Zpravodaj

ČSTV

Sportovní svět se připravuje na XXX. OH v Londýně

Číslo 6/2012

8. schůze VV ČSTV
V úterý 26. června se v Praze na Strahově uskutečnila další řádná
schůze Výkonného výboru ČSTV. Schválen byl postup přípravy
změn stanov ČSTV, potřebná rozpočtová opatření a organizační
řád ČSTV. Výbor vzal na vědomí dokončení příprav pro zahájení
činnosti Servisních center sportu a také schválil stažení žaloby
o určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku společnosti SAZKA,
a.s., a žaloby o určení, že společnost SAZKA, a.s., je vlastníkem
podniku SAZKA, a.s.

Miroslav Jansta informoval členy VV ČSTV o schůzce s novým ministrem
školství, mládeže a tělovýchovy P. Fialou, který přislíbil zachování objemu
dotací pro sport na rok 2013 a součinnost při tvorbě Zákona o sportu. Dále
předseda informoval o jednání s ministrem pro místní rozvoj K. Jankovským k
získání evropských dotací pro rozvoj SC Nymburk, lyžařských areálů a dalších aktivit ČSTV. Komentoval také stanoviska právních kanceláří, která si
ČSTV zadal pro stanovení dalšího postupu k podané žalobě o určení neplatnosti smlouvy o prodeji podniku společnosti SAZKA, a.s., uzavřené dne 26. 9.
2011 mezi insolvenčním správcem SAZKA, a.s., a společností Sázková kancelář, a.s., a žalobě o určení, že společnost SAZKA, a.s., je vlastníkem podniku SAZKA, a.s. Na základě závěrů obou právních stanovisek výbor rozhodl
o stažení těchto žalob.
Výbor projednal a schválil postup přípravy další novely stanov ČSTV, která je
důsledkem pokračující transformace organizace i restrukturalizace sportovního prostředí ČR. Stanovy by měly být novelizovány na valné hromadě ČSTV
1. 12. 2012. Schválení rozpočtových opatření a novely organizačního řádu
umožní stabilizovat činnost organizace po prvních prodělaných změnách.
Servisní centra sportu (SCS), která budou působit při Krajských organizacích
ČSTV a ve většině okresů, mohou zahájit činnost, neboť byly dokončeny potřebné organizační a legislativní kroky, včetně zajištění jejich financování.
SCS budou poskytovat jak servis národním svazům při distribuci státních dotací do klubů, tak administrativní podporu jednotám a klubům.
VV ČSTV byl informován o postupu příprav revitalizace Sportovního centra
Nymburk, kde došlo k podpisu společného memoranda mezi městem Nymburk a ČSTV, a také o posunu jednání s Magistrátem hl. m. Prahy v majetkových otázkách na Strahově a možnému přesídlení ČSTV do jiných prostor.
VV ČSTV dále mimo jiné schválil zadávací dokumentaci k výběrovým řízením
na pronájem hotelu na Zadově a ubytovacích kapacit v Krkonoších, vyhověl
žádosti o vratnou půjčku svazu minigolfu a pozemního hokeje a schválil návrhy na vyznamenání.
Příští schůze VV ČSTV byla předsedou M. Janstou svolána na 11. 9.2012
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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Servisní centrum sportu (SCS)
Rozsah poskytovaných služeb SCS pro sportovní subjekty

Proč vznikají Servisní centra sportu? Jaký je rozdíl
mezi okresním sdružením ČSTV a SCS? Co sportovnímu prostředí přináší nového?
Tak pokud si kladete podobné otázky, je tento článek určený právě vám, a především všem dobrovolným pracovníkům na úrovni základních organizačních článků (SK/TJ).
Proč vznikají Servisní centra sportu? – Jedním
z hlavních požadavků veřejné správy při jednání o
podpoře sportu byl požadavek na integraci sportu a
jeho jednotné vystupování vůči vládě i municipalitám
(obcím, krajům...). Právě tento požadavek mohou
v budoucnu splňovat SCS a mohou poskytovat služby všem sportovním subjektům.
Jaký je rozdíl mezi okresním sdružením ČSTV a
SCS? – v současné době servisní centra sportu kopírují územní uspořádání ČSTV až do úrovně okresů
a právě tyto složky mohou plnit funkci SCS. Předpokládá se udělování „licence“ Servisního centra sportu jednotlivým subjektům, které budou zajišťovat
standardizované služby pro SK/TJ a další složky organizovaného sportu v určitém regionu či na úrovni
kraje. Rozsah služeb bude vycházet z potřeb SK/TJ
v daném území.
V současnosti tyto služby, s dostupnými finančními
prostředky, zajišťují pouze OS ČSTV. Cílem ČSTV
je prostřednictvím SCS zajistit kvalitní standardizované služby pro SK/TJ v celé ČR.
Co Vám SCS přináší nového? Především by mělo
dojít ke zkvalitnění poskytovaných služeb, případně
jejich rozšíření. Služby jsou a budou poskytovány
v několika základních oblastech:

Proč vznikají Servisní centra sportu? Jaký je rozdíl mezi okresním sdružením ČSTV a SCS? Co
vám přináší nového?

