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Jednání VV ČSTV ze dne 15. 1. 2013 

V úvodu programu schůze VV ČSTV, která se konala 15. 1. 2013 v Praze na 

Strahově, zazněly zprávy předsedů odborných komisí. Jiří Kejval, předseda 

Českého olympijského výboru a současně předseda komisí VV ČSTV pro 

financování sportu a pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR, informo-

val o jednáních s MŠMT k účelu užití státní dotace pro sport v roce 2013, kde 

dosud není jasný osud 300 mil. Kč, prosazených poslancem Josefem Dobe-

šem do návrhu zákona o státním rozpočtu, původně určených na financování 

regionů a SK/TJ. Dále informoval o jednáních ČOV k jeho nové struktuře, kte-

rá by měla být zakotvena v novelizovaných stanovách ČOV. „Připravujeme 

změny stanov i s ohledem na to, aby Český olympijský výbor mohl lépe repre-

zentovat a hájit také zájmy regionálního sportu a aby i ČSTV jako největší 

sportovní organizace u nás, mohl prosazovat zájmy svých členů v rámci 

ČOV.“, řekl k připravované novele stanov a struktury ČOV jeho předseda Jiří 

Kejval. Právě s ohledem na tyto změny bude připravovat novelu svých stanov 

i ČSTV. O tom, zda to bude již na 28. VH ČSTV letos v dubnu, se rozhodne 

nejdříve po příštím zasedání VV ČOV. Jiří Kejval současně potvrdil zájem 

ČOV dlouhodobě pronajmout od ČSTV Sportovní centrum Nymburk a zahájit 

jeho revitalizaci, na jejíž přípravě intenzivně pracuje komise VV ČSTV vedená 

Liborem Varhaníkem. Miroslav Pelta, předseda komise VV ČSTV pro přípra-

vu změny sídla, informoval o pokroku v jednání s hlavním městem Prahou ke 

směně majetku na Strahově a o přípravě smlouvy o převodu majetku mezi 

ČSTV, Fotbalovou asociací ČR a Českým atletickým svazem, kterou by měl 

VV ČSTV schvalovat v únoru. 

Krajská servisní centra sportu byla středem pozornosti v hlavní části jednání. 

Místopředseda ČSTV a zmocněnec ČOV pro regiony Marek Hájek spolu s 

členem VV ČSTV Vítězslavem Holubem představili postup, který bude v roce 

2013 uplatňován v servisních centrech sportu, konstituovaných v loňském 

roce. Součástí projektu je i interní výběrové řízení na pozici krajských mana-

žerů. Výbor schválil harmonogram výběrových řízení a jmenoval výběrovou 

komisi, což umožní nástup vybraných manažerů nejpozději k 1. 4. letošního 

roku. „Servisní centra sportu jsou nezbytným předpokladem pro udržení zá-

kladní struktury organizace sportu v regionech. Centra budou poskytovat vy-

soce profesionální služby sportovním organizacím a pomáhat fungování a 

dalšímu rozvoji sportu v krajích, městech a obcích.“, vysvětlil k projektu jeho 

garant Marek Hájek. 

Výkonný výbor ČSTV svolal valnou hromadu ČSTV. V pořadí 

28. valná hromada se uskuteční v sobotu 27. dubna 2013 ve Sportov-

ním centru Nymburk. Hlavní náplní programu bude zpráva o činnosti 

výkonného výboru a hospodářské zprávy za rok 2012. Výbor také vy-

psal výběrové řízení na manažery krajských servisních center sportu. 
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Výkonný výbor v závěrečné části schůze projednal a 

schválil dodatek smlouvy ČSTV s Melida, a.s., o pronájmu 

skiareálu ve Špindlerově Mlýně a mandát pro zástupce 

ČSTV na valnou hromadu společnosti Skiareál Špindle-

rův Mlýn, a.s. Dodatek smlouvy řeší především účetní a 

daňové záležitosti, vzniklé opožděným podpisem 

smlouvy a převzetím podniku nájemcem. Na valné hro-

madě společnosti Skiareál Špindlerův Mlýn bude ČSTV 

zastupovat předseda Miroslav Jansta a na programu 

bude vedle výročních zpráv i změna stanov. „Navrhnu 

změnu stanov, která přinese snížení počtu členů orgá-

nů společnosti na tři osoby, což přinese další úspory 

nákladů. Chci, aby, tak jako ve Výkonném výboru 

ČSTV, nově zvolení členové představenstva a dozorčí 

rady společnosti pracovali bez nároku na odměnu.“, 

uvedl k plánované valné hromadě Skiareál Špindlerův 

Mlýn, a.s., předseda ČSTV Miroslav Jansta. 

Výbor rozhodl také o svolání 28. valné hromady ČSTV, 

pro jejíž konání stanovil datum 27. 4. 2013. V rámci pří-

pravy podkladů pro jednání valné hromady schválil vý-

bor osnovu zprávy o hospodaření a majetku ČSTV za 

rok 2012. Schválena byla také zadávací dokumentace 

pro výběrové řízení na prodej ČSTV nevyužívaného 

Sportovního centra v Brandýse nad Labem. 

Mgr. Jan Boháč, 

Generální sekretář ČSTV 

Úrazové pojištění členů ČSTV 
Úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými 
parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na 
členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a 
sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další 
střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.  

Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu 
a smlouva platná v době vzniku úrazu.  

Škodné události (úrazy) vzniklé před 1. 1. 2013 se odškodňují podle smluv s pojiš-
ťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., a to až tři roky od vzniku úrazu.  

