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VV ČUS jednal o přípravě valné hromady
a urychlení dotací z MŠMT
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 21. května v Praze uctil památku svého
člena Ing. Jiřího Pavlíčka, který ze zdravotních
důvodů rezignoval na funkci člena výboru k 15.
březnu 2019 a po těžké nemoci 8. května zemřel. Dodatečná volba člena výkonného výboru
se uskuteční v průběhu 37. valné hromady ČUS
19. června v Nymburce.
VV ČUS vyslechl informaci předsedy České unie
sportu Miroslava Jansty o průběhu schvalovacího
procesu novely zákona o podpoře sportu, která
přináší i ustavení Národní sportovní agentury.
Poté, co její vznik zamítl Senát, se pokusí jeho
veto přehlasovat na své květnové schůzi členové
poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předseda
ČUS současně informoval o jednáních na podporu
ustavení agentury s předsedy stran zastoupenými
v parlamentu.
Výkonný výbor ČUS reagoval na množící se
těžkosti větších tělovýchovných jednot, které
naléhavě upozorňují, že již mají problém s financováním trenérů i s provozem, neboť jim
finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva školství „Můj klub“ na rok 2019 dosud
nedorazily. Vzhledem k tomu, že pro sportovní
spolky je tento dotační titul z hlediska provozu
a činnosti zcela zásadní, Česká unie sportu o této
situaci informovala dopisem ministra školství Roberta Plagu a požádala ho o zvážení, zda by administrace dotací pro jednoty s rozsáhlejší členskou
základnou nad 500 členů ze strany MŠMT nemohla
být urychlena.
Předseda ČUS také informoval o dalším posunu
majetkových vztahů na Strahově, kde Fotbalová
asociace ČR nabízí ČUS jiné řešení, než bylo dosud dohodnuto a Výkonným výborem ČUS i Valnou
hromadou ČUS schváleno. Česká unie sportu nyní
nabídku FAČR vyhodnotí a předloží VV ČUS návrh
postupu.
VV ČUS rovněž ocenil mimořádný úspěch
knihy 100 let českého sportu 1918–2018, který
získala v rámci mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy v Praze. Tato publikace, jejíž vznik
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iniciovala v rámci oslav sta let české státnosti
a českého sportu právě Česká unie sportu, získala
prestižní Cenu Miroslava Ivanova. Unikátní kniha
byla vydána koncem loňského roku nákladem osm
tisíc výtisků a během následujících týdnů byla vyprodána.
Výkonný výbor ČUS se v hlavním programu
jednání zabýval přípravou nadcházející 37. valné hromady ČUS 19. června v Nymburce. Schválil
závěrečnou verzi zprávy o činnosti VV ČUS od 36.
valné hromady ČUS a projednal ve finální podobě
všechny bilanční ekonomické zprávy související s hospodařením organizace či stavem majetku
v roce 2018 a přípravou rozpočtu na rok 2019. Soubor zpráv bude připraven k distribuci delegátům
Valné hromady ČUS. Současně vzal na vědomí rozbor výsledků hospodaření ČUS v období leden až
březen 2019 a konstatoval, že čerpání finančních
prostředků probíhá v souladu s plánem.
V dalším průběhu zasedání VV ČUS vyhodnotil
průběh anket o Nejúspěšnější sportovce okresu/
kraje za rok 2018. Okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou ve většině regionů iniciátory,
spolupořadateli či přímo pořadateli ankety i závěrečného slavnostního vyhlašování vítězů. VV
ČUS přijal také pro rok 2019 záštitu nad touto
anketou včetně finančního příspěvku okresním
a krajským územním pracovištím ČUS.

Autor: KT ČUS
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Smutná zpráva: Odešel člen VV ČUS Jiří Pavlíček
Počátkem května nás zastihla velice smutná zpráva.
Ve věku nedožitých 64 let
zemřel Ing. Jiří Pavlíček, člen
Výkonného výboru České unie
sportu a místopředseda Královéhradecké krajské organizace ČUS.
Jeho celoživotní láskou byl
sport, zejména tenis, fotbal
a běžecké lyžování – mj. byl
také několikanásobným účastníkem Jizerské padesátky. Sportu
se věnoval nejen aktivně, ale
obětavě a nezištně mu pomáhal
i na funkcionářském poli. Kromě
svých funkcí v rámci České unie
sportu řídil jako předseda mnoho let tenisový
klub Lokomotiva Hradec Králové a od roku 1998
až dosud působil jako předseda Královéhradecké unie sportu. Dvě volební období se podílel
na koncepci rozvoje sportu v Hradci Králové jako
člen sportovní komise při Radě města.

