív, bývaly 
doby, kdy jsem trénovala dvakrát denně pět šest 
dní v týdnu. Letos jsem opravdu hodně čerpala z 
toho, co jsem naplavala v minulých letech. Ani 
nevím, kde se ta rychlost ve mně bere. Soustře-
dění a závody jsem absolvovala jen s malou. Na-
štěstí byly v době závodů prázdniny a tak starší 
dcera měla program. Na soustředění mi moc 
pomohla děvčata z týmu a na mistrovství světa, 
které letos naštěstí bylo v Čechách, jsem měla  
s sebou maminku. Bez této pomoci by to vůbec 
nešlo. 
Myslím si, že podobně obtížné je skloubit vrcho-
lový sport a zaměstnání. Já osobně musím říct, 
že poté, co jsem závody orientačního potápění 
viděla naživo, vás všechny obdivuji ještě víc. Se-
tkáváte se s touto reakcí často?
Nesetkávám. Setkávám se s údivem, když vyslo-
vím název sportu, kterému se věnuji. Všichni  
po slovu „orientační“ předpokládají, že doplním 
„běh“. Takže pak vysvětluji, co je to za sport,  
v čem spočívá, kde se provozuje, co používáme 
za výstroj, jak vypadají disciplíny… Na obdiv pak 
už není čas.
Co je podle Vás na tomto sportu nejtěžší? 
Nejtěžší je ze začátku sportovní kariéry být trpě-
livý, protože máte rychlost, ale neumíte ovládat 
přístroje, techniku. Neumíte si poradit s tolika 
věcmi, které musíte pod vodou sledovat, na co  
si dávat pozor. Je potřeba získat zkušenosti. V 
tomto sportu se snoubí rychlost plavání a doved-
nost se orientovat, ovládat přístroje, rozumět 
vodě. Nejde jen o bezhlavý výkon rychlosti. V prů-

běhu kariéry, když máte rychlost a zkušenosti  
a víte, že máte na dobrý výsledek, je velice těžké 
smířit se s nepřízní osudu v podobě „kvality 
vody“, myslím tím viditelnost ve vodě a její prou-
dění - protože to je další proměnná našeho vý-
konu. Jsou vody, kde je vidět výborně, třeba  
i 8 metrů. To pak vyhrávají „rychlíci“, třebas i za-
čátečníci, a můžete udělat i nějakou tu drobnou 
chybu. Ale jsou vody, kde je vidět např. jen 20 - 
30 cm. Může se přidat ještě proudění. A to pak  
je těžké, pro kohokoliv, vůbec doplavat celý zá-
vod. V takových vodách je těžké prodat svou vý-
konnost. A vaše snaha přijde vniveč.
Co si naopak na své disciplíně nejvíc užíváte?
Už se okolo tohoto sportu pohybuji pěkně dlouho 
a tak teď to je něco jiného než před lety. Nyní mě 
okouzlují mlhavá rána u vody a opar nad vodní 
hladinou, když přijdete k vodě a začínáte se chys-
tat na závod. Užívám si starých přátelství s lidmi, 
se kterými jsem se po ta léta setkávala a i nadá-
le si s nimi mám co říct, ať už je to česky, rusky, 
anglicky. Užívám si skvělého pocitu, když se zá-
vod (trénink) povede, všechno klapne, tyče jsou 
tam, kde mají být, především v disciplíně sjíždě-
ní, kdy plaveme čtyři najednou.

Text: Iveta Benáková
Foto: Hana Skružná

Češi, kteří patří ke špičce v této disciplíně už dlouhá léta, opět nezklamali. Získali 17 medailí a z toho hned 9 zlatých. Jak 
mistrovství hodnotí organizátoři i úspěšní reprezentanti Jakub Němeček a Zuzana Dvořáková:

Okem potápěčského 
laika
Už když jsem před nedávnem do eNema se-
stavovala článek o tom, jaká jsou pravidla ori-
entačního potápění a co vše je k němu potře-
ba, jsem tušila, že se nejedná o jednoduchý 
sport. Poté, co jsem byla osobně svědkem 
bojů v rámci mistrovství světa v Liberci, cítím 
potřebu všem závodníkům tohoto opomíjené-
ho sportu složit hold!
Do té doby mě žádný sport svou náročností 
tak nešokoval. Jak dokážou závodníci ve vodě, 
ve které prý vidí jen na pár centimetrů před 
sebe, najít podle kompasu a předchozího za-
měření správný směr, ještě u toho rychle pla-
vat či myslet na to, jakou bójku mají obeplout 
a s jakou otočit, to mě úplně uzemnilo. Samo-
zřejmě, divácky jsou na světě určitě atraktiv-
nější sporty, ale oceňujeme-li sportovní výkon 
jako takový, je třeba smeknout.
 