-  postup hlášení úrazů vzniklých od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 podle pojistné smlouvy 
č. 5101326452  

-  postup hlášení úrazů vzniklých do 31. 12. 2011 podle pojistné smlouvy  
č. 495000830-7 

-  formulář stáhnete zde: http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf.  

 Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle nové smlouvy č. 
1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na nových formulářích, které si vytisknete 
z internetové stránky pojišťovny.  

Informace o formě hlášení pojistných událostí pojišťovně, znění pojistné smlouvy a po-

jistné podmínky najdete na internetových stránkách ČSTV (http://www.cstv.cz/

informaceprovas/ostatni/urazove_pojisteni2013.pdf). 

 

 

 

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazove_pojisteni2012.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazove_pojisteni2012.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazovepojisteni2011kooperativa.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazovepojisteni2011kooperativa.pdf
http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazove_pojisteni2013.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazove_pojisteni2013.pdf
http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/urazove_pojisteni2013.pdf
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Ombudsman ČOV  

JUDr. Alexander Károlyi ( předseda Legislativní rady VV ČSTV) byl plénem ČOV zvolen prvním ombud-

smanem Českého olympijského výboru. Jeho volební období trvá šest let. 

Podle článku 4, odstavce 1, bodu 1.5. Stanov Českého olympijského výboru 

(dále jen „ČOV“) působí ombudsman v olympijském hnutí v rámci ČOV. To zna-

mená, že bude řešit spory, se kterými se na něj obrátí členové ČOV, tedy přede-

vším sportovní svazy.  

Pan Károlyi byl v uplynulých osmi letech členem VV ČOV a působil v orgánech 

ČOV, v současnosti působí také jako předseda Legislativní rady ČSTV, kde ak-

tuálně spolupracuje na novelizaci stanov.  

Jak uvedl v rozhovoru pro deník Právo, ze statutu ombudsmana vyplývá právo zřízení poradního sboru. Pan Ka-

rolyi v něm počítá se spoluprací s pěti významnými právníky, dvěma zástupci sportovců (Věra Čáslavská a Martin 

Doktor) a dvěma významnými zástupci akademické obce (Richard Hindls, Jan Kuklík). 

Jeho posláním je sledovat naplňování olympijských myšlenek, dohlížet na dodržování olympijských principů a je 

prostředníkem při řešení sporů. Ve své činnosti ombudsman ČOV působí jako ochránce práv členů ČOV, vyplý-

vajících z působnosti a jednání orgánů sportovních subjektů a dalších členů ČOV, které jim zaručuje  Olympijská 

charta, Stanovy ČOV, včetně dalších předpisů ČOV a principy demokratického právního státu. Ombudsman je 

chrání i před nečinností těchto orgánů a podobně. 

Český olympijský výbor a příslušné orgány všech jeho členů poskytují ombudsmanovi ČOV při výkonu jeho pů-
sobnosti a činnosti plnou součinnost, spolupráci a podporu. 
Ombudsman ČOV je při výkonu své funkce nezávislý na orgánech ČOV a řídí se pouze závaznými právními 

předpisy, závaznými předpisy ČOV a sportovních subjektů sdružených v ČOV. 

Nám nezbývá nic jiného než popřát panu Károlymu málo práce na poli sportu. 

Mgr. David Opatrný 

Management sportu ČSTV 

OSA a INTERGRAM, a Pojištění odpovědnosti trenérů 
 

Smlouvy se sdruženími OSA i INTERGRAM projednal a bude uzavírat pro rok 2013 za sportovní prostředí 
ČOV. Jsou předjednány stejné parametry smluv jako v roce 2012 a jsou platné pro všechny subjekty ČSTV. 
Účinnost smluv bude od 1. ledna 2013. Smlouva se vztahuje i na subjekty sdružené pouze ve svazu 
(tělovýchovné jednoty nesdružené po linii OS ČSTV). Národní svaz ale musí v případě potřeby potvrdit OSA 
nebo INTERGRAMU jejich členství. V tomto směru je třeba důsledně rozlišovat komerční aktivity, na které se 
smlouvy nevztahují, a spolkovou činnost v rámci SK nebo TJ. Smlouvou nejsou kryty např. 
komerční hodiny jógy, aerobiku či kondičních cvičení, utkání profesionálních klubů, a při 
mistrovství světa či Evropy sportovních svazů je třeba požádat o zvláštní svolení spo-
lečnost INTERGRAM. Detaily smluv budou dostupné po jejich podpisu na stránkách 
ČOV a ČSTV.  

Pojištění zodpovědnosti trenérů - smlouva zajišťující pojištění odpovědnosti trené-
rů a cvičitelů již byla Českým olympijským výborem s pojišťovnou Kooperativa pode-
psána. Smlouva zůstává obsahově beze změn, vztahuje se na všechny registrované 
trenéry a cvičitele sdružených subjektů ČSTV, splňující smlouvou definované. O de-
tailech smlouvy budou informovat internetové stránky ČSTV.  
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Sportovec roku 2012 
V 54. ročníku odborné novinářské ankety Sportovec 
roku, vyhlašované Klubem sportovních novinářů, při-
spělo svými hlasy celkem 223 žurnalistů. Slavnostní 
večer se nesl v duchu odlesků olympijského Londý-
na. 

Vítězkou ankety byla vyhlášena oštěpařka Barbora 
Špotáková a získala tak titul Sportovec roku 2012. 
Dvojnásobná olympijská vítězka se na trůn vrátila po 
čtyřech letech. Ženy této anketě vládnou již 7 let. 
Druhý nejvyšší počet hlasů získal biker Jaroslav Kul-
havý, který na třetí místo odsunul skifařku Miroslavu 
Knapkovou. Poslední zlatý medailista z londýnských 
her, moderní pětibojař David Svoboda, skončil čtvrtý. 
Nejlepším týmem roku jsou tenisté, kteří vyhráli po 
32 letech Davisův pohár. Z nastupující generace 
ocenili sportovní novináři nejvíce výkony rychlobrus-
lařky Karolíny Erbanové, která tak obhájila loňský 
triumf. 