Jiří
Pavlíček
zanechal
významnou
stopu
také
ve fotbale. Byl členem Výkonného výboru Okresního
fotbalového svazu Hradec
Králové a po dlouhé období zastával funkci předsedy
sportovnětechnické komise
Okresního fotbalového svazu Hradec Králové. Tím však
výčet jeho funkcionářských
aktivit nekončí. Byl také členem dozorčí rady v FC Hradec
Králové a současně členem
odvolací a revizní komise
Královéhradeckého krajského
fotbalového svazu.
Dne 8. května nedohrál po těžké nemoci svůj
poslední zápas. Jeho optimismus, pracovitost
a ochota vždy pomoci druhým nám všem bude
na sportovištích i mimo ně chybět.
Čest jeho památce!

Blíží se největší sportovní veletrh na severu Čech
Ve Sport Parku Liberec se v sobotu 7. září 2019
uskuteční již 14. ročník veletrhu Sport Live.
Jde o největší sportovní veletrh v severních
Čechách, který veřejnosti každoročně představí desítky klubů a oddílů.
Pravidelně jej navštíví více než 8 000 návštěvníků. Právě pro svou vysokou návštěvnost
představuje Sport Live ideální příležitost, jak
prezentovat jednotlivé sporty, přiblížit je široké veřejnosti, a především zahájit nábor
nových členů. Současně poskytuje možnost
ukázat dětem i rodičům nový sport a koníček
pro volný čas právě na začátku nového školního roku.
Sport Live 2019 se koná v liberecké Home
Credit Areně, kde se představí jednotlivé sportovní oddíly se svými doprovodnými programy
a ukázkami disciplín. Ani v tomto roce nebude
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chybět samostatná Fit zóna, která se zaměřuje
na zdravý životní styl, trendy ve zdravé výživě
i ve fitness a také se v ní budou konat užitečné
a zajímavé workshopy.
Registrujte svůj oddíl včas, zviditelněte tak
na Sport Live 2019 svůj sport a zajistěte si zde
dostatek nováčků a nadšených sportovců i pro
sezónu 2019/2020! Přihlásit se můžete na stránkách www.sportparkliberec.cz/sport-live, kde
také najdete aktuální informace o připravovaném
programu veletrhu a všech novinkách, které letos
můžete očekávat.
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Větší TJ žádají ministerstvo
o rychlejší administraci programu Můj klub
Česká unie sportu koncem dubna reagovala
na množící se obavy větších tělovýchovných
jednot. O aktuální situaci v rámci dotačního
programu MŠMT „Můj Klub 2019“ informovala
dopisem ministra školství Roberta Plagu. Některé větší jednoty s vlastními sportovišti naléhavě
upozorňují, že již mají problém s financováním
trenérů a s provozem. Množí se dotazy o časovém odhadu obdržení dotace, která dosud nedorazila. Pro sportovní spolky je tento dotační
titul z hlediska provozu a činnosti zcela zásadní.
„Musíme ocenit práci ministerstva a poděkovat
mu za současný přístup ke klubům. Zároveň dostáváme připomínky od našich členů – v podstatě tlumočíme panu ministrovi jejich návrh, aby
administrace dotace pro jednoty s rozsáhlejší
členskou základnou byla urychlena,“ uvádí Miroslav Jansta, předseda České unie sportu. Největší sportovní organizace sdružuje více než 7 tisíc
sportovních klubů, o dotace na rok 2019 si zažádalo 42 % z nich.

ministerstvo žádosti o dotaci administrativně
zjednodušilo. To bylo kluby velice kladně přivítáno,“ hodnotil situaci Miroslav Jansta. Pozitivní
ohlas vyvolalo také avizované navýšení celkové
alokace 1,4 miliardy.
„Větší spolky tomu přizpůsobily své výdaje
na provoz nebo například přijaly nové trenéry.
Tím, že se prostředky do některých klubů ještě
nedostaly, se tak dostávají do problémů s úhradami. Žádná z těchto TJ/SK nemá takový finanční polštář, aby mohla bez podpory plně ze svých
prostředků financovat čtyři nebo více měsíců své
činnosti,“ vysvětlil Miroslav Jansta.
V současné době tak mnohé kluby jsou nuceny žádat obce a města o překlenovací výpomoc.
„Ne všude se to setkává s kladnou odezvou. Bohužel, v rámci Programu Můj klub přetrvává zdlouhavá administrace, která odsouvá dotaci pro část
žadatelů až do druhého pololetí. Je to dané limitovanou kapacitou pracovišť ministerstva, protože žadatelů je opravdu mnoho,“ doplnil Jansta.

Kluby mají návrh na zlepšení

Zástupci klubů a jednot se tak
obracejí na okresní sdružení ČUS
s mnohými dotazy. V některých
případech neví, jak situaci řešit.
V největších potížích se nacházejí
zejména větší tělovýchovné jednoty. Některé z nich přišly s návrhem, který by pozici těch s většími
finančními závazky mohl urychlit.