Iveta Benáková



Zdravotní stav je před ponorem 
nezbytné konzultovat s odborníky
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Členové Lékařské komory SPČR prezentovali svoji práci a činnost na Kongresu tělovýchovného lékařství 10. října ve Valdi-
cích. Profesor Radek Pudil demonstroval poznatky z výzkumu na téma freediving - zdravotní problematika, MUDr. Pavel 
Macura seznámil přítomné s posuzováním zdravotního stavu při asthma bronchiale. Jednoznačným závěrem je nezbytnost 
nechat si kontrolovat svůj zdravotní stav příslušnými odborníky. Potápět se lze i s chronickými onemocněními, avšak řád-
ně poučen a se znalostí svých limitů a svého aktuálního zdravotního stavu. Toto tvrzení nabývá na významu s tím, že se 
stále častěji potápí lidé ve vyšších dekádách života, kteří s potápěním buď začínají, nebo se k němu vrací po vybudování 
kariéry, výchově dětí apod.

Námětem semináře budou i aktuál-
ní údaje o nehodách nadace DAN 
Europe týkající se výskytu nehod  
v rámci  monitorovaných 63 050 po-
norů DSL (Diving Safety Laborato-
ry).

Jako námět k zamyšlení uvádím,  
že z těchto ponorů bylo 79 % prove-
deno muži, 21% ženami.

Potápěčská poranění:

• DCS 5% všech případů
• Barotraumata 22% všech případů
• Mořská fauna a flora 35% případů

Nebezpečné střety s mořskou fau-
nou a flórou

• Kontakt s korály 48 % případů
• Bodnutí 40 % případů

Nebezpečné příhody

• Vyčerpání vzduchu 41% případů
• Uvíznutí 20 % případů
• Problémy s potápěčskou výbavou 
15% případů

Zveřejněné údaje nevyjadřují abso-
lutní počet nehod v jednotlivých 
skupinách, pouze jejich procentuál-
ní zastoupení ve skupině. Opakova-
ně se potvrzuje, že DCS není ve vý-
skytu tak frekventovaná, jak  
se traduje, na významu nabývá vy-
čerpání dýchacího media a uvíznutí 
pod vodou.

Se zprávou o činnosti LK za uplynu-
lé období budou seznámeni účast-
níci Valné hromady Svazu českých 
potápěčů dne 21. listopadu.
Pěkný závěr potápěčské sezony 
přeje za LK SPČR

Text: MUDr. Pavel Macura
Foto: Archiv SČP

Pro všechny zájemce o zapo-
jení se do projektu fyzikální 
mobilní laboratoře navštiv-
te www.daneurope.org nebo 
kontaktujte italskou centrálu 
DAN na jediném platném pří-
mém čísle z České republiky 
246 080 331.

Lékařská komise SPČR pořádá pro všechny zájemce (nejen zdravot-
níky) o zdravotní problematiku potápění již XIV. ročník semináře potá-
pěčské medicíny v Holetíně ve dnech 27. a 28. listopadu na téma ak-
tuální problematika potápěčské medicíny a zdravovědy. Přihlášky pro 
naše členy je možno zaslat elektronickou cestou sekretariátu SČP.



Potápěčský spolek, peníze a předpisy
Soudobé organizování potápěčského sportu v České republice je podmíněno mimo jiné:

stát partnerem a představitelem 
potápěčství (to slovo a pojem ofici-
álně existují!). V čele s Českým 
olympijským výborem spolu s Čes-
kou unií sportu (dříve ČSTV), Soko-
lem a dalšími sportovními organi-
zacemi oprávněně každoročně 
požadujeme pro své členy od Mini-
sterstva školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR (MŠMT) státní dotaci 
pro sport. 