Ekonomické a finanční služby: vedení účetní
agendy, vyúčtování státních, krajských, obecních
dotací, které vyúčtování podléhají, zpracování účetní
závěrky, vedení personální a mzdové agendy, vedení DHM a inventarizace majetku dle požadavků sportovního subjektu. V oblasti investičních a neinvestiční dotací mohou žadatelé i příjemci využít kompletní
servis od zpracování metodiky předkládání žádostí,

kontroly, zpracování a kompletaci dokumentace zaslané k žádosti sportovními subjekty až po zajištění
archivace dokumentace související s poskytnutím,
čerpáním a vyúčtováním dotací po stanovenou dobu.
Legislativní služby: odborně metodická pomoc
dobrovolným funkcionářům v SK/TJ, spolupráce při
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metodické a právní pomoci při mimořádných událostech (povodně, havárie…).
Organizačně sportovní služby: metodická pomoc:
vznik/zánik SK/TJ, slučování, pomoc při každodenní
činnosti, součinnost při vzdělávání dobrovolníků
v oblasti sportu (trenéři, rozhodčí, …) komunikace
s orgány státní správy (finanční úřad, katastrální
úřad), poskytování informací ze sportovního subjektu na web stránkách KO a OS ČSTV nebo přímo na
stránkách sportovního subjektu, pomoc při pořádání
sportovních soutěží a akcí.

ních subjektů (sportovních svazů, SK/TJ) využívajících nabízené služby počítat s jejich možným částečným zpoplatněním.

Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV

Organizační služby: poskytnutí kancelářských prostor, zasedacích místností, archivace tiskovin a materiálů, poštovní a spojové služby, vč. internetu a
emailu, kopírování.
S ohledem na záměr vícezdrojového financování
struktury SCS je třeba prozatím ze strany sportov-

Dělení dotací pro sport na úrovni
samospráv
V několika předešlých číslech jsme vás informovali
o změně financování nejnižších složek organizovaného sportu vlivem změny zákona o loteriích a jiných
obdobných hrách. Vlivem tohoto zákona přibude do
obcí, mimo jejich plánované příjmy, v roce 2012 cca
4.3 miliardy Kč. Peníze nebudou zaslány jednorázově, ale jsou a budou zasílány v průběhu roku 2012
podle aktuálních výpočtů Ministerstva financí ČR ve
formě záloh. Jejich výše je závislá od výše odvodu
z loterií, kursových sázek a dalších forem hazardu
v roce 2012 a od celkových příjmů z technických zařízení v roce 2012 (herních a výherních automatů . . . ).
Na konci ledna 2012 ČSTV a ČOV iniciovaly ve
sportovním prostředí kampaň podporující kluby, jednoty a oddíly, aby se v obcích přihlásily o finanční
prostředky, a jednaly o jejich využití se zastupiteli.
Tyto prostředky z loterijních společností byly v minulosti přerozdělovány ve prospěch sportu, kultury a
neziskového sektoru. Samotný podíl pro sport činil
dlouhodobě více než 50 procent z nich - přibližně 2,5
miliardy korun. Peníze směřovaly především do
sportování mládeže a sport na ně má nadále morální
nárok. V tomto duchu byly také obce a města informovány dopisem z MF ČR do svých datových schránek. Bližší informace i odhad MF ČR k výši odvodů
jednotlivým obcím najdete na: http://www.olympic.cz/
financovani-sportu/
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http://www.olympic.cz/public/img/financovani-sportu/
DopadyNovelyZoLpodleJIM120120.xls
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/
loterie_statistika_67416.html

Zajímavá informace pro čtenáře Zpravodaje je, jak
tato kampaň dopadla a kde se podařilo získat
aspoň část těchto prostředků a kde naopak sportovci narazili na nepochopení. Dnes uvedeme alespoň dva příklady přístupu obce k požadavku na
navýšení dotací pro sport, které jsme vyhledali v
regionálních denících (Havlíčkobrodský deník z
9.6.2012, Mladá fronta DNES
Vysočina z
11.6.2012 ) a doplnili o aktuální informace.

Zastupitelé Havlíčkova Brodu
nevyhověli sportovcům
V Havlíčkově Brodě předsedové čtyř sportovních
organizací (Jiskry, Slovanu, Tělocvičné jednoty a
Orla) podepsali oficiální prohlášení, ve kterém žádají vyčlenění části prostředků z hazardu na sport.
Předsedové tak svým prohlášením navázali na
memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře ve
financování českého sportu Českého svazu tělesné výchovy, České obce sokolské, Českého olympijského výboru a dalších.
Očekávané příjmy z odvodu z loterií, kursových
sázek a dalších forem hazardu a příjmy
z technických zařízení mohou v Havlíčkově Brodě
v roce 2012, dle odhadů, dosáhnout až dvanácti
miliónů korun. Představitelé sportu žádali, aby alespoň 50 procent takto získaných prostředků směřovalo do sportu především na budování a údržbu
sportovní infrastruktury ve městě. Ve svém návrhu
také požadovali neschválení městské vyhlášky,
která zakazuje provozování výherních a hracích
automatů na území města. Bohužel tento požadavek se jim stal osudným. Vyhláška byla zastupitelstvem podpořena a návrh připravit novelizaci Zásad pro poskytování finanční podpory neziskových
činností v oblastech tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností z rozpočtu města Havlíčkův
Brod, kde by bylo zakotveno i navýšení příspěvku
pro sport, zastupitelstvo města neschválilo.