Česká unie sportu před několika lety iniciovala toto přímé financování do klubů a jednot
z MŠMT. Sportovní kluby využívají tyto prostředky
například na ocenění práce trenérů či na provoz
a údržbu svého sportovního majetku. „V loňském
roce dorazily dotace některým jednotám až
v říjnu, což způsobilo značné těžkosti, ale jednorázově je většinou překlenuly. Pro letošek
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„Navrhují, aby ministerstvo
přistoupilo k určité selekci vyřizování žádostí. Přednostně by
mohly být administrovány dotace pro TJ/SK, které mají členskou základnu
nad 500 dětí nebo jejich přidělená dotace činí
více než 500 tisíc korun. Tyto nemalé prostředky jsou pro ně existenčně nezbytné,“ vysvětlil Miroslav Jansta v dopise pro ministra Roberta
Plagu. Ministerstvo zatím proveditelnost návrhu
posuzuje.

Autor: KT ČUS
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Kniha 100 let českého sportu 1918–2018
obdržela prestižní cenu
V souvislosti s loňským stým výročím české státnosti i českého sportu iniciovala Česká unie sportu významný počin – vznik výpravné a obsahově
rozsáhlé knihy s názvem „100 let českého sportu 1918–2018“. Nyní se kolektivu autorů této
publikace dostalo prestižního ocenění. V rámci
25. ročníku mezinárodního knižního veletrhu
Svět knihy na pražském Výstavišti obdržel jednu z pěti udělovaných cen Miroslava Ivanova. Tu
převzali 10. května v průběhu slavnostního vyhlášení ve Velkém sálu Výstaviště zástupce ČUS
Ladislav Malý a Karel Hejna, ředitel nakladatelství Olympia, které knihu loni vydalo.
Ceny Miroslava Ivanova uděluje od roku 2001
v pěti kategoriích Klub autorů literatury faktu
společně s rodinou spisovatele.
„Tohoto ocenění si nesmírně vážíme, zvláště
když v roce stého výročí české státnosti vznik-

lo mnoho dalších knih z oblasti historie, kultury
i společenského života. To, že volba porotců padla právě na sportovní tematiku, je pro nás dokladem toho, že sport představuje nejen obrovský
fenomén, ale že se nám podařilo vytvořit skutečně ojedinělé a reprezentativní dílo,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
Publikace „100 let českého sportu 1918–2018“
vyšla nákladem osm tisíc výtisků v nakladatelství Olympia a její slavnostní křest se uskutečnil
16. října loňského roku v pražském Klementinu
za účasti předsedy ČUS Miroslava Jansty a dvojice skvělých sportovců – Kateřiny Neumannové
a Pavla Nedvěda. V následujících týdnech byl celý
náklad vyprodán.
Zcela unikátní publikace nabízí detailní pohled za kulisy českého sportu a představuje
svým rozsahem i pojetím soubor informací,
které zatím nebyly v takové míře,
a tak komplexně v České republice
zpracovány. Podrobně mapuje českou
sportovní historii i současnost a v období jednotlivých desetiletí připomíná nejdůležitější sportovní události
a největší osobnosti. Obsáhlá rubrika
Jak šel čas zaznamenává chronologicky stovky nejdůležitějších výsledků
a statistických informací. Množství ilustračních fotografií zachycuje zlomové
okamžiky nejvýznamnějších sportovních akcí i klíčové osobnosti, které se
podílely na největších úspěších.

Zástupci ČUS a nakladatelství Olympia Ladislav Malý a Karel Hejna
převzali na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy prestižní
literární Cenu Miroslava Ivanova za publikaci 100 let českého
sportu 1918–2018.
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„Kniha vznikala víc než rok a podílel se na ní kolektiv pěti autorů,
zkušených sportovních novinářů a publicistů. Kromě širokého shrnutí dostupných faktů obsahuje také mnohé,
dosud málo známé informace, příběhy nebo fotografie z časů, kdy se formoval samostatný český sport,“ řekl
Vladimír Zemánek, vedoucí oceněného autorského kolektivu a koordinátor komunikace České unie sportu.