Háček je v tom, že pravidla pro pře-
rozdělování nejsou systémová a sta-
bilní a zejména že celkový objem 
financí určených sportu je v porov-
nání se státy v EU nízký, potřebám 
sportu neodpovídá a podíl ze stát-
ního rozpočtu dlouhodobě bohužel 
klesá. Například roční státní výdaje 
na sport jsou v ČR 0,09% HDP, v Ně-
mecku 0,23% HDP, na Slovensku 
0,44% HDP, atd.  Méně než v ČR vy-
dávají jen v Irsku, na Maltě a v Ra-
kousku. Svaz potápěčů přímo anebo 
prostřednictvím Sdružení sportov-
ních svazů intenzivním prosazová-
ním svých požadavků na podkladě 
evidence o členské základně, počtu 
dětí a mládeže, dokladovatelném 
provozovaném majetku a dosaže-
ných medailových úspěchů, udržu-
je v posledních pěti letech úroveň 

dotačních příjmů 6 až 7 mil. Kč  
ročně. 

Znamená to nejen základní zajiště-
ní reprezentace ČR v závodním po-
tápěčském sportu (především 
ploutvové plavání a orientační potá-
pění), ale pro kluby vydatnou a po-
třebnou finanční podporu na orga-
n izování  sportovn í  č innost i . 
Podstupujeme přitom obrovskou 
administrativní zátěž v šibeničních 
termínech při vyplňování složitých 
tabulek a rubrik všemožných žádos-
tí a úředně ověřovaných dokladů.  
I po klubech o pár členech je vyža-
dováno vedení tzv. podvojného účet-
nictví, pokud požadují státní dotaci 
na činnost. 

A nebojím se pojmenovat absurdi-
tou podmínku MŠMT, že žadatelé (tj. 
kluby) podle dotačního Programu 
VIII. (organizace sportu ve sportov-
ních klubech v r. 2016) musí mít nej-
méně 20 členů mladších 18 let. Při-
tom štos  formulářů žádost i  
s úředně ověřenými údaji (stanovy, 
účet u banky, podpisy, výpisy z rejs-
tříku a sbírky listin,…) v listinné for-
mě a to vše ještě i na CD musí po-
tápěčský klub zpracovat během 
jednoho měsíce a poslat poštou do 

13. listopadu 2015 na Ministerstvo.
 
Bez ironie: kdo si myslí, že v každém 
klubu máme dostatek administra-
tivně zdatných a občanského a ob-
chodního práva znalých funkcioná-
řů, kteří bezplatně ve svém volném 
čase zařizují tyto žádosti o státní 
„almužnu“? 

Vážíme si proklamované snahy po-
litiků a státních úředníků, že se pro 
sport snaží získat více financí, ale 
výsledky jejich snažení jsou tristní 
(viz porovnání s minulostí a v EU). 
 
Pro Svaz českých potápěčů je pri-
oritní udržet a zlepšovat finanční 
zajištění činnosti potápěčských 
spolků a jejich členů, dosavadní vý-
sledky jsou vzhledem k uvedeným 
okolnostem pozitivní. Vlastními pří-
spěvky členů svazu, rozumným hos-
podařením a argumenty doloženými 
žádostmi o dotace jsme zatím 
úspěšně v relaci s rozpočtovým mi-
nimem, ale pokud se přístup státu 
k financování sportu nezlepší, do-
platí na to všichni sportovci včetně 
nás potápěčů a ve finále celá občan-
ská společnost. 

Text: Ing. Jaroslav Hudec,  

viceprezident SČP a předseda PK OSAC Plzeň

1) respektováním relevantních zá-
konů. Nový občanský zákoník nám 
to neulehčil. Z občanských sdruže-
ní jsou nyní spolky a v potápěčských 
klubech si členové kladou otázku: 
jaký je rozdíl v právech, povinnos-
tech a samostatností nynějšího  
pobočného spolku a dřívějšího ob-
čanského sdružení, tj. klubu orga-
nizovaného a evidovaného ve Svazu 
českých potápěčů?  Odpovídáme 
jasně: Z praktického hlediska ŽÁD-
NÝ. Podle občanského zákoníku 
nové pojmenování potápěčského 
spolku slovem POBOČNÝ je poně-
kud nešťastné, protože to vyvolává 
pocit jakési podřízenosti a podma-
nivosti a umenšení práv a svébyt-
nosti. NENÍ to tak! 