Na místo sporů dohoda
Změna zákona umožnila podle Jihlavského deníku
věc v Jihlavě dosud nevídanou - dohodu všech
sportovních klubů a institucí, které sport v krajském městě zastřešují. Dosud si kluby v požadavcích na příspěvky od radnice spíše konkurovaly.

zástupci jihlavských „velkoklubů“ - hokejové Dukly,
fotbalové Vysočiny - i dalších sportů zastřešených
pod ČSTV, který inicioval tuto smlouvu.
Model už schválila sportovní komise města a námitky proti němu neměli ani radní ani zastupitelstvo, které je svým usnesením vzalo na vědomí.
Je však třeba vyzvednou vstřícný postoj primátora
města Jihlava Ing. Jaroslava Vymazala, náměstka
primátora PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka i rady
města a zastupitelstva, bez kterých by model nemohl být uplatněn.
Lze jen doufat, že podobné smlouvy a dohody budou uzavřené ve většině obcí.
V příštích číslech se chystáme zveřejnit další informace o reakcích obcí na požadavky sportovců na
podporu financování sportu. Pokud máte informace, jak jednání dopadla u vás, prosíme o jejich
sdělení na adresu opatrny@cstv.cz .
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV
S využitím článků v regionálních denících

A na čem se zástupci sportovních aktivit v Jihlavě
dohodli? Část peněz z celé očekávané sumy by
měla být vždy rozdělena na třetiny. Jedna třetina
půjde na profesionální soutěže, druhý díl pro amatérské sportovce a třetí část by měla jít na údržbu
a rozvoj sportovní infrastruktury. Na tom se shodli
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Vstupní lékařské prohlídky zaměstnanců
Dne 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011Sb. o specifických
zdravotních službách. Tento zákon mimo jiné upravuje i zabezpečení
lékařské péče ze strany zaměstnavatele a vstupní lékařské prohlídky
zaměstnanců.
Zákon přináší řadu novinek v uvedené oblasti. Zejména se jedná o
povinnost zaměstnavatele zajistit pracovně lékařské služby (dříve závodní preventivní péče) na základě písemné smlouvy s obvodním lékařem. U vstupních lékařských prohlídek nadále platí, že u zaměstnanců zařazených z hlediska bezpečnosti
do I. kategorie prací, lze využít služeb registrujícího lékaře zaměstnance. Nicméně do oblasti pracovně lékařských služeb spadají další záležitosti (např. vykonávat dohled nad pracovišti zaměstnavatele), a proto bude
uzavření smluvního vztahu s lékařem pro zaměstnavatele nezbytností.
V případě vstupních lékařských prohlídek platí nově zásada, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovně právního nebo obdobného vztahu nepodrobí
vstupní lékařské prohlídce. To znamená, že vstupní lékařskou prohlídku musí podstoupit již pouhý uchazeč
o zaměstnání, tj. ještě před tím, aniž by věděl, zda na příslušné pracovní místo bude či nebude přijat.
Dále vzniká otázka, zda se tato povinnost vztahuje i na zaměstnance činné na základě DPP či DPČ. Podle
§77 odst. 2 ZP se na zaměstnance činné na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vztahují
všechna ustanovení zákoníku práce v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto se na ně vztahuje
i úprava, podle které je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Z tohoto lze dospět
k závěru, že i tito zaměstnanci (pracující na DPP a DPČ) se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce.
Nová právní úprava se nevztahuje na pracovně právní vztahy (tedy pracovní poměry, DPP a DPČ) uzavřené
před datem účinnosti zákona, tj. 31.3.2012. Nevztahuje se tedy ani na DPP či DPČ uzavřené v uvedené době
(do 31.3.2012) např. na období jednoho roku nebo dokonce na dobu neurčitou.
Jak vyplývá ze shora uvedeného, může nová právní úprava přinést řadu praktických problémů a současně i
značnou finanční zátěž zaměstnavatelů. Z tohoto důvodu zaujalo Ministerstvo zdravotnictví společně (MZd) s
Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) stanovisko, z něhož vyplývá, že po dobu jednoho roku od účinnosti zákona, tj. do 31.3.2013 lze péči o zaměstnance zajišťovat jako závodní preventivní péči podle dosavadních právních předpisů. To platí i pro vstupní lékařské prohlídky. Čili je na zvážení zaměstnavatele, zda v této
době bude nebo nebude u zaměstnanců pracujících na DPP či DPČ požadovat vstupní prohlídku.
Tato roční lhůta je dána zejména zaměstnavateli, aby si v ní
mohl zabezpečit smluvní výkon zdravotních služeb apod. Navíc
se v této době očekává změna právní úpravy tak, aby spíše odpovídala potřebám praxe. Zejména by se mělo jednat o to, že
u prací zařazených z hlediska bezpečnosti jejich výkonu do I.
kategorie, by nemusela být vstupní prohlídka povinnou.
Vzhledem k tomu, že inspektoráty práce, z jejichž strany hrozí
v tomto směru kontroly, spadají do působnosti MPSV, lze předpokládat, že se uvedeným výkladem budou muset řídit.

Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní odbor ČSTV
s využitím zdrojů www.mpsv.cz
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Nominace na LOH v Londýně
K 12.7.2012 má česká výprava 133 členů, kteří zastupují 20 sportů. Podle očekávání optimistů se kvalifikovalo
i družstvo basketbalistek, kterým se podařilo vyhrát turnaj v Turecku, když porazily Argentinu, Japonsko a Nový Zéland. V roce 2004 měla česká olympijská výprava celkem 142 účastníků ve 20 sportech, o čtyři roky později to bylo 134 účastníků ve 21 sportech.
Na Olympijské hry v Londýně se nominovali:
Atletika: Jaroslav Bába (výška), Věra Cechlová-Pospíšilová (disk), Lenka Mastná (800m, 4x400m),Jitka Bartoníčková (4x400m), Zuzana Bergrová (4x400 m), Tereza Čapková (1500 m), Kateřina Čechová (100 m),
Zuzana Hejnová (400 m př., 4x400 m), Jakub Holuša (800 m), Jarmila Klimešová (oštěp), Eliška Klučinová
(sedmiboj), Jan Kreisinger (maraton), Jan Kudlička (tyč), Oldřiška Marešová (výška), Pavel Maslák (400 m),
Lukáš Melich (kladivo), Lucie Pelantová (chůze), Josef Prorok (400 m př.), Jiřina Ptáčníková (tyč), Denisa Rosolová (400 a 400 m př.), Ivana Sekyrová (maraton), Kateřina Šafránková (kladivo), Roman Šebrle (desetiboj),
Lucie Škrobáková (100 m př.), Barbora Špotáková, Vítězslav Veselý (oba oštěp), Antonín Žalský (koule), Roman Novotný(dálka), Šťepán Wagner (dálka), Petr Frydrych (oštěp), Jakub Vadlejch (oštěp).
Badminton: Kristína Gavnholt, Petr Koukal,
Basketbal: Lenka Bartáková, Kateřina Bartoňová, Ilona Burgrová, Kateřina Elhotová, Alena Hanušová, Hana
Horáková, Petra Kulichová, Tereza Pecková, Jana Veselá, Eva Vítečková, Kateřina Zohnová, Michaela Zrůstová.
Box: Zdeněk Chládek (do 64 kg).
Cyklistika: Roman Kreuziger, Jan Bárta (silniční závod muži), Pavel Keleman (dráha), Denis Špička (dráhová
- keirin), Jaroslav Kulhavý, Ondřej Cink, Jan Škarnitzl, Kateřina Nash (všichni horská kola), Aneta Hladíková
(bikros ženy), Romana Labounková (bikros ženy). Adam Ptáčník (dráhová - sprint),
Gymnastika: Zita Frydrychová (skoky na trampolíně), Martin Konečný, Kristýna Pálešová (sportovní gymnastika).
Jachting: Veronika Fenclová (Laser Radial), Karel Lavický (RS:X), Michal Maier (Finn), Viktor Teplý (Radial).
Judo: Jaromír Ježek (do 73 kg), Lukáš Krpálek (do 100 kg), Jaromír Musil (do 81 kg).
Rychlostní kanoistika: Filip Dvořák, Jaroslav Radoň (C2 1000 m), Daniel Havel, Josef Dostál, Lukáš Trefil
(K4 1000 m), Pavel Davídek (K4 1000 m), náhradník Jan Souček (K4 1000 m)
Moderní pětiboj: David Svoboda, Natálie Dianová, Ondřej Polívka.
Plavání: Simona Baumrtová (100 a 200 m znak), Soňa Bernardová, Alžběta Dufková (synchronizované plavání), Petra Chocová (100 m prsa), Martina Moravčíková (100 m prsa), Jana Pechanová (10 km), Martin Verner
(100m v. zp.), Barbora Závadová (400 m pol. záv.), Jan Micka (1500m v. zp.)
Plážový volejbal: Petr Beneš, Přemysl Kubala; Lenka Háječková, Hana Klapalová; Kristýna Kolocová, Markéta Sluková.
Stolní tenis: Iveta Vacenovská, Dana Hadačová.
Sportovní střelba: Kateřina Emmons (vzduchová puška, sportovní malorážka), Václav Haman (vzduchová
puška), David Kostelecký, Jiří Lipták (oba trap), Lenka Marušková (sportovní pistole, vzduchová pistole), Martin Podhráský, Martin Strnad (oba rychlopalná pistole), Jan Sychra (skeet), Adéla Sýkorová (vzduchová puška), Jakub Tomeček (skeet).
Tenis: Lucie Hradecká, Andrea Hlaváčková (čtyřhra), Petra Kvitová (dvouhra, mix), Lucie Šafářová, Petra Cetkovská, Klára Zakopalová (všechny dvouhra), Radek Štěpánek (dvouhra, čtyřhra, mix), Tomáš Berdych
(dvouhra, čtyřhra).
Triatlon: Jan Čelůstka, Vendula Frintová, Přemysl Švarc, Radka Vodičková.
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Veslování: Jitka Antošová, Lenka Antošová (dvojskif), Milan Bruncvík, Michal Horváth, Matyáš Klang, Jakub
Podrazil (čtyřka bez kormidelníka), Miroslava Knapková, Ondřej Synek (oba skif), Jiří Kopáč, Jan Vetešník,
Ondřej Vetešník, Miroslav Vraštil (čtyřka bez kormidelníka lenkých vah).
Vodní slalom: Štěpánka Hilgertová (K1), Vavřinec Hradilek (K1 a C2), Stanislav Ježek (C1 a C2), Jaroslav
Volf, Ondřej Štěpánek (C2).
Vzpírání: Jiří Orság (nad 105 kg)
Zápas: David Vála (řeckořímský, do 96 kg).