Autor: KT ČUS
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Negativní trend – ze sportu mizí ženy
Od roku 2013 se počet pravidelně sportujících
žen a dívek v České republice snížil o 18 %.
Ve věkové skupině od 15 do 24 let dokonce
o téměř 20 %. Negativní trend zachytily údaje
z Evropského institutu pro rovnost žen a mužů
(EIGE) a potvrzují to také čísla z členské základny České unie sportu. V ní je pokles počtu žen
starších 18 let registrovaných ve sportovních
klubech nižší řádově o 35 % oproti roku 2009.
„Zaznamenáváme odliv žen z organizovaného
sportu zejména po dosažení dospělosti. Naopak
u mládeže, zejména mladších věkových skupin,
se v posledních letech potvrzuje trend mírného
nárůstu celkového počtu dorostenek a juniorek.
Sportovní přechod z řad mládeže mezi dospělé
patrně přináší u žen více překážek a větší pokles motivace než u mužů. Určitě by bylo přínosné odstranit příčiny tohoto stavu,“ prohlásil
Jan Boháč, generální sekretář České unie sportu.
Oproti západním zemím je nedostatečné také zastoupení žen ve vedení sportovních klubů, tělovýchovných jednot, národních sportovních svazů
a dalších střešních organizací.
V roce 2018 bylo v členských sportovních klubech a tělovýchovných jednotách České unie
sportu zaregistrováno přes jeden milion sportovců. U dospělých je poměr mužů a žen přibližně
3:1. Ve věkových skupinách žactva, dorostu a juniorů je situace přibližně v poměru 2:1 ve prospěch mužů. Vyplývá to z čísel České unie sportu, která postihují přibližně 80 % organizovaného
sportu v ČR. „Například ve skandinávských zemí
je podíl počtu mužů a žen ve sportovním prostředí téměř 1:1. Měli bychom usilovat o přiblížení se k evropskému průměru,“ uvedla Naďa
Knorre, předsedkyně Komise rovných příležitostí
ve sportu Českého olympijského výboru.
Celkový nepoměr žen v českém sportovním
prostředí se odráží také v řídících orgánech sportovních spolků. I v tomto hodnocení je situace
v České republice značně pod průměrem v rámci ostatních evropských států. Například ve 45
z téměř 80 národních sportovních svazů sdružených v České unii sportu jsou výkonné výbory zcela bez účasti žen. Ve funkci generálních
sekretářů sportovních svazů působí pouze 23 žen.
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Podobná čísla nalezneme i na pozici trenérů. Evropský institut pro rovnost žen a mužů odhaduje,
že pouze 20 až 30 % všech trenérů v Evropské unii
jsou ženy. V České republice je 72 % sportovkyň
trénováno muži a 28 % ženami.
„Výrazný rozdíl v zapojení a aktivitě mužů a žen
ve sportu je dlouhodobý problém. Svoji roli určitě
sehrávají zažité tradice a podmínky pro sportování. Například není vyrovnaná nabídka příležitostí.
Podceňovat nelze ani prevenci násilí a obtěžování
žen ve sportu. Veškerá efektivní opatření evropského společenství i mezinárodních institucí je
potřeba citlivě zapracovat i do českých podmínek,“ doporučila Naďa Knorre.
Mapováním a zlepšováním podmínek pro účast
žen ve sportu se v České republice zabývá od roku
1996 Komise rovných příležitostí při Českém
olympijském výboru. „Jsme však jen dobrovolná skupina expertů ze sportovního prostředí.
Chybí nám dynamická kontinuální spolupráce
s partnerem s rozhodovací mocí,“ dodala předsedkyně komise Naďa Knorre.
Určité východisko lze spatřovat v připravovaném působení Národní agentury pro sport. Ta
bude mít za úkol zajistit naplňování státní koncepce v péči o sport. Rozsah činností to bude zcela jistě široký. V přijatých a platných koncepčních
dokumentech téma rovných příležitostí pro sportování žen a mužů nechybí. Jen se zatím nikdo
systematicky nevěnuje postupnému zapracování
jednotlivých opatření do praxe.

Autor: KT ČUS
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Ankety o Nejúspěšnější sportovce
regionu 2018 znají vítěze
Stalo se už tradicí, že počátkem nového roku
si v celé České republice volí nejlepší sportovce, trenéry i kolektivy také jednotlivé okresy
a kraje. Česká unie sportu je již tradičně iniciátorem a v řadě případů i pořadatelem, nebo
spolupořadatelem této prestižní společenské
události.

a umělecké kolektivy. Jsou i netradičně pojatá
vyhlášení výsledků anket, například v rámci programu plesu sportovců, kdy získává atmosféra
velmi emotivní náboj.
„Česká unie sportu tyto územní ankety podporuje a velice oceňuje jejich význam, protože plní

V letošním roce se uskutečnilo
téměř osmdesát územních anket.
V řade případů jsou velkým podporovatelem anket místní a krajské
samosprávy, nezřídka se spolupodílí
i na organizaci. Společná pro celou republiku je podpora důležitého mediálního partnera ČUS – vydavatele Deníků
(Vltava Labe Média), který by se rád
do budoucna také více podílel na organizaci.
Polovinu z anket a slavnostních vyhlášení zabezpečily více měně stabilní
lokální pořadatelské týmy za účasti ČUS a různých
místních partnerů včetně samospráv. Druhou polovinu již několikátým rokem produkčně zastřešila ve spolupráci s územními pracovišti ČUS a lokálními partnery agentura Sport Action.
Záštitu nad galavečery přebírali hejtmani, primátoři a starostové. Mezi hosty velmi často byli
také poslanci a senátoři z dané lokality. Akce provází vždy bohatý doprovodný program, v němž
nechybí zajímavá umělecká a sportovní vystoupení, kde dostávají příležitost i místní sportovní