Potápěčské kluby jsou sice členy 
Svazu potápěčů, dobrovolně souhla-
sí s posláním a stanovami SČP, ale 
jejich právní osobnost (tzv. právní 
subjektivita) zůstává nedotčena. 
SČP plně respektuje (viz stanovy) 
právní, organizační a ekonomickou 
SAMOSTATNOST svých členů = klu-
bů, tj. pobočných spolků. Potápěč-
ský spolek jako pobočný však musí 
být zapsán ve veřejném tzv. spolko-
vém rejstříku nejpozději do konce 
roku 2016 (bez poplatku 1000 KČ do 
konce června 2016) u soudu přísluš-
ného hlavnímu spolku SČP, tj.  
u Městského soudu v Praze. 

2) další existenční podmínkou jsou 
peníze. Problematika financování 
sportu v ČR je politické téma mnoha 
subjektů: poslaneckou sněmovnou 
počínaje až po místní sponzory, 
obecní rozpočty atd.

Pro nás členy SČP v klubech je nej-
důležitější, zda vystačíme s ročním 
rozpočtovaným příjmem z člen-
ských klubových příspěvků, darů  
od příznivců a potřebnými dotacemi 
od Svazu potápěčů. V některých klu-
bech si umí rovněž přivydělat bri-
gádnickou prací, tj. vedlejším pod-
nikáním. A náklady neustále rostou: 
zvyšují se nájmy bazénů, vstupné na 
potápěčské lokality, cestovné, uby-
tování, ceny potápěčské výstroje  
a vybavení. Proto je role SČP neo-
pominutelná. Svaz potápěčů je pro 
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Gabriela Grézlová – mistryně světa
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s tím, že mám jeden den v týdnu 
volno. A vždy začínám takříkajíc od 
nuly. Když totiž pravidelně netrénu-
jete, schopnost zadržet dech  
na dlouhou dobu se vytrácí. Ale když 
začnete, zase to jde rychle nahoru 
a je to motivující. Já se prostě mu-
sím dokopat k tomu začít. Pak  
už jedu svůj trénink podle plánu.

Překvapil Vás po návratu mediální 
i veřejný zájem?

Upřímně ano. Vloni jsem udělala na 
mistrovství Evropy světový rekord 
CMAS s časem 7:45 vteřin a moc  
to nikdo neprožíval. Letos je ten zá-
jem výrazně vyšší: jednak lokálních 
novin doma na Moravě a jednak  
i ze strany celostátních „nepotápěč-
ských“ médií. Moc si toho vážím. 
Věřím, že to přitáhne více pozornos-

ti a tím i nějaké další finance pro 
náš malý, okrajový, ale doslova 
dechberoucí sport. Češi jsou stabil-
ně mnoho let ve světové špičce  
i v hloubkových disciplínách freedi-
vingu, náklady na reprezentaci  
si ale hradí většinou sami. 

Kde až vidíte limity svého výkonu, 
můžeme se těšit ještě na další 
zlepšení?

Letos jsem se vynořila na pokyn 
kouče s velikou rezervou. Vím,  
že jsem schopná svůj výkon ještě 

S odstupem času, co bylo na cestě 
k úspěchu a vítězství to nejtěžší?

Začít trénovat. Moje příprava je dost 
specifická, mé pracovní vytížení  
mi nedovoluje trénovat celoročně, 

jelikož mám i jiné zájmy – přede-
vším přístrojové potápění. Takže  
si vždy vyberu jeden až dva důležité 
závody v sezóně a na ty se připra-
vím. Intenzivní příprava trvá tři mě-
síce, věnuji jí cca 2 – 3 hodiny denně 

posunout. Od letošního MS vím,  
že dokážu dát přes 9 minut. Otázka 
je kdy. Uvidíme, jaký bude kalendář 
závodů 2016.

Co v nejbližší době plánujete?
Mám po sezóně, takže teď budu mít 

spíše nějaké společenské povinnos-
ti - besedu na festivalu Voda moře 
oceány, pojedu též na pár závodů 
(Brno a Luhačovice u nás, Rybnik  
v Polsku), ale jen tak pro zábavu, 

potkat přátele, zazávodit si, ale bez 
jakýchkoli ambicí. Letos už žádný 
velký výkon nebude, mám takříkajíc 
„odpracováno“. Těším se na ponory 
s přístrojem a intenzivní trénink 
statické apnoe zahájím opět příští 
rok.