Celkové výsledky ankety 

Jednotlivci: 1. Špotáková (atletika) 1854 bodů, 2. 
Kulhavý (horská kola) 1672, 3. Knapková (veslování) 
1547, 4. Svoboda (moderní pětiboj) 1468, 5. Čech 
(fotbal) 918, 6. Hlaváčková, Hradecká (tenis) 906, 7. 
Synek (veslování) 864, 8. Berdych (tenis) 829, 9. 
Jágr (hokej) 803, 10. Hradilek (vodní slalom) 776, 
11. Hejnová (atletika) 403 bodů, 12. Štěpánek (tenis) 
400, 13. Sáblíková (rychlobruslení) 334, 14. Kvitová 
(tenis) 291, 15. Jícha (házená) 173, 16. Sýkorová 
(sportovní střelba) 95, 17. Ježek (cyklistika - handi-
capovaní) 78, 18. Šafářová (tenis) 66, 19. Veselý 

(atletika) 46, 20. Štybar (cyklistika) 43, 21. Řezáč 
(běh na lyžích) 41, 22. Plekanec 40, 23. Eliáš (oba 
hokej) 39, 24. Kreuziger (cyklistika), 25. Červenka 
(hokej) oba 35, 26. Prokop (motorismus) 25, 27. 
Maslák (atletika) 24, 28. Sluková, Kolocová (plážový 
volejbal) 22, 29. Baumrtová (plavání), 30. Soukup 
(biatlon) oba 21. 

Týmy: 1. tenisté ČR 633, 2. tenistky ČR 432, 3. čtyř-
kajak ČR 232, 4. hokejisté ČR 88, 5. štafeta 4x400 
m (Bartoničková, Bergrová, Hejnová, Rosolová) 43, 
6. fotbalisté ČR 34, 7. štafeta orientačních běžců 
(Dlabaja, Šedivý, Procházka) 11, 8. volejbalistky ČR 9. 

Junioři: 1. Karolína Erbanová (rychlobruslení) 85, 2. 
Michal Plocek (veslování) 82, 3. Tomáš Portyk 
(lyžování) 57. 

Mgr. David Kovář 
Managemet sportu ČSTV 
 

Program Irského předsednictví EU v oblasti sportu 
 

 Od 1. ledna 2013 převzalo Irsko na dobu šesti měsíců předsednictví Evropské 
unie. Na zasedání sportovních ředitelů (vládních zástupců odpovědných v členských 
zemích za sport) v Nikósii, na konci listopadu 2012, byl představen pracovní program 
pro oblast sportu. V závislosti na výstupech z expertních skupin Rady plánuje irské 
předsednictví přijmout závěry zejména k problematice dvojí kariéry sportovců (Dual 
careers) a Principy správného řízení ve sportu (Good governance).  

 Příští zasedání sportovních ředitelů se bude konat 7.- 8. března 2013 v Dublinu, 
kde hlavními tématy jednání budou udržitelné financování sportu a ekonomický přínos 
sportu. Irské předsednictví bude také aktivní v oblasti antidopingové prevence. Bude připravovat příspěvky EU 
k novelizaci antidopingového kodexu WADA a bude koordinovat přípravu zasedání základního výboru WADA 
(řídícího orgánu WADA), které se bude konat v květnu 2013. Irské předsednictví bude také pokračovat 
v zahájené práci na řešení otázky ochrany osobních údajů v oblasti boje proti dopingu. 

 Provoz webových stránek irského předsednictví byl zahájen v prosinci 2012. Na stránkách lze najít infor-
mace o klíčových prioritách irského předsednictví, zprávy z jednotlivých akcí a také kalendář připravovaných 
zasedání. Program pro sport naleznete zde: http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/the-eu-and-
policy-areas/education,-youth,-culture-and-sport/  

Mgr. Jan Boháč, 

Generální sekretář ČSTV 

http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/the-eu-and-policy-areas/education,-youth,-culture-and-sport/
http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/the-eu-and-policy-areas/education,-youth,-culture-and-sport/
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I. 

O z n á m e n í 

392 

VYHLÁŠKA 

ze dne 23. listopadu 2012 

o stanovení výše základních sazeb zahraničního 

stravného pro rok 2013 

Ministerstvo financí stanoví podle  § 189 odst. 4 zá-

kona č. 262/2006 Sb., zákoník práce : 

§ 1 

  Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2013 

jsou stanoveny k této vyhlášce. 

§ 2 

  Vyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základ-

ních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012, se 

zrušuje. 

§ 3 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

2013. 

Celé znění vyhlášky včetně příloh najdete na: http://

www.cstv.cz/vnitrni_smernice.htm  

 

II. 
O z n á m e n í 

472 
VYHLÁŠKA 

ze dne 19. prosince 2012 
 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních 
motorových vozidel a stravného a o stanovení průměr-

né ceny pohonných hmot pro účely poskytování ces-
tovních náhrad 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 
odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce : 

§ 1 

Sazba základní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel 

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 
4 zákoníku práce činí nejméně u jednostopých vozidel a 
tříkolek 1,00 Kč, osobních silničních motorových vozidel 
3,60 Kč. 