V okrese Jindřichův Hradec zvítězily za rok 2018
mezi kolektivy veslařky Jiskry Třeboň.

důležité poslání při propagaci lokálního sportu,
úspěšných sportovců i trenérů. Pro územní pracoviště ČUS je současně vhodnou příležitostí,
jak prezentovat podporovatele a partnery ČUS
a lokálního sportu. Plně respektujeme, když se
v některých regionech koná tato anketa zcela
ve vlastní, a tím i jedinečné produkci místních
spolupořadatelů. V rámci dlouhodobé spolupráce se specializovanou agenturou nabízíme
pořadatelům také jednotnou produkci a necháváme na zvážení každého, zda a jak ji využije.
Pro příští rok budou možnosti ještě rozšířeny, produkci budou nabízet i Deníky,“ uvedl Jan Boháč,
generální sekretář České unie sportu.
Výsledky okresních a krajských anket, spolu
s fotografiemi lze nalézt na webových stránkách
jednotlivých okresních sdružení a krajských organizací ČUS ZDE.

V Mělníku se ve slavnostní atmosféře dočkali
ocenění také nejmladší sportovci.
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Přehled o akcích pořádaných v jednotném formátu pak naleznete ZDE.

Autor: KT ČUS
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Hokejisté krůček od bronzu –
„double“ Slavie po 77 letech
Měsíc květen se nesl ve znamení významných
událostí v obou našich nejpopulárnějších sportech. V Bratislavě a Košicích se uskutečnilo 83.
mistrovství světa v ledním hokeji a na domácích stadionech vyvrcholila závěrečnými zápasy
fotbalová HET liga a také pohárový MOL Cup.

Foto Martin Malý (SK Slavia Praha)

Medaili sebraly až na nájezdy

Čeští hokejoví reprezentanti získali svou poslední – bronzovou – medaili na mistrovství světa
v roce 2012. Na nedávno skončeném světovém
šampionátu, který se uskutečnil v Bratislavě
a v Košicích chyběl jen malý krůček k tomu,
aby ukončili sedmileté čekání. V rozhodujícím
střetnutí o třetí místo prohráli po nesmírně statečném výkonu s Ruskem 2:3 až po samostatných
nájezdech.
Svěřenci trenéra Miloše Říhy potěšili fanoušky
už v základní skupině. Ve vstupním duelu zdolali favorizované Švédsko s jednadvaceti hvězdami
z NHL 5:2 a s výjimkou Ruska, s nímž prohráli 0:3,
válcovali jednoho soupeře za druhým a prezentovali se pohledným, kombinačním a ofenzivně
laděným stylem hry.
„To, že jsme se po dlouhé době prosadili mezi
první čtyřku, je strašně důležité pro celý tým.
Český hokej se tím zase posunul o malý kousíček
výš. Neříkám, že jsme ho posunuli úplně na vrchol, ale kluci tomu dávají opravdu všechno,“
hodnotil postup do semifinále trenér Miloš Říha.
V boji o finále však Kanada předčila Česko
především důrazem v koncovce a produktivitou.
Porážka 1:5 neodpovídala zcela průběhu a hlavně
– před zápasem o bronz s Ruskem, které nečekaně klopýtlo s Finskem, české hokejisty rozhodně
nezlomila. Za stavu 2:2 v závěrečné třetině svírali soupeře dlouhé minuty v jeho třetině a jen
zásluhou skvělého brankáře Vasilevského, jehož
v utkání zasypali sprškou padesáti ran, dospělo
střetnutí do prodloužení a poté i k samostatným
nájezdům. V nich byli úspěšnější ruští hráči.
Medaile tak sice Čechům opět unikla, jejich
kvalitní výkony však byly velkým příslibem.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Teď je cílem Liga mistrů