Pohled do historie účasti českých výprav na
letních olympijských hrách
České olympijské výpravy se účastnily olympiád od roku 1900, kdy sportovci
vystupovali pod vlajkou Čech. Ta se skládala z bílého pruhu v horní polovině a
červeného pruhu v dolní polovině vlajky. Pod touto vlajkou vystupovali Češi až
do ustanovení Československého státu v roce 1918 a na třech olympijských
hrách získali tři cenné kovy.

Rok

1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952

Velikost české
výpravy
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22

počet medailí

1

2

Rok
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počet medailí
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6
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8

8

14

8

7

11

8

8

6

???

Během první republiky a společné historie se sousedním Slovenskem posbírali českoslovenští sportovci
147 medailí.
V novodobé historii samostatné
České republiky, kdy první vystoupení českých sportovců na
olympiádě bylo v roce 1996,
jsme získali deset zlatých medailí, dvanáct stříbrných a jedenáct
bronzových medailí. V tabulce
výše je znázorněn počet získaných medailí v jednotlivých letech.
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Olympiáda nabírá na rozměrech
i co se týče celkového počtu
startujících tak i počtu jednotlivých disciplín. Na počátku minulého století se dali startující počítat na stovky, avšak jejich počet
s každou olympiádou rostl. Výjimkou jsou olympiády konané
na jiném kontinentu než evropském do 1968 (jednotlivé propady v grafu v letech 1904,1932;
1956 a 1968). Od sedmdesátých
let se letecká doprava stává tak
běžnou, že místo konání her neovlivňuje počet startujících. Současný počet sportovců je jedenáct tisíc.

Počet všech startujících na LOH
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Mgr. David opatrný
Management sportu ČSTV

počet startujících

Solidarita svazů
V souvislosti se změnou pravidel financování sportu ze strany MŠMT došlo v roce
2012 k vyloučení patnácti sportovních svazů ČSTV ze systému podpory z Programu
V MŠMT - Organizace sportu.
Postižené sportovní svazy, které neobdržely finance z programu V MŠMT, prezentovaly svoji situaci na 26.VH ČSTV. Na základě diskuse pak 26.VH ČSTV schválila
vytvoření fondu z příspěvků jednotlivých
členských svazů ČSTV na podporu postižených svazů.
Situaci později napravilo i MŠMT, které na
základě dohody s ČSTV a Fotbalovou asociací České republiky poskytlo těmto 15
svazům částečnou finanční podporu v objemu 7 mil. Kč. Svazy tak mohou bez ohrožení pokračovat v aktivním rozvoji svého
sportovního odvětví.

Celkově bylo k 18.7.2012 získáno
3.808.638,-Kč od 48 členských sportovních
svazů ČSTV. Částka byla rozdělena Výkonným výborem ČSTV patnácti sportovním svazům:
Český minigolfový svaz; Svaz národní házené; Svaz kulturistiky a fitness ČR; Česká
asociace amerického fotbalu; Český svaz
metané; Český svaz akrobatického Rock
and Rollu; Český svaz vodního motorismu;
Česká asociace sportu psích spřežení;
Českomoravský billiardový svaz; Český
korfbalový svaz; Český svaz jógy, o.s.;
Český svaz kuší; Česká Muay-Thai asociace, o.s.; Česká asociace pétanque klubů;
Česká Lakrosová Unie, o.s.
Sportovní svazy ukázaly, že jsou i přes
vlastní ekonomické těžkosti solidární, jednotné a dostávají svým závazkům.
Redakce Zpravodaje ČSTV
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Týden pohybu a Brána sportu
Mezinárodní asociace sportu a kultury (ISCA, www.isca-web.org) ve spolupráci s dalšími partnery usiluje o dosažení cíle zapojit do sportu a pravidelného pohybu do roku 2020 o 100 milionů více Evropanů. Také proto vzešlo z její iniciativy vyhlášení Evropského týdne sportu a tělesné aktivity, který proběhne v prvním říjnovém týdnu od pondělí 1. do neděle 7.
Partnerem týdne sportu pro Českou republiku je Česká asociace sport pro všechny, se kterou ČSTV jedná
o možnostech spolupráce v rámci týdne.
Nicméně aktivní účasti ani pořádání akcí v tomto týdnu se samozřejmě meze nekladou. Ke zveřejnění otevřené nebo náborové akce nejen v tomto týdnu mohou SK/TJ využít web www.branasportu.cz a umožnit tak
ostatním sportovcům i nesportovcům zapojit se.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

Do 15. září se prodlužuje průběžné přijímání přihlášek
k dennímu a dálkovému studiu bez přijímacích zkoušek!!!
délka vzdělávacího programu:

3 roky – denní studium
4 roky – dálkové studium

forma studia:

denní studium
dálkové studium

dosažený stupeň vzdělání:

vyšší odborné

způsob ukončení studia:
certifikace:

absolutorium
vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa

označení absolventa:

diplomovaný specialista (Dis.)
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Informace z dění v ADV ČR
Chystá se uplatnění novelizace zásad plánu dopingových kontrol Antidopingového výboru České republiky (ADV ČR). V současnosti se odběr vzorků sportovců na přítomnost zakázaných látek v jejich těle neřídí pevnými pravidly a vychází se ze zkušeností pracovníků a z množství pozitivních odběrů v jednotlivých
sportech.
Od roku 2013 dojde k postupnému zohledňování zásad plánu a úpravě počtu odebraných vzorků. Nikdo se
nemusí bát velké změny. Navíc je velká pravděpodobnost, že současný stav odpovídá nově schváleným zásadám ADV ČR a počty odebraných vzorků v jednotlivých sportech se nebudou zásadně měnit.
ADV schválil základní pravidla na stanovení počtu odebraných vzorků v jednotlivých sportech. Hlavní dvě
obecná hlediska, podle kterých by se měly řídit počty kontrol ADV ČR, jsou :
a) četnost jevu ve sledované skupině (počet pozitivních vzorků ve sportovním svazu)
b) šíře populace (počet vrcholových a profesionálních sportovců v daném sportovním svazu, které chce ADV
ČR testovat)
Další pravidla vychází z doporučení Světové antidopingové agentury (WADA), která doporučuje rozdělit odběry sportovců na 75% při soutěži a 25% mimo soutěž (toto pravidlo je v současné době již implementované).
Z výše uvedeného počtu by mělo připadnout cca 80%, což činí cca 1000 odběrů na olympijské sporty a cca
20%, cca 250 odběrů na ostatní sporty. Za olympijský čtyřletý cyklus je třeba odebrat všechny olympijské
sporty (28 letních + 8 zimních) tj. 36 sportů celkem s přihlédnutím na jejich obměnu dle MOV. U výkonnostních
pohybových aktivit, či nezávodních odvětví budou realizovány odběry náhodně a v nepravidelném časovém
cyklu.
Plán dopingových kontrol počítá s ročním odběrem cca 1250 ks vzorků moči a s ročním odběrem 100 ks vzorků krve. Předpoklad vychází z přidělených prostředků MŠMT.
Níže uvádíme přehled dopingových kontrol u letních olympijských sportů v posledním olympijském cyklu.
Vyšel Bulletin ADV ČR
http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201206_07_bulletin.pdf

2008
# Sport

2009

2010

2011

2008–2011

Počet Z toho Počet Z toho Počet Z toho Počet Z toho Počet Z toho Procento
vzor- pozitiv- vzor- pozitiv- vzor- pozitiv- vzor- pozitiv- vzor- pozitiv- pozitivků
ních
ků
ních
ků
ních
ků
ních
ků
ních
ních
5

1

0

0

0

0

0

0

5

1

20,00%

2 Vodní pólo

7

1

8

1

4

0

8

1

27

3

11,11%

3 Box

26

1

20

1

16

1

20

1

82

4

4,88%

4 Pozemní hokej

12

1

8

0

8

0

16

1

44

2

4,55%

5 Vzpírání

34

1

57

2

69

1

60

1

220

5

2,27%

6 Zápas

20

0

29

0

26

1

28

1

103

2

1,94%

7 Stolní tenis

12

0

13

0

17

1

16

0

58

1

1,72%

8 Volejbal

59

2

67

0

60

1

36

0

222

3

1,35%

9 Cyklistika

86

2

84

0

112

1

98

1

380

4

1,05%

10 Atletika

137

0

142

0

141

3

137

1

557

4

0,72%

11 Plavecké sporty

76

0

107

1

68

0

75

1

326

2

0,61%

12 Fotbal

87

0

96

0

90

1

83

1

356

2

0,56%

Pozitivní testy

1 Lukostřelba
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2008
# Sport

22 Moderní
gymnastika
23 Sportovní střelba
24 Šerm
25 Badminton
26 Moderní pětiboj
27 Taekwon-do
28 Jachting
29 Jezdectví

2010

2011

2008–2011

47

0

35

0

44

0

46

0

172

0

-

25
31

0
0

30
18

0
0

24
26

0
0

32
26

0
0

111
101

0
0

-

14

0

20

0

14

0

22

0

70

0

-

13

0

10

0

21

0

15

0

59

0

-

13

0

10

0

20

0

10

0

53

0

-

10

0

6

0

6

0

5

0

27

0

-

4
15
6
4
5

0
0
0
0
0

5
5
5
5
0

0
0
0
0
0

11
0
5
6
5

0
0
0
0
0

7
5
4
4
0

0
0
0
0
0

27
25
20
19
10

0
0
0
0
0

-

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

9

945

5

951

10

906

9

3 704

33

0,89%

Celkem 902

Negativní testy

13 Basketbal
14 Házená
15 Veslování
16 Kanoistika –
rychlost
17 Judo
18 Triatlon
19 Kanoistika –
slalom
20 Tenis
21 Sportovní
gymnastika

2009

Počet Z toho Počet Z toho Počet Z toho Počet Z toho Počet
ProcenZ toho povzor- pozitiv- vzor- pozitiv- vzor- pozitiv- vzor- pozitiv- vzorto pozizitivních
ků
ních
ků
ních
ků
ních
ků
ních
ků
tivních
66
0
68
0
48
0
60
0
242
0
44
0
53
0
60
0
48
0
205
0
44
0
44
0
50
0
45
0
183
0
-