 

Stravné 

§ 2 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne za-
městnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 
zákoníku práce nejméně ve výši 

66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

100  Kč,  trvá-li   pracovní   cesta   déle   

 než  12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

157 Kč, trvá-li  pracovní  cesta  déle než 

     18 hodin. 

 

§ 3 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne za-
městnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 
zákoníku práce ve výši 

66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta  5 až 12 hodin, 

100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 ho-
din, nejdéle však           18 hodin, 

157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 ho-
din. 

§ 4 

Průměrná cena pohonných hmot 

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 
158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí  

36,10 Kč u benzinu automobilového  95 oktanů, 

38,60 Kč u benzinu automobilového  98 oktanů, 

36,50 Kč u motorové nafty. 

§ 5 

Vyhláška č. 429/2011 Sb., kterou se pro účely poskyto-
vání cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za 
používání silničních motorových vozidel a stanoví prů-
měrná cena pohonných hmot, se zrušuje. 

§ 6 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem       1. ledna 2013.             

              

 

                        JUDr. Miroslav Jansta  v.r. 
                                   předseda ČSTV 

http://www.cstv.cz/vnitrni_smernice.htm
http://www.cstv.cz/vnitrni_smernice.htm
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Novinky z dění v Antidopingovém výboru ČR 
 

V posledních dnech hýbe světem jedna z největších dopingových kauz, a to, když se Lance Armstrong přiznal 

k užívání zakázaných podpůrných prostředků během Tour de France. Celou kauzu podrobně sleduje bulletin Anti-

dopingového výboru ČR (dále jen „ADV“) z něhož jsme čerpali i následující informace. 

Chtěli bychom upozornit především mladé sportovce na výživové suplementy, které mohou obsahovat zakázané 

látky( viz článek níže). Antidopingový výbor vykonává namátkové kontroly, které mohou postihnou jakýkoliv sport 

jakékoliv kategorie a ukončit kariéru nejen profesionálnímu sportovci, ale vystavit STOP i vycházející juniorské 

hvězdě. 

 

Pozor na metylhexanamin a jiné stimulační aminy a výživové suplementy 
Za poslední dva roky se v České republice i v cizině vyskytlo značné množství pozitivních nálezů na stimulant 

metylhexanamin (MHA) i na jiné podobné stimulanty (případ Štěrba). Mohlo by se zdát, že se jedná o tzv. lehký 

doping, přesněji „specifickou látku“, ale sankce za ni může být i klasická, dvouletá. Extrémem je sankce vzpěrače 

Libora Wälzera, který za MHA dostal sankci 4 roky zákazu činnosti od mezinárodní federace. 

Potíž pro sportovce je v tom, že se na přebalech jednotlivých preparátů často skrývá pod jinými názvy, synonymy, 

jako například dimethylamylamin nebo dokonce Geranamin, aby název připomínal rostlinu rodu Geranium a mátl 

sportovce, že se jedná o přírodní látku. To není pravda, je to látka syntetická a výrobci ji do produktů přimíchávají 

a ještě svůj produkt vychvalují jako ohromný nezávadný stimulant sportovního výkonu. 

Zde je však jedna zásadní chyba sportovců, že vůbec po takovém produktu sahají. Jednak by jim to mělo být po-

dezřelé, že něco povoleného stimuluje sportovní výkon, a jednak tím riskují, že při projednávání jejich nálezu se 

těžko mohou hájit, že si nechtěli vylepšit sportovní výkon, aby disciplinární komise mohla použít nižší sazbu jako 

za látku specifickou. 

V prosincovém čísle najdete článek o dodatečném přidělení bronzové olympijské medaile diskařce Evě Cechlové  

- Nemohou si být nikdy jisti, aneb podvodníkům pšenka nekvete 

http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201212_bulletin.pdf 

V listopadovém čísle je překvapivé prohlášení tenistů, že antidopingových kontrol je méně než v minulosti, Případ 

Lance Armstronga. 

http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201211_bulletin.pdf 

 

 

Konec legendy jménem Armstrong, zapomeňte… 

Mezinárodní cyklistická unie UCI se ztotožnila v pondělí dne 22. října 2012 s 

trestem USADA – doživotním zákazem činnosti (zpětně od 1. ledna 

1998) pro výše uvedeného cyklistu. Současně UCI také uvedla, že se nebude 

odvolávat ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS) do Lausanne a tím přímo 

stvrdila, že je trest definitivní… 

Prezident této Unie Ir Pat Mc Quaid (63 let, v nejvyšší funkci prezidenta od roku 

2006) doslova vyobcoval tuto legendu z řad cyklistů, když uvedl: „Armstrong již 

mezi nás nepatří“. A dále dodal: „Je možné, že lidé, kteří udělali chyby 

v minulosti, mohou pomoci naší budoucnosti.“ 

I když to bude možná pro mnoho cyklistů a také fanoušků velice smutný pád 

této modly, je to skutečně jediná možná cesta, jak očistit cyklistiku, hlavně sil-

niční – etapovou, a vrátit jí její čest a smysl pro „férové“ soutěžení. Je možné 

také konstatovat, že současné vedení UCI „sklízí“ plody práce bývalého vede-

ní v čele s nizozemským prezidentem Heinem Verbruggenem, který byl vlád-
Foto: Lance Armstrong; Zdroj Wikipedie 

http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201212_bulletin.pdf
http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201211_bulletin.pdf


 

 
8 

cem v letech 1991–2006 a do této doby také spadá i 

doba největších dopingových případů v tomto sportu, 

které však vyplouvají na povrch až teď. 