Českou fotbalovou scénu ovládla v uplynulé
sezoně suverénně pražská Slavia. Po zisku devatenáctého mistrovského titulu ovládla také finále
MOL Cupu a po dlouhých sedmasedmdesáti letech
dobyla tzv. „double“. Mimořádně vydařenou sezonu navíc umocnil skvělý mezinárodní úspěch, jímž
byl postup do čtvrtfinále Evropské ligy.
„Tahle sezona je pro mě snová, a to jak po týmové, tak i osobní stránce. Vždycky to jde samozřejmě zlepšit, ale já si to užívám, chci být skromný.
Také v Evropě se nám podařily skvělé věci. Nyní se
soustředíme na příští ročník a v něm je prvním
cílem postup do Ligy mistrů,“ komentoval úspěšné tažení záložník Tomáš Souček.
„Krizové momenty se ani nám nevyhnuly – přišly
kolem velkých zápasů v Evropské lize. Před kluky
i celým realizačním týmem však musím smeknout.
V Lize mistrů už máme jistotu až čtvrtého předkola, ale na druhou stranu víme, jací soupeři se
nám tam včetně Ajaxu Amsterdam rýsují. Budeme
se snažit udržet kádr mužstva pohromadě a věřím, že i Tomáš Souček v našem prostředí dokáže
udělat ještě jeden krok nahoru,“ prohlásil sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.
Los 4. předkola Ligy mistrů se koná 5. srpna,
úvodní duely jsou na programu ve dnech 20./21.
a 27./28. srpna.
Autor: KT ČUS
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Poradna: Sportovní akce pořádaná pro děti
Sportovním akcím pro děti, zejména pokud jde
o základní povinnosti jejich pořadatelů, byla již
v minulosti na stránkách Zpravodaje ČUS pozornost věnována. Přestože v této problematice
nedošlo k žádné větší změně právní úpravy, je
před začátkem letních prázdnin vhodné si připomenout, že sportovní soustředění pro děti a podobné akce podléhají z hlediska splnění určitých
podmínek zákonné regulaci.
I sportovní soustředění lze totiž z hlediska zákonné definice považovat za tzv. zotavovací akci,
která je zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví upravena tak, že se jedná o akci
zaměřenou na posílení zdraví a zvýšení tělesné
zdatnosti. Podmínky a požadavky na zajištění takové akce jsou pak upraveny zejména v ustanovení §8 až §14 cit. zák.
Zotavovací akcí pro děti a mládež je míněn organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let
na dobu delší než 5 dnů. Všechny tyto podmínky
musí být splněny současně, aby se jednalo o akci,
na kterou se vztahují níže uvedené zákonné požadavky.
Osoba, která akci pořádá, je v otázce péče
o zdraví účastníků povinna zejména zajistit:

10
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● základní péči zdravotníkem, přičemž za osobu způsobilou být zdravotníkem se považuje např. osoba,
která získala způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, dále např. i osoba, která absolvovala kurs první
pomoci se zaměřením na zotavovací akci (blíže viz
ustanovení §11 zák. č. 258/2000Sb.);
● vybavení lékárničky;
● vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků;
● informování zákonného zástupce dítěte o jeho
zdravotních potížích, které v průběhu akce prodělalo.
V této souvislosti je rovněž třeba připomenout
požadavek zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních
službách ohledně souhlasu rodičů s ošetřením
dětí, pokud by se jednalo o takový druh ošetření,
ke kterému je souhlas pacienta vyžadován a dítě
by nebylo schopno dát souhlas samo (zejména
s ohledem na svůj věk).
Obecně je možné předpokládat, že pokud by
již došlo na sportovním soustředění k nějakému
úrazu či onemocnění, bude moci být dítě ošetřeno
bez jakéhokoli souhlasu (akutní případ) nebo bude
schopno udělit souhlas samo (ošetření drobných
zranění). Tam, kde to pro pořadatele nepředstavuje nepřiměřenou zátěž, je přesto možné doporu-
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čit, aby byl pořadatel vybaven zmocněním od některého z rodičů pro udělení souhlasu s ošetřením
jejich dítěte. To platí zejména pro déle trvající
soustředění, na místech vzdálenějších od místa
bydliště dětí nebo v případech, kdy lze dopředu
předpokládat, že rodiče mohou být po dobu soustředění hůře dostupní (např. budou v zahraničí).
Dále má pořadatel zejména tyto povinnosti:
● zajistit umístění akce, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu
s hygienickými požadavky; dodržet hygienické
požadavky na prostorové a funkční členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne (upraveno
prováděcím předpisem, a to vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti);
● j eden měsíc před zahájením akce, s výjimkou
akce v zahraničí, ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienická stanice) příslušnému
podle místa pořádání akce:
– termín a místo jejího konání;
– počet dětí zúčastněných na zotavovací akci;
– způsob jejího zabezpečení pitnou vodou
a způsob zajištění stravování.
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● z ajistit, aby osoby působící při akci jako dozor
a zdravotník byly k tomu zdravotně způsobilé (potvrzení vydává praktický lékař a platí 2
roky); osoba činná při stravování musí mít ještě
zdravotní průkaz;
● přijmout k účasti na akci jen dítě, které:
– je zdravotně způsobilé (potvrzení od praktického lékaře);
– nejeví známky akutního onemocnění a není
infekční, tj. nepřišel v posledních 14 dnech
do styku s infekční osobou a není mu nařízena
karanténa (potvrzuje rodič svým prohlášením).
Poznámka: Bude-li akce pořádaná ve sportovním zařízení, lze mít za to, že většina požadavků
na technické vybavení a např. i způsobilost osob
působících ve stravování splněny budou, neboť
sportovní zařízení jsou pro takové účely kolaudována a provozována.
Při jiné než definované zotavovací akci pro děti
(bude-li např. dětí méně nebo akce bude trvat
kratší dobu) jsou stanoveny méně přísné podmínky, resp. je povinností zajistit jen některé
z výše uvedených (blíže viz ustanovení §12 zák.
č. 258/2000Sb.).