Text: Iveta Benáková
Foto: Archiv Gábiny Grézlové

Na konci července se ve francouzském Mulhouse konalo Mistrovství světa CMAS v potápění na nádech. A tam se v disciplí-
ně statická apnea stala Gabriela Grézlová z týmu Apneaman mistryní světa -  a to navíc ve světovém rekordu. Grézlová 
startovala ve dvou disciplínách. Při statické apnoi, které dominovala a na kterou se specializuje, zvládla zadržet dech na 
8‘33‘‘230. Startovala ale také v dynamické apnoi s ploutví. 
S časovým odstupem jsme se s Gábinou sešli a probrali s ní, jak zpětně hodnotí svůj úspěch a také to, co následovalo.



Čerpání loterijních odvodů od 
Českého olympijského výboru
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Provozovatelé loterií a kurzových 
sázek odvedli za minulý rok na sport 
téměř 444 milionů korun. 
Peníze jsou rozdělovány na sport 
dětí a mládeže. Nezáleží tedy  
na tom, zda jde o olympijské či ne-
olympijské sporty nebo tělovýchov-
né organizace. 

Snahou Českého olympijského vý-
boru je přerozdělení finančních pro-
středků zejména na neprofesionál-
ní sport mládeže. ČOV ve své roli 

zastupuje celé sportovní prostředí 
a distribuce prostředků by měla být 

co nejvíce transparentní. Vzhledem 
k tomu, že díky pádu společnosti 

SAZKA a loterijnímu zákonu došlo 
k poklesu alokace finančních pro-

středků do sportu, jednou z hlavních 
rolí ČOV je distribuce finančních 
prostředků na sportovní účely. 

Současný systém vykazuje vysokou 
míru transparentnosti ve fázi po-
skytnutí daru ze strany loterijních 
společností i ve fázi přerozdělení 
dalším příjemcům. Finance jsou 
distribuovány přes oficiální národní 
sportovní federace či další celostát-

ní sportovní organizace. Finance 
musí být použity na podporu sportu 
dětí a mládeže, naopak nemohou 
být použity na odměny funkcionářů 
(mimo jiné). 

Svaz českých potápěčů přijal  
v roce 2014 na podporu sportu dětí 
a mládeže z financí poskytnutých 
loterijními společnostmi cekem 
1.078.000 Kč. Z toho bylo 11 % pře-
rozděleno základním článkům,  
36 % použil svaz na vlastní aktivity 
a zbylých 53 % bude využito v násle-
dujících letech.

Mezi vlastní aktivity Svazu patří mo-
tivační balíčky dětem, které se sta-
ly v roce 2015 řádnými členy. Dále 
materiální vybavení pro potápěčský 
výcvik dětí a mládeže. Do sedmnác-
ti klubů, které pracují s mládeží, 
jsme rozdělili 41 kusů potápěčských 
automatik a žaketů. 
Kluby materiální podporu ohodno-
tily kladně a jak je vidět na fotkách, 
děti si výcvik také užívají. Zmíně-

ných 11 % jsme distribuovali do klu-
bů na podporu tréninkové činnosti 
mládeže. Podpořili jsme sportovní 
soustředění juniorů v ploutvovém 
plavání a v orientačním potápění. 

Text: Iva Kalbáčová
Foto: Archiv klubů

Prvního ledna 2014 vstoupila v platnost novela zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách. Tato udá-
lost zásadně změnila dosavadní strukturu financování sportu. Provozovatelé loterií a kurzových sázek mají tímto zá-
konem předepsané dílčí odvody ve výši 20 %.

Ve znojemském klubu potápěčů 
Manta se sešla parta aktivních po-
tápěčů. V jedné oblasti se ale liší od 
ostatních klubů. Ve svých řadách 
mají také vinaře z Vinných sklepů 
Lechovice. Při diskuzích po potápě-
ní se zrodila myšlenka pomoci na-
šim méně šťastným spoluobča-
nům. V této oblasti vyniká již 
dlouhodobě nadace Paraple, která 
pomáhá ochrnutým lidem po úrazu 
opět do aktivního života. Tak vznikl 
projekt, který již běží 15 let. V roce 
2000 při příležitosti 900 let založení 
Vranova uložili potápěči na dno 
Vranovské přehrady 900 lahví sek-
tů. Za rok byly vytaženy a vydraže-
ny. Každý následující rok byla při-
dána navíc ještě jedna lahev sektu  
a opět sekty uloženy na dno přehra-
dy. Celkem takto bylo uloženo  
13 605 lahví sektů. Proto mohlo být 
předáno již 5,5 milionů korun nada-
ci Paraple.