Teď je již jisté, že Tour de France nebude mít po 

sedm dlouhých let (v období mezi lety 1999–

2005) žádného vítěze, protože i soupeři Armstronga 

podváděli. Dokonce se v jednom ročníku stalo, že by 

se mohl celkovým vítězem stát závodník až na desá-

tém místě v pořadí, jako jediný snad „čistý“, kterého 

však znali jenom nejskalnější příznivci „Staré dámy“, 

jak je často Tour familiérně přezdívána. Všichni 

ostatní byli zapleteni do dopingu. 

Mezinárodní konference v Paříži 

V pondělí 12. listopadu 2012 se uskutečni-

la Mezinárodní konference, jejíž hlavním tématem 

bylo jednání o přínosu výrobců léčiv k boji proti 

dopingu ve sportu. 

Akce se uskutečnila pod záštitou francouzské mi-

nistryně sportu Valérie Fourneyronové, zástupce 

výkonného ředitele UNESCO pana Getachewa Engi-

dy a také zástupkyně generálního sekretáře Rady 

Evropy paní Gabrielly Battaini-Dragoniové. Kongre-

su se dále aktivně účastnilo vedení farmaceutic-

kých firem, Mezinárodní federace farmaceutických 

výrobců (IFPMA), Biotechnologických firem (BIO). 

Nechyběli ani zástupci Národních antidopingových 

výborů (NADO, včetně České republiky). Na zahá-

jení se prezentovali i prezident Světové antidopin-

gové agentury WADA John Fahey a nejvyšší před-

stavitel Mezinárodního olympijského výbo-

ru Jacques Rogge. 

Výrobci léků stále vyvíjí a inovují své produkty ve 

výzkumných ústavech a zároveň mnohé z nich mo-

hou být zneužity sportovci k dopingu. Včasná infor-

movanost WADA o těchto novinkách by měla při-

spět k ještě účinnějším způsobům boje proti do-

pingu, hlavně v oblasti objevení včasných analýz 

nových dopingových látek. WADA na začátku letoš-

ního roku podepsala několik smluv s největšími svě-

tovými výrobci, ale je si vědoma nutnosti spolupra-

covat se všemi firmami v této oblasti, a to i s těmi 

nejmenšími, které vyrábějí třeba jenom jeden lék 

zneužitelný k dopingu. 

 

Z myšlenek, které odezněly na konferenci, uvedeme 

nyní alespoň některé: 

- Doping je již sociální problém celé společnosti, 

protože mj. na sebe váže zvyšující se kriminalitu. 

· Doping existuje v celé společnosti dokonce i 

mezi rekreačními sportovci. 

· K dopingu se zneužívají léky pro dospělé jedin-

ce a dokonce i veterinární léčiva. 

· WADA může poskytnout a již i poskytuje určité 

„know how“ výrobcům. 

· Na druhé straně pomáhají velké farmaceutické 

společnosti i výzkumům potencionálních dopin-

gových látek v akreditovaných laboratřích WADA 

a dokonce se i finančně podílely na výstavbě 

nové antidopingové laboratoře v Londýně. 

· Před olympiádou 2012 bylo na 72 tisíc mi-

mosoutěžních odběrů u drtivé většiny pozděj-

ších účastníků her a bylo odhaleno 107 hříšníků, 

kterým bylo tak znemožněno odjet do Londýna. 

· 173 zemí a na 700 sportovních organizací již 

ratifikovalo konvenci o boji proti dopingu ve 

sportu. 

· Nutnost přesvědčit především mladé sportov-

ce, že lze vítězit i bez dopingu. 

· Prevence dopingu je účinnější než jeho 

„léčba“. 

· WADA připravuje tzv. „safety net“, tj. celosvěto-

vý seznam léků, které obsahují zakázané látky a 

lze je tak zneužít k dopingu. 

· WADA má údajně novou metodu, kterou lze lé-

pe odhalit maskovací látky v těle sportovců. 

· Nebezpečí genového dopingu mezi sportovci – 

zatím o jeho zneužívání víme velice málo. 

 

Na závěr článku bychom vás rádi opět informovali o 
přesunu sídla antidopingového výboru. Po dohodě 
se zřizovatelem – Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy – a ve snaze snížit provozní náklady na 
činnost se ADV přestěhoval do nových prostor ve 
Stromovce.  

Antidopingový výbor ČR 

Za Císařským mlýnem 1063 

170 00 Praha 7 

 

Jako zdroje využito webu ADV ČR 

 

 

Mgr.  David Opatrný 

Management sportu 
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Masér pro sportovní a  

rekondiční masáže  

(Rekvalifikace pro získání vázané živnosti) 

22.-24.2.,  2.-3.3.,  9 -10.3.,  15.-17.3., 

23.-24.3.,  6.-7.4.,  13.-14.4. 2013 

 

 

 

VOŠ ČSTV organizuje Masérský kurz v rozsahu 150 

hod.,  

Obecná část (50hod - Anatomie, Fyziologie, Psycho-

logie, Teorie sportovního tréninku, Pedagogika spor-

tu, Právo a sport, Dopingová problematika, První po-

moc, Regenerace, Hygiena, Výživa) 

a Masérská praxe (100hod) 

 

Výhodná cena: 5900,- Kč 

 

 

Bližší info: www.VOS-CSTV.CZ 

Školení trenérů licence 

„B“ 

Vědecký základ sportovního tréninku – 

obecná část 

VOŠ ČSTV organizuje 1.část školení trenérů licence 

„B“, v rozsahu 50 hod., tj. 6 dní – obecná  část   VĚ-

DECKÝ ZÁKLAD SPORTOVNÍHO TRÉNINKU 

( Anatomie, Fyziologie, Psychologie, Teorie sportov-

ního tréninku, Pedagogika sportu, Právo a sport, Do-

pingová problematika, První pomoc, Regenerace) 

Termín konání kurzu :  ve dvou víkendech 22.-

24.2.2013  a  15.-17.3.2013 (celkem 50 hod.) 