Autor: Legislativně právní odbor ČUS
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ČUS Sportuj s námi
v červnu nabídne
110 akcí!
Červnový kalendář projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi nabízí rekordní počet 110 akcí
po celé České republice. Jejich výběr je nesmírně pestrý, a přestože si zájemci budou moci zahrát
například baseball, squash, streetball a dokonce i kuličky nebo si zajezdí na koních, prim hrají
zejména typické letní sporty – běhy, turistika, vodní sporty a cyklistika.

Vybrané akce v rámci projektu Sportuj s námi – červen 2019:
1. 6. 2019

Hradecké sportovní hry

Hradec Králové

1. 6. 2019

Měřínská padesátka

Měřín

2. 6. 2019

Šumná jízda 2019

Jeseník

8. 6. 2019

20. International MTB marathon Malevil Cup 2019

Jablonné v Podještědí

8. 6. 2019

Sportovní den města Dolní Benešov

Dolní Benešov

8. 6. 2019

Mostecká věž

Mosty u Jablunkova

10. 6. 2019

Baseballový den s Ježky

Jihlava

20. 6. 2019

FDLH „Hranice Dragons 2019“

Hranice

22. 6. 2019

Pochod krajem Oty Pavla

Branov

22. 6. 2019

Konické štrapáce a Na kole okolo Konice

Konice

24. 6. 2019

Volejbalové slavnosti

Mělník

29. 6. 2019

Strakonické slalomy

Strakonice

Ostatní akce v rámci projektu Sportuj s námi naleznete
na https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/

TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
Sportujeme s Kohákem – 1. června,
Poříčí nad Sázavou:

Hranice Dragons 2019, mistrovství ČR
školních posádek – 20. června, Hranice:

SK Posázavan Poříčí nad Sázavou, v jehož
řadách je aktivním členem bavič, herec a také
jedna z tváří projektu ČUS Sporuj s námi Jakub
Kohák, organizuje tradiční odpoledne plné zábavy, humoru a sportu. Akce se koná v Měsíčním údolí v blízkosti Konopišťského potoka a je
určena mládeži ve věku od tří do osmnácti let.
Na programu jsou běžecké závody na trasách
100 m, 500 m,1 500 m a 3 000 m.

Klub vodních sportů Hranice pořádá
na řece Bečvě atraktivní závody na dračích
lodích, kterých se zúčastní posádky z celé
České republiky složené ze žáků základních
a středních škol. O tituly se bude soutěžit
na trati o délce 200 metrů ve čtyřech vybójkovaných drahách na velkých dračích lodích,
určených pro 20 pádlujících závodníků, jimž
udává tempo bubeník.
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Staré Město rozhýbalo dvě tisícovky
zájemců o sport
Téměř dvě tisícovky návštěvníků se v sobotu
11. května vydaly do Sportparku Rybníček Staré Město, aby zde navštívily druhý ročník akce
Den pohybu pro zdraví. Především na děti čekala více než dvacítka stanovišť, kde si mohly
vyzkoušet nejrůznější druhy sportů.
Tablet i mobil nechej doma! Pojď se s námi hýbat a vyber si svůj sport – tak znělo motto této
sportovní akce, kterou pořádala TC Staré Město
spolu s Nadačním fondem Sportovní agentura Slovácko. Ve správní radě fondu působí i česká gymnastka a olympionička Jana Komrsková. „Naším
cílem je vrátit spontánní pohyb do běžného života dětí. Pevně věříme, že si právě tady děti
našly ten svůj sport, kterému se budou i nadále
věnovat,“ uvedla Jana Komrsková.
Ve Sportparku bylo opravdu z čeho vybírat.
Svou činnost prezentovaly spolky fotbalové, hokejové nebo třeba šachové. Nechyběl florbal,
aerobik, in-line brusle, volejbal, šerm, stolní tenis, tenis, házená či volejbal ani spousta dalších
druhů sportu.
Zpestřením doprovodného programu byla autogramiáda sportovních hvězd. Fotbalové 1. FC
Slovácko reprezentovali Patrik Hellebrand nebo
Umeh Gozie. Kromě Jany Komrskové se zúčastnili také tenisový daviscupový reprezentant Michal