-

Český svaz pořadatelem MS juniorek
Světová juniorská házená zavítala na počátku července do České republiky, která hostila vrcholnou akcí
házenkářek do 21 let.
Juniorský šampionát byl uspořádán od 1. do 14. července v moravských městech - Brně a Ostravě. Ostrava byla
hlavním místem šampionátu a na tamním Zimním stadionu SAREZA vyvrcholil celý turnaj zápasy o umístění nejlepších osmi celků, včetně utkání o medailové příčky. Naše juniorky v těchto bojích chyběly, ale postupem ze základní skupiny a konečným patnáctým místem rozhodně nezklamaly.
Český svaz házené tak pořádala již druhou vrcholnou světovou akci za 12 měsíců – v loňském létě totiž Brno a
Zlín úspěšně hostily Mistrovství Evropy dorosteneckých házenkářek.
Bližší informace o šampionátu včetně jeho rozlosování a informací o účastnických týmech, na webu
www.wchjunior2012.cz.
Počátek července patřil hned několika házenkářským mládežnickým šampionátům a vzhledem k povedenému
kvalifikačnímu jaru do všech zasáhly i české týmy! Junioři putovali do Turecka, kde skončili nakonec třináctí,
dorostenci do Rakouska ( zde se českému výběru nepovedlo postoupit ze skupiny), v obou případech se jednalo
o Mistrovství Evropy.
V prvních červencových dnech v Brazílii vyvrcholilo akademické MS, kde české vysokoškolačky a vysokoškoláci získali zlaté medaile v obou kategorií. Celý bohatý letní program zakončí v polovině srpna házenkářské dorostenky na MS v Černé Hoře.
Informace o dění v české házené a výsledcích mládežnických šampionátů naleznete na www.chf.cz.
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Čeští junioři v inline hokeji počtvrté v řadě zlatí, muži na bronzové pozici
Česká asociace inline hokeje vyslala do Kolumbie
pouze reprezentační družstvo juniorů a mužů. Naše
reprezentace žen po devíti účastech (2003 - 2011,
2x zlato, 2x stříbro, 2x bronz) na MS nestartovala.
Obhájci zlatých medailí z MS v Itálii (muži a junioři)
dostali před ženami přednost. Na vině byla finanční
náročnost účasti na MS v Kolumbii.
Česká reprezentace sice neobhájila titul, ale třetím
místem navázala na medailovou šňůru, kterou drží
od roku 2004 a zároveň se kvalifikovala na světové
hry, které se konají příští rok také v Kolumbii.
První příčku po výhře 6:4 nad Kanadou získal s roční
pauzou celek USA, který oslavil již svůj 14. mistrovský titul. Zlaté medaile hráči USA od roku 1995 nezískali pouze v letech 1999 (Švýcarsko), 2002
(Kanada), 2007 a 2011 (Česká republika).

Konečné pořadí 18. MS FIRS mužů:
1. USA
2. Kanada
3. Česká republika
4. Itálie
5. Švýcarsko
6. Francie
7. Lotyšsko
8. Kolumbie
9. Německo (vítěz divize "B")
10.Brazílie (stříbro divize "B")
Čeští junioři se vraceli do Prahy s těmi nejlepšími
pocity a čtvrtým zlatem z MS v řadě.
Doufáme, že příští rok v USA budou opět startovat
všechna tři družstva.
Fotky poskytla zdarma řídící komise CIRILH mezinárodní federace FIRS
informace: www.worldinlinehockey.org
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Blahopřejeme

Atletika

In-line bruslení

Barbora Špotáková skončila na mítinku DL v Londýně druhá výkonem 64,19 metru.

Čeští inline hokejisté získali na MS organizace FIRS
v kolumbijské Bucaramanze bronzové medaile.

Vítězslav Veselý hodil na mítinku DL v Paříži 83,93
metru, obsadil druhé místo a upevnil si vedení v průběžném pořadí disciplíny.

Kateřina Novotná skončila potřetí za sebou druhá v
závodě SP na in-line bruslích v Ostravě.