Potápěči SPMS  
pomáhají



Valná hromada  
Svazu českých potápěčů 
Vážení sportovní přátelé a členové, rád bych vás jménem svým, Prezidia SČP a sekretariátu srdečně pozval na jednání 
valné hromady SČP.
Valná hromada SČP je tradičně  časem bilancování a hledáním nových výzev a cílů pro všechny naše kluby.

Jednání se uskuteční v sobotu  
21. listopadu  2015 od 9.30 hodin  
v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, 
Benešov u Prahy.

Na programu je vedle kontroly 
usnesení z minulé VH zpráva o čin-
nosti SČP za období 2011 až 2015, 
zpráva o hospodaření, zpráva Kon-
trolní komise a zprávy odborných 
komisí , diskuse k projednávaným  
i aktuálním tématům potápěčství, 
předání zkušeností při aplikaci  no-
vého občanského zákoníku v klubo-

vé praxi a informace k poskytnutí 
sportovních a organizačních služeb 
potápěčskými kluby.
VH hromada je  spojena s volbou 
Prezidia, Kontrolní komise SČP  
a předáním čestných odznaků 
SPČR.

Pozvánka a návratka bude odeslána 
v souladu s platnými Stanovami 
SČP.

Na viděnou se těší,
MUDr. Pavel Macura

prezident SČP
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POZVÁNKA	  NA	  VALNOU	  HROMADU	  SČP	  

©  SČP  2015  

  

POZVÁNKA  

NA  JEDNÁNÍ  VALNÉ  HROMADY  SVAZU  ČESKÝCH  POTÁPĚČŮ  (SČP)  

Ve   smyslu   stanov   Svazu   českých   potápěčů   (čl.   XV.   bod.   2)   svolává   Výkonný   statutární   výbor   Svazu  
českých  potápěčů  valnou  hromadu  SČP.  

Jednání	  se	  uskuteční	  v	  sobotu	  21.	  listopadu	  2015	  od	  09:30	  hodin	  v	  hotelu	  BENICA	  –	  Benešov	  u	  
Prahy.	   Spojení:   dálnice   Praha   –   Brno,   exit   Benešov,   silnice   E55   směr   České   Budějovice,   Tábor.	  
  

Prezence:  08:15  –  09:15  hod.  

PROGRAM	  JEDNÁNÍ	  VALNÉ	  HROMADY	  SČP:	  

1. Zpráva	  o	  činnosti	  Svazu	  českých	  potápěčů	  za	  období	  2011	  až	  2015	  

2. Zpráva	  o	  hospodaření	  Svazu	  českých	  potápěčů	  

3. Zpráva	  Kontrolní	  komise	  Svazu	  českých	  potápěčů	  

4. Zprávy	  odborných	  komisí	  	  

5. Volba	  Prezidia	  a	  Kontrolní	  komise	  SČP	  

	  

PRŮBĚH  JEDNÁNÍ  VALNÉ  HROMADY  BUDE  DÁLE  OBSAHOVAT:  
  

• Předání	  čestných	  odznaků	  Svazu	  potápěčů	  České	  republiky	  
• Přednesení	  zkušeností	  SČP	  při	  aplikaci	  nového	  občanského	  zákoníku	  v	  klubové	  praxi  
• Informace	  k	  poskytnutí	  sportovních	  a	  organizačních	  služeb	  potápěčskými	  kluby  Svazu  českých  

potápěčů   v	   roce	   2015	   při   zajišťování   organizace   potápěčského   sportu   zaměřené   na   plnění  
sportovní,   organizační   a   obsahové   činnosti   v   projektu   Programu   V   dle   Zásad   Ministerstva  
školství,  mládeže  a  tělovýchovy  ČR.    

  
V   souladu   se   Stanovami   SČP   jsou   na   jednání   valné   hromady   zváni   delegáti   ze   všech   potápěčských  
klubů   evidovaných   v   SČP,   které   budou   mít   do   31.10.2015   zaplacené   (a   identifikované)   svazové  
příspěvky   2015   na   účtu   SČP.   Delegát   zastupující   potápěčský   klub   (tj.   předseda   nebo   jmenovitě  
pověřený  člen)  může  sebou  vzít  na  jednání  jako  hosta  jednoho  dalšího  člena  klubu.  
  