Místo konání :  VOŠ ČSTV, Vaníčkova 2a (JV tribu-

na Strahovského stadionu), Praha 6 

Přihlášky :  do 31.1.2013 na email : josefus@cstv.cz 

Podmínky  účasti :  věk minimálně 18 let, držitel 

trenérské licence „C“, maturitní vysvědčení, 

zaplacený účastnický poplatek do 15.2.2013 

Účastnický poplatek :  3100 Kč    

na bankovní účet  : 170385118/0600 

       VS : RČ účastníka    
          

Sportovní svazy si zajišťují 2.část školení v rozsahu 

min. 40 hod. – specializace  

Součástí školení je 3.část – praxe v rozsahu min. 60 

hod. a závěrečná práce v rozsahu min. 15 stran 

(nebo test) 

Certifikát : obdrží účastník po absolvování a 

doložení všech výše uvedených částí. Na základě 

tohoto certifikátu může absolvent požádat příslušný 

svaz o udělení trenérské licence, umožňující získat 

Živnostenský list v oblasti poskytování spor-

tovních služeb. 

Ubytování a strava : VOŠ ČSTV nezajišťuje účast-

níkům ubytování a stravu. V místě konání jsou stu-

dentské koleje ČVUT, menza a 3 restaurace. 

 

REKLAMA 
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Badmintonista Koukal chce získat titul mis-

tra ČR přes Facebook 

 

 Badmintonista Petr Kou-

kal zapojí své fanoušky na 

Facebooku do přípravy na 

Mistrovství České republi-

ky. Od 19. ledna až do sa-

motného turnaje, který za-

číná 1. února,  mají všichni 

Petrovi fanoušci možnost 

nahlédnout pod pokličku 

vrcholového badmintonu. 

Cílem této neobvyklé akce 

je přiblížit veřejnosti tré-

nink profesionálního spor-

tovce a zároveň je aktivně 

vtáhnout do turnajové přípravy. Petr se letos popere o 

svůj již šestý titul mistra ČR. 

„Přišli jsme s nápadem zapojit veřejnost do mé přípravy 

na vrchol české sezóny. Smyslem celé akce je předsta-

vit profesionální badmintonový trénink. Chceme 

s fanoušky aktivně komunikovat. Připravili jsme pro ně 

několik zábavných anket, kde budou moci zasáhnout do 

mého tréninku. Chystáme uspořádat malou soutěž o 

setkání se mnou po skončení Mistrovství a na své si 

přijdou také milovníci videa,“ popisuje Petr Koukal zají-

mavé a odvážné plány. 

„Jsem připravený odkrýt karty a ukázat lidem, že vrcho-

lový badminton je především spousta potu a velká dři-

na. Není to jako stát třeba u plotny,“ usmívá se Petr a 

očividně tak naráží na své nedávné úspěšné vystoupení 

v pořadu o vaření. 

„Velice se na Mistrovství těším a věřím, že titul mistra 

ČR získám v Mostě zpět. Ostatně je to jedna z mála 

věcí, kterou můžu udělat pro všechny fanoušky a lidi, co 

mě podporují,“ dodává Petr a zve diváky na vrchol čes-

kého badmintonu. 

Chcete-li sledovat a účastnit se Petrova tréninku téměř 

v přímém přenosu, připojte se k jeho stránce na Face-

booku. 

Kontaktní osoba: 

Petr Koukal 

petr@koukal.cz 

www.facebook.com/petrkoukalbadminton 

Lyžařský areál Zadov a Churáňov nabízí celkem 7 

sjezdovek,  většinou lehké až střední obtížnosti s 

celkovou délkou 4,5 km. Přepravní kapacita 6 

dopravních zařízení je 4500 os./hod. Sjezdovky se 2x 

denně upravují a jsou uměle zasněžovány. 

Provoz dopravních zařízení je denně od 8:30 do 16 

hodin a večerní lyžování je každý den od 18:00 do 

21:00 hodin. Téměř celý areál Kobyla je osvětlen a 

sjezdovky jsou pro večerní lyžování vždy čerstvě 

upraveny. V areálu jsou i 3 zařízení s možností 

rychlého občerstvení s otevírací dobou dle provozu 

areálu.  

Společný ŠUMAVSKÝ SKIPAS! Všechny jízdenky 

vydané v areálu Kobyla platí také na vlecích Tatrapo-

ma na Nových Hutích, v areálu Zadov-U Horejšů, v 

areálu Kvilda a v areálu Kubova Huť.  

Pozor! Při koupi 4 - 7 denní jízdenky na lanové dráhy 

Zadov pro děti nebo dospě-

lé obdržíte na vyžádání po-

ukaz na jeden den lyžování v 

německém areálu Mitterdorf.  

Zadov je znám jako druhý do-

mov naší běžecké jedničky Kateři-

ny Neumannové.   

Najdete zde pra-

videlně a kvalit-

ně udržované 

turistické trasy v 

celkové délce 

kolem 50 km s 

návazností na 

upravované tra-

sy po celé Šu-

mavě.  

Rodinné lyžování na Šumavě 

REKLAMA 
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Prodej Sportovního centra v Brandýse nad Labem 
27. VH ČSTV doporučila Sportovní centrum v Brandýse nad Labem  k prodeji , neboť středisko není sportovními 

svazy a kluby dlouhodobě využíváno. Úplnou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na prodej SC Brandýs 

schválil VV ČSTV na svém zasedání 15. 1. 2013. 