Barbora Špotáková skončila na mítinku DL v New
Yorku i přes další zlepšení letošního maxima druhá,
stále však vede celkové pořadí disciplíny.
ME v Helsinkách se našim reprezentantkám i reprezentantům opravdu vydařilo. Mistrovské tituly získali
tyčkařka Jiřina Ptáčníková, oštěpař Vítězslav Veselý
a čtvrtkař Pavel Maslák. Stříbro pro českou výpravu
vybojovala na 400 m překážek Denisa Rosolová.
Šampionát tradičně uzavíraly štafetové závody.
Kvartet Zuzana Hejnová, Zuzana Bergrová, Jitka
Bartoničková a Denisa Rosolová vybojoval na 4x400
metrů bronz. Dlouhá štafeta mužů ve složení Pavel
Maslák, Daniel Němeček, Josef Prorok a Jakub Holuša i přes vylepšení českého rekordu skončila pátá.
Cyklistika
Biker Ondřej Cink se stal v Moskvě jako první český
jezdec mistrem Evropy v cross country v kategorii do
23 let.
Ze závodů SP ve španělské Segovii vezou čeští
handicapovaní cyklisté tři první a druhá místa. Jiří
Ježek zvítězil v časovce i silničním závodě, druhý za
ním vždy skončil Jiří Bouška a Tereza Diepoldová
vybojovala vítězství na silnici a druhé místo
v časovce.
Titul mistra Evropy v maratonu na horských kolech
získal v Heřmanicích v Podještědí Kristián Hynek.
Na druhém místě závod dokončil Pavel Boudný.
Jaroslav Kulhavý obsadil v závodu SP v Mont-Sainte
-Anne v Kanadě třetí místo. Kateřina Nash dojela
čtvrtá.
Kateřina Nash skončila druhá v závodě SP v americkém Windhamu a na stříbrnou příčku se posunula i v
celkovém hodnocení.
Házená
V prvních červencových dnech v Brazílii
vyvrcholilo akademické MS, kde české vysokoškolačky a vysokoškoláci získali zlaté medaile v obou kategorií.
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Judo
Pavel Petřikov skončil třetí v kategorii do 60 kg na
SP v Lisabonu.
Kanoistika
Kanoista Martin Fuksa získal na ME do 23 let v portugalském Montemoru titul na kilometrové i poloviční
trati.
Na MS ve vodním slalomu do 23 let v americkém
Wausau zvítězil kajakář Jiří Prskavec. Stříbrnou medaili vybojovala Monika Jančová na kanoi a deblkanoisté Ondřej Karlovský a Jakub Jáně (oboje do 23
let) a jejich kolegové Lukáš Rohan a Adam Svoboda
v juniorské kategorii. Ve stejném závodu skončili Radek Pospíchal a Marek Cepek na třetím místě.
Kajakář Jan Vondra vybojoval druhé místo na SP
vodních slalomářů ve francouzském Pau. Druhé stříbro přidala neolympijské disciplíně kanoistek Kateřina Hošková.
Deblkanoisté Jaroslav Radoň a Filip Dvořák vyhráli
na ME v chorvatském Záhřebu závod v neolympijské
disciplíně 500 metrů. Stříbrné medaile na pětistovce
přidali singlkanoista Martin Fuksa a kajakář Josef
Dostál.
Z MS ve sjezdu na divoké vodě ve francouzském La
Plagne veze česká výprava sedm medailí. Česká
republika získala ve sprintu dvě bronzové medaile.
Singlířka Hana Peterková získala stříbro na klasické
trati a bronz ve sprintu. V deblkánoi skončili třetí ve
sprintu Michal Šrámek s Lukášem Tomkem. Ondřej
Rolenc vybojoval individuální bronz v mužském singlu. Bronzy přidal v hlídkách, singlířů s Antonínen
Halešem a Lukášem Novosadem, a deblkanoistů
s Janem Šťastným a posádkami David Lisický - Lukáš Uncajtik, Michal Cuc - Jan Zdráhal. Kajakáři
Kamil Mrůzek, Tomáš Slovák a Karel Slepica se museli spokojit se stříbrem.
Kulturistika
Na MS v naturální kulturistice v Karlových Varech si
titul juniorského mistra světa do 21 let připsal Martin
Štěpánek.

Lyžování

Volejbal

Jan Němec vyhrál úvodní dva závody SP v travním
lyžování ve slalomu v italském Terstu. Magdalena
Kotyzová vybojovala třetí místo.

České volejbalistky vyhrály poprvé v historii Evropskou ligu a vybojovaly si účast v příštím ročníku prestižní světové soutěže Grand Prix.

Moderní pětiboj
Moderní pětibojaři získali na ME v bulharské Sofii dva
bronzy. V soutěži družstev se o to postaralo trio Kuf,
Michalík, Sedlecký. V soutěži smíšených štafet dosáhli stejného úspěchu Natálie Dianová a David Svoboda.
Triatlon
Helena Erbenová vybojovala na ME v terénním triatlonu v nizozemském Haagu historický titul.

Kalendář sportovních událostí
v měsíci srpnu 2012
27.07. - 12.08.2012
28.07. - 05.08.2012
07. - 12.08.2011
10. - 19.08.2012

16.08.2012
16. - 26.08.2012

17.08.2012
18.08.2012
18.08. - 09.09.2012
20. - 25. 08.2012

24.08.2012
24.08.2012
25. - 30.08.2012
26.08 - 09.09.2012
29.08 - 09.09.2012

30.08.2012

XXX. Olympijské hry
Mistrovství světa v interkrosu
MČR dorostu v tenisu - Pardubická juniorka
MS žen v baseballu
Mezinárodní MČR + Eurocup JACHTING Spl-8ep,Lar-6mr,Q6mr,Spl-6mr
MS (U15) v baseballu

London/GBR
Praha
Pardubice
CAN

MČR JACHTING Fin-6mr
finále Extraligy baseballu
Cyklistika - Vuelta a Espana
MS, MSJ, MS veteránů v orientačním běhu

Lipno - Hrdoňov
CZE
ESP
Veszprem/HUN
Máchovo jezero

MČR JACHTING Sta-6mr
MČR Grand Prix RS700 JACHTING Rs1-6mr,Rs7-6mr,RsF5vc,Rs1-4P,Rs7-4P,RsF-4P
ME v parkurovém skákání
US Open v tenisu-Grand Slam
MS horských kol

Lipno - Černá v Pošumaví
MEX

Lipno nad Vltavou
Windsor/GBR
USA
Saalfelden/AUT

30.08. - 08.09.2012

Mistrovství ČR JACHTING Rac-6mr,Fun-4P,Fun-3M
MS (U18) v baseballu

Rozkoš
KOR

31.08.2012

Mistrovství ČR JACHTING De1-6mr

Lipno

Do kalendáře se uveřejňují ME,MEJ, MS, MSJ, MČR, MČRJ a jiné významné akce pořádané na území ČR dle zaslaných kalendářů sportovních svazů. Kalendáře sportovních svazů zasílejte na adresu opatrny@cstv.cz.
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