Pro  všechny  účastníky  bude  zajištěno  občerstvení.  
Těšíme  se  na  vaši  účast  a  setkání  
  
  
V  Praze  dne  24.9.2015  
  

MUDr.  Pavel  Macura  v.r.   prezident  SČP  
Ing.  Jaroslav  Hudec  v.r.        viceprezident  SČP  



Co se u nás děje
Soustředění potápěčské mládeže 
klubu OHŘE

Na začátku letních prázdnin jsme s dětmi z našeho 
potápěčského klubu OHŘE vycestovali na Výcvikové 
středisko potápěčů Barbora u Oldřichova. Děti se 
zúčastnily od 6.7. do 9.7. tradičního potápěčského 
soustředění. Program byl tradičně potápěčský.  
Od rána jsme plavali, měli výcvik s ABC a také s dý-

chacím přístrojem. Viditelnost nebyla zrovna nejlep-
ší, ale nějaké ty rybky jsme viděli a děti to zvládaly. 
Ve volném čase jsme využívali zapůjčeného nafuko-
vacího člunu pro vyjížďky a také bitvy. Pro zahřátí  
po koupání přišel na řadu míč a hry. Závěrem bych 
chtěl poděkovat SČP za poskytnutí ubytování a per-
fektní zázemí. Další dík patří spolupracovníkům, bez 
kterých se taková akce nedá realizovat, a samozřej-
mě dodavatelům stravy firmě Petita. Bohouš Cink, 
předseda potápěčského klubu OHŘE.

Výstava Svět 
ticha

P o t á p ě č s k ý  k l u b 
PINQUIN Neratovice po-
řádá již pátým rokem ve-
lice zajímavou výstavu 
Svět ticha. Jedná se o fo-
tografickou výstavu sou-
těžních fotografií z festi-
valu PAF Tachov 2015, 
který proběhl na jaře. Na 
díla se můžete přijít po-
dívat do společenského 
domu v Neratovicích  
až do 30. října.

Hyperbarické 
centrum

Svaz potápěčů Moravy  
a Slezska vlastní od roku 
1992 dekompresní ko-
moru DK 2. Umístěna 

byla ve Svobodných Heř-
manicích. Komora vyře-
šila čtyři dekompresní 
případy potápěčů. Letos 
byla komora přemístěna 
do Ostravy s možností 
příjezdu záchranných 
složek s postiženým po-
tápěčem. Cílem této 
akce je dobudovat svazo-
vé Hyperbarické cent-
rum pro případné řešení 
potápěčských příhod. 
Středisko umožní potá-

pěčské veřejnosti se se-
známit s činností de-
kompresn í  komory , 
případně také s její ob-
sluhou. Komora je zařa-
zena do kategorie komor 
pro hyperbarickou oxy-
genoterapii (přetlak do 2 
bar) s možností léčení 
dekompresních příhod z 
přetlaku 5 bar. Vlastní 
DK 2 má modernizovaný 
ovládací panel s pře-
hlednějšími manometry 
s rozsahem 0-60 mWS.. 
Komunikační systém je 
dovybaven TV kamerou v 
hlavní komoře.

Litoměřický královský 
pětiboj přilákal desítky 
účastníků

V sobotu 22. 8. proběhl další ročník zá-
vodu s názvem VODKING – královský 
pětiboj. Tentokrát byl určen pro dvoji-
ci dospělé osoby s dítětem. Královský 
pětiboj pořádal klub potápěčů Kraken 
Litoměřice ve spolupráci s plaveckou 
školou 1. TPŠ a několika oddíly TJ Sla-
voj Litoměřice. Závod začínal 100m 
plaváním na litoměřickém koupališti. 
Pokračoval jízdou na kole na Střelec-
kém ostrově, kde museli účastníci ob-
jet celý ostrov. Následoval běh také na 

Střeleckém ostrově, ale menší okruh. 
Po zdolání prvních tří disciplín závod-
níky čekala jízda na kánoi proti proudu 
Labe a následné jeho splutí. Poslední 
disciplínou a třešničkou na dortu bylo 
lezení na umělé stěně. Tam děti mu-
sely vylézt jednou lezeckou stěnou, do-
spělí ji však museli vylézt třikrát. Po-
řadatelé si pro každého účastníka 
připravili diplom a medaili. První tři 
nejlepší ještě obdrželi věcnou cenu. 
Závodu počasí přálo, a tak si všichni 
mohli užívat krásné odpoledne plné 
sportovní zábavy. 

Autor: Jaroslava Jandová
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