Mistrovství světa – Peking 2009
47. mistrovství světa v záznamu a zpracování
textů se poprvé konalo na asijské půdě, v hlavním
městě Čínské lidové republiky.
Zvyšující se počet studentů českých středních
škol schopných splnit náročné podmínky státní
zkoušky ze zpracování textů pomohl získat dostatek prostředků na podporu našich soutěžících.
Spolu s příspěvkem MŠMT na letenku se tak
z Prahy mohla na dalekou cestu vydat početná výprava. Kromě pomocníků při organizaci
mistrovství z řad českých pedagogů a bývalých
závodníků, rodičů nejmladších závodníků, lékaře výpravy a čínské tlumočnice v ní bylo 49 aktivních soutěžících všech tří věkových kategorií
(žáci do 16, junioři 17–20, praktici 21 a více let).
Odjížděli v roli favoritů, neboť Češi vyhráli
všechna mistrovství tohoto tisíciletí. To letošní čínské však bylo spojeno s velkými otazníky
vzhledem k očekávané masové účasti domácích,
kteří se postupně registrovali i do soutěží v Číně
dosud neprovozovaných. Do výsledků šampionátu se započítávala i květnová internetová soutěž
Intersteno, světové organizace pro zpracování
informací.
Mistrovství světa ČR vyhrála opět, tentokráte
ale nejen díky desítkám škol podporujícím své
talentované žáky zapojením do internetových
a pohárových soutěží, různých mistrovství, vysílajícím své talentované žáky na tréninková soustředění pořádaná ve spolupráci Interinfo ČR,
Státní těsnopisný ústav a Internetová škola ZAV.
Letos bylo vítězství i výsledkem velmi složitých
jednání v porotě, jíž domácí závodníci odevzdali
významné množství prací s neuvěřitelnými výkony, které se však ukázaly být dopadem – taktně
vyjádřeno – nepochopení pravidel. Po vysvětlení
tak evropské a americké práce ze zasloužených
umístění odsunuty nebyly.
Nakonec se Česká republika mohla opět radovat z vítězství ziskem prakticky poloviny všech
trofejí (z 99 medailových pozic 48)! Na medaile
kromě nás dosáhli pouze reprezentanti Turecka,
Číny, Německa, Maďarska, Itálie, USA, Francie
a Španělska.
Na stupně vítězů z našich postupně vystoupili (v závorce počet zlatých, stříbrných a bronzových včetně výsledků internetové soutěže
a vyhodnocení kombinace): Miloš Černilovský
(Hradec Králové – 3-3-0), Ondřej Kanta (Praha – 3-2-2), Barbora Stejskalová (Rožnov pod
Radhoštěm – 3-0-1), Luboš Beran (Chotě-
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boř – 3-0-1), Petr Hais (Klatovy – 2-2-0), Petra
Vintrlíková (Hustopeče – 1-0-3), Libor Hais (Klatovy – 1-0-1), Karin Cieslarová (Karviná – 0-3-1),
Tomáš Portych (Praha – 0-3-1), Jiří Spolek (Praha – 0-2-0), Petra Kinclová (Brno – 0-1-2), Lukáš Adámek (Ostrava – 0-1-0), Michal Růžička
(Hustopeče – 0-1-0), Tomáš Křenek (Valašské
Meziříčí – 0-0-1) a Jana Válková (Praha – 0-0-1).
Do olympijského bodování za 4.–6. místo dále
svými výkony přispěli: Lukáš Beránek (Praha),
Pavel Burda (Ostrava), Roman Cibulka (Bučovice), Alena Havránková (Brno), Petr Hendrych
(Opava), Kateřina Kunzová (Karviná), Markéta
Labajová (Opava), Milan Musil (Město Albrechtice), Tereza Pavlíková (Hustopeče), Petr Sekanina (Brno), Martin Stříž (Brno), Olga Vejvodová
(Praha), Eva Wotřelová (Praha), Jakub Zimolka
(Hustopeče).
Z individuálních výkonů nejvíce z juniorů
zaujala rychlost v opisu při vynikající přesnosti
našeho Miloše Černilovského (664) a Ondřeje
Kanty (584), z žáků Luboše Berana (520). Nejvíce
bodů v korektuře textu (100 za správnou, odečet 500 za nesprávnou) získali v kategorii praktiků bratři Libor a Petr Haisovi a Petra Kinclová
(19200, 18800 a 17400), mezi juniory Miloš Černilovský (15900), Jiří Spolek (15500), Petra Vintrlíková (14900) a Ondřej Kanta (14800), v žácích
vyhrál Luboš Beran (9000) před Karin Cieslarovou (8800).
Světové šampionáty Intersteno jsou vždy i dobrou příležitostí seznámit se s vývojem technologií
a metod záznamu a zpracování textů v globálním
měřítku. Letošní ukázal, že psací stroje včetně
elektronických už patří minulosti a že na ústupu
je i disciplína, která stála u zrodu Intersteno – graﬁcký těsnopis. Očekávaný nástup psaní hlasem
(přímé diktování do počítače) se ale nekonal: na
rozdíl od Prahy 2007 s jediným neúspěšným pokusem se letos o soupeření s klávesnicí nepokusil
ve třicetiminutovém opisu nikdo. Zejména díky
čínským účastníkům ale tutéž disciplínu absolvovalo z celkem 138 úspěšných prací 96 závodníků
pomocí standardních klávesnic PC a 42 pomocí
stenograﬁckých strojů.
Příští šampionát připravuje Francie na rok
2011, do vedení Intersteno byli v Pekingu zvoleni dva čeští zástupci: Jaroslav Zaviačič do funkce
viceprezidenta, Helena Matoušková jako vedoucí
hlavní soutěže opis textu.
Jaroslav Zaviačič