Tabara, mezinárodní šachový velmistr Zbyněk
Hráček a hokejový vicemistr světa Jaroslav Balaštík, který je i předsedou správní rady Nadačního fondu Sportovní agentura Slovácko a aktivně
se podílel na přípravě Dne pohybu pro zdraví.
„Když vidíte, jaký smysl tato akce má, a potkáte ty správné lidi, kteří jsou stejně naladěni,
vždy pozvání k účasti rád přijmu,“ uvedl Jaroslav Balaštík.
Děti měly na akci vstup zdarma, rodiče si však
své vstupenky pečlivě uschovali. Ti nejšťastnější
si z tomboly domů odnesli opravdu atraktivní výhry – hokejový dres podepsaný současnou českou
reprezentací, kšiltovky Filipa Chytila a Jakuba
Voráčka nebo hokejku švédského brankáře Henrika Lundqvista. A někteří dokonce
odešli domů se vstupenkami na právě
probíhající hokejové mistrovství světa, které věnoval partner akce Česká
pojišťovna.
„Jsme rádi, že vše dopadlo na výbornou. Pro štěstí nám sice spadlo
pár kapek deště, ale děti odcházely
z Rybníčku nadšené. Už ve čtvrtek
a v pátek, kdy Den pohybu pro zdraví patřil školkám a školám, se jich
tady prostřídalo na pět set. Zkrátka
je vidět, že tato akce má smysl,“
zhodnotila hlavní organizátorka Dne
pohybu pro zdraví Lenka Pindurová.

Autor: KT ČUS
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Aktuální téma: Bude doping trestným činem?
Rada Evropy, která slaví v letošním roce sedmdesát let od svého založení, svolala ve dnech 6.–8.
května 2019 do Bukurešti dvě důležitá jednání.
Nejdříve se konala 46. schůze mezivládní organizace CAHAMA, které se zúčastnili zástupci
vlád členských zemí WADA, iNADO a národních
antidopingových organizací, aby projednali spolupráci se Světovou antidopingovou agenturou
WADA. Na jednání CAHAMA poté navazovala
schůze monitorovací skupiny T-DO. Tématem setkání bylo projednávání Konvence Rady Evropy
v boji proti dopingu ve sportu.
Negativní dopad na práci CAHAMA má již teď plánované vystoupení Ruska z Rady Evropy
na konci letošního roku. Tato
změna sníží finanční rozpočet
Rady, a tak omezí realizaci některých již schválených projektů.
Podle dalších informací ze zasedání orgánů
WADA byly nově zařazeny mezi země neplnící
Světový antidopingový kodex kromě Ruska také
severní Korea a Mauritius. Na vážné nedostatky
ohledně odběru vzorků byla důrazně upozorněna
Čína.

standardech pro práci licencovaných laboratoří
dojde k dalšímu zpřísnění požadavků na jejich
činnost. Při žádostech na otevření laboratoří
bude brán větší zřetel také na finanční zajištění jejich práce, včetně státních garancí na krytí
jejich rozpočtu.

Skandál na lyžařském šampionátu

Podle nejčerstvějších informací šéfové Německé antidopingové organizace se policejní vyšetřování tohoto dopingového skandálu (operace
s názvem Aderlass – pouštění žilou) z mistrovství
světa v rakouském Seefeldu pomalu chýlí ke konci a údajně by už měla padnout
první obvinění.
Na základě nejnovějších
zpráv uvízlo v dopingové pasti třicet sportovců, mezi nimi
byli klasičtí lyžaři různých národností (z Rakouska, Kazachstánu, Estonska aj.), dále rychlobruslaři a také
silniční cyklisté – například Ital Alessandro Petacchi, Slovinci Borut Božič a Kristijan Koren či
Chorvat Kristijan Djurašek.

Rada Evropy doporučila svým členským zemím zavedení anonymní linky „Speak up“.
Jejím prostřednictvím lze nahlásit jakékoli nezákonné praktiky jak sportovců, tak i funkcionářů,
které mohou současně být navíc i v příkrém rozporu s národní legislativou, a dokonce i se zákony.
Antidopingový výbor České republiky zavedl tuto
linku na svých webových stránkách již v lednu letošního roku.

Hlavním obviněným je třicetiletý lékař z Jeny
Mark Schmidt, jehož oba rodiče v minulosti spolupracovali s východoněmeckou Stasi při distribuci
dopingu ještě před pádem Berlínské zdi v roce
1989. Tento „lékař“ je již od svého zatčení stále ještě ve vazbě a hrozí mu několikaletý trest
za mřížemi. V Německu je doping kriminálním
činem (od roku 2015), a to platí nejenom pro
německé občany, ale i pro ty cizince, kteří se
na tomto území provinili proti dopingovým pravidlům.

Na programu jednání byla také otázka, zda
má být doping z právního hlediska hodnocen
také jako trestný čin či nikoli. Doporučení
WADA znělo – doping by měl být v právních
předpisech a normách v jednotlivých zemích
kriminalizován, jak je tomu už nyní v Německu, Francii nebo USA. V novém Kodexu a jeho

Již dnes je však jisté, že se všemi jednotlivými
kauzami budou zabývat příslušné sportovní federace. První kroky však již nastaly – někteří
z nich byli propuštěni ze svazků armády, policie
a center sportu, dalším hrozí vyloučení z univerzit a dalších škol, případně v budoucnu nepřijetí ke studiu.

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na www.antidoping.cz.
V sekci Vzdělání naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu.
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák, ADV ČR, e-mail: polak@antidoping.cz.
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