Sportovní centrum se nachází na okraji města v klidné části. Zázemí a vybavení centra vytváří kvalitní  podmín-

ky pro sportovní kempy, ale i pro školení a semináře.   Z vnitřních prostorů je k dispozici sportovní hala  o rozmě-

rech 17x36 m, vhodná pro basketbal,  volejbal, tenis, florbal, ale i další sporty. Tělocvična s rozměry 12x24 m 

zejména pro stolní tenis,  volejbal a badminton. Plavecký bazén se třemi drahami  má délku 25 m a je opatřen 

startovacími bloky. K dispozici je i posilovna. Pro relaxaci a regeneraci je areál vybaven masérnou, vodoléčbou, 

soláriem a saunou.   

Z venkovních sportovišť se jedná o antukový tenisový dvo-

rec, tenisový kurt s umělou trávou a osvětlením, víceúčelové 

asfaltové hřiště, tréninkovou stěnu pro tenis.  Pro školící a 

konferenční účely jsou určeny 4 klubovny a konferenční sál s 

kapacitou od 8 do 60ti osob.   

K ubytování slouží hotel se 40 pokoji a kapacitou 120 lůžek, 

ke stravování jídelna s 60ti místy. Všechny užitné objekty 

disponují odpovídajícím zázemím. Adresa pro podávání na-

bídek: Český svaz tělesné výchovy, Zátopkova 100/2, 160 17 

Praha 6 - Břevnov Lhůta pro podání nabídek : 8. 3. 2013, 

12,00 hodin 

Podrobnější informace naleznete na:  http://www.cstv.cz/nabidka-brandys/zdvr-prodej_scbrandys.pd  

KDO VLASTNĚ U NÁS RYCHLOBRUSLÍ 

ZA SÁBLÍKOVOU, ZA ERBANOVOU? 

POZNEJTE NOVÁKOVY DĚTI 

 

24. ledna 2013 – Kromě starostí s jen pomalu mizícími 

bolestmi v zádech olympijské vítězky Martiny Sáblíko-

vé, kromě radostí ze tří vylepšených čs. rekordů Karolí-

ny Erbanové týden před začátkem mistrovství světa 

v rychlobruslařském sprintu, prožívá šéftrenér tohoto 

sportu na dlouhých ledových oválech Petr Novák rok 

před ZOH v Soči i jiné, pro něho silné, pro budoucno 

čs. rychlobruslení hodně důležité momenty. Příklad: o 

víkendu smetla 14letá Natálie Tauchenová, pro vás pa-

trně ještě nepříliš známá dívčina z mladších Novákova 

NowiS TEAMu-Centra sportu, ve dvoudenní soutěži na 

ledě v italském vysokohorském Collalbu při víceboji 

Finstral Trophy, soupeřky ze 14 zemí. Všechny mno-

hem zkušenější… 

A kouč – v zahraničí respektovaný vizionář, doma při-

nejmenším od ZOH 2006 marně čekající na zlepšení 

podmínek pro trénink rychlobruslařské mládeže na 

aspoň jednom 400metrovém uměle chlazeném ledo-

vém oválu, dnes říká: 

„Tvrdím, že právě teď se mně potvrzuje, že vedle Marti-

ny Sáblíkové by mohlo mít české ženské rychlobruslení 

personálně postaráno o další důstojné závodění na 10, 

možná i 15 let. A co se daří u děvčat, hledat a připravo-

vat talenty, podmínkám navzdory, o to se nyní musíme 

postarat i mezi kluky.“ Říká Petr Novák. 

http://www.cstv.cz/prodej_scbrandys.htm
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Biatlon 

Veronika Vítková a Ondřej Moravec vybojovali stupně 

vítězů na čtvrtém podniku SP v německém Oberhofu, 

když obsadili ve stíhacím závodě druhé a třetí místo. 

Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Kristýna Černá 

a Veronika Zvařičová vybojovaly ve štafetě SP 

v německém Ruhpoldingu třetí místo. 

Cyklistika 

Kateřina Nash vstoupila do SP v cyklokrosu druhým 

místem v belgickém Namuru. 

Zdeněk Štybar obsadil při svém jediném startu v tomto 

ročníku SP v cyklokrosu v belgickém Zolderu třetí mís-

to. O příčku hůře dokončil závod Radomír Šimůnek, 

stejně jako Kateřina Nash mezi ženami. 

Kateřina Nash obsadila třetí místo v závodu SP v cyk-

lokrosu v Římě. 

Martin Bína vyhrál na zasněžené trati v nizozemském 

Hoogerheide závěrečný závod SP v cyklokrosu a po-

tvrdil tak svůj návrat do světové špičky. 

Horolezectví 

Ledolezkyně a drytoolistka Lucie Hrozová skončila v 

závodě SP ve švýcarském Saas Fee třetí v lezení na 

obtížnost. 

Lyžování 

Tomáš Kraus skončil třetí v závodu SP ve skikrosu ve 

francouzském Les Contamines. 

Druhé místo obsadil Lukáš Bauer při premiérovém 

startu v Jizerské padesátce, zařazené do seriálů FIS 

Marathon Cup a Ski Classics. 

Nikola Sudová vybojovala na závodě SP v jízdě v 

boulích v Lake Placid druhé místo. 

Skokan na lyžích Jan Matura ovládl v japonském Sap-

poru oba tamní závody SP a obsadil první místo. 

Štafeta běžců na lyžích ve složení Jiří Magál, Lukáš 

Bauer, Aleš Razým a Martin Jakš obsadila třetí místo 

v závodu SP ve francouzském La Clusaz. 

Rychlobruslení 

Na akademickém MS v polském Zakopaném získala 

Martina Sáblíková tituly v závodech na 1500, 3000 i 

5000 metrů. Zdeněk Haselsberger získal bronz v zá-

vodě na 5000 metrů a na dvojnásobné trati ho napo-

dobil Pavel Kulma. 

  
        Blahopřejeme 



 

 

13 

 

 

 
Kalendář sportovních událostí  

v měsíci únor 2013 

Datum Sportovní akce Místo konání 
30. 01. - 03. 02. 2013 Přátelská utkání reprezentace mužů a žen ve florbale SUI 

31. 01. - 03. 02. 2013 Polish Cup ve florbale za účasti juniorské reprezentace POL 

01. - 03. 02. 2013 Přátelská utkání reprezentace juniorek se Švýcarskem ve florbale CZE 

01. - 03. 02. 2013  SP-skoky na lyžích Harrachov  

01. - 03. 02. 2013  SP-skoky na lyžích-ženy Sapporo /JPN  

01. - 03. 02. 2013  SP krátká dráha - rychlobruslení Sochi, RUS 

01. - 03. 02. 2013  MČR dospělých-badminton Most 

01. - 03. 02. 2013  SP krátká dráha-rychlobruslení Sochi, RUS 

01. 02. 2013 SP v klasickém lyžování-Sprint ženy Sochi/RUS 

02. 02. 2013 ČP + MČR v Zimním triatlonu Hlinsko 

02. 02. 2013 MT ženy,jun,kad v.s. zápas  AUT 

02. 02. 2013 SP v klasickém lyžování-Skiathlon Sochi/RUS 

02. 02. 2013 MČR seniorů bowling Pardubice 

02. - 03. 02. 2013 Mistrovství ČR juniorů a M ČR v synchronizovaném bruslení Příbram 

03. 02. 2013 Pohár mistrů evropských zemí v krosu - atletika Bydgoszcz/POL 

03. 02. 2013 SP v klasickém lyžování-TeamSprintC Sochi/RUS 

05. -17. 02. 2013  MS v alpském lyžování Schladming/AUT 

07. - 09. 2. 2013 Český pohár v basketbalu mužů - finále Liberec, Jablonec 

07. - 10. 02. 2013 Oddset Hockey Games, reprezentace A-lední hokej Malmö/Švédsko  

07. - 09. 02. 2013 MR juniorů ve squashi CZE 

07. - 10. 02. 2013 SP jednotlivců - kuželky 
ZALAEGERSZEG/
HUN 

08. - 10. 02. 2013  SP-skoky na lyžích Willingen/GER  

08. - 10. 02. 2013  SP-skoky na lyžích - ženy Zao/JPN  

08. - 10. 02. 2013  SP krátká dráha-rychlobruslení Dresden/GER 

08. 02. 2013 MČR v muaythai - 6. kolo - Muay-Thai Olomouc 

08. - 10. 02. 2013  Mistrovství ČR ve vícebojích-atletika Praha 

09. 02. 2013 ČP v Zimním triatlonu Praha Chuchle 

09. 02. 2013 MT sen ř.ř. zápas SRB 

09. - 10. 02. 2013 SP dlouhá dráha - rychlobruslení Inzell, GER 

09. - 10. 02. 2013 MČR juniorů (U19)-badminton Český Krumlov 

11. - 18. 02. 2013 ME v LOB Lotyšsko, Madona 

11. - 18. 02. 2013 MSJ v LOB Lotyšsko, Madona 

12. 02. 2013 Czech High Jump Grand Prix - Brněnská laťka Alfa Helicopter Brno 

14. 02. 2013 Czech High Jump Grand Prix - Novinářská laťka Praha 

12. - 13. 2. 2013  SP-skoky na lyžích Klingenthal /GER  

12. - 17. 2. 2013 ME družstev dospělých-badminton Moskva/RUS 

15. - 17. 02. 2013 MS víceboj, dlouhá dráha - rychlobruslení Hamar/NOR 

16. - 17. 02. 2013 MČRJ 2013-curling Praha 

16. - 17. 02. 2013 Halové mistrovství ČR v atletice mužů a žen Praha 

16. 02. 2013 MT ženy,kadetky zápas  SWE 

16. 02. 2013 Extraliga - 5. kolo- šachy   

17. 02. 2013 ČP + EP v Zimním triatlonu Vimperk 

17. 02. 2013 Extraliga - 6. kolo- šachy   

17. 02. 2013 SP v klasickém lyžování-10kmF15kmF Davos/USA 
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Datum Sportovní akce Místo konání 

20. 02. 2013 Pražská tyčka 2013 Praha 

20. - 24. 02. 2013  SP v alpském lyžování ženy 4xDH Meribel /FRA  

20. - 24. 02. 2013  SP v alpském lyžování muži 4xDH Garmisch-Partenkirchen /GER  

20. - 24. 02. 2013  MSJ krátká dráha - rychlobruslení Warszawa/POL 

20. - 24. 02. 2013  MSJ, dlouhá dráha - rychlobruslení Collalbo/ITA 

20. - 24. 02. 2013  MČR družstev juniorů (U19)-badminton Brno-Jehnice/CZE 

20. - 24. 02. 2013  Halové mistrovství ČR v atletice juniorů a dorostenců Praha 

23. 02. 2013 1.kolo MČR druž.sen v.s - zápas Brno  

23. 02. 2013 MT sen ř.ř. zápas HUN 

23. 02. 2013 M ČR v LOB na krátké trati Nové Město na Moravě 

23. 02. 2013 M ČR v LOB dvoučlenných štafet Nové Město na Moravě 

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

http://www.cstv.cz

