6 2011
ZPRAVODAJ ČSTV

Závěry ze schůze
Výkonného výboru ČSTV 22.6.2011
Dobrovolnictví ve sportu
– „Týden otevřených dveří sportu“
Systémy organizace sportu

V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
Závěry ze schůze Výkonného výboru ČSTV
22.6.2011
Řádná červnová schůze VV ČSTV se uskutečnila ve středu 22.6.
v pražské O2 aréně. V plánovaném patnáctibodovém programu
byla mimo jiné také informace o výsledcích jednání s předkladateli
nabídek k řešení situace SAZKA, a.s., a příprava postupů k jednání
valných hromad horských akciových společností.
V úvodu seznámil předseda Pavel Kořan výkonný výbor s výsledky svých posledních jednání, kromě jiných s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Především pak o neformální schůzce s ministrem Josefem Dobešem, kterého po delší době osobně
seznámil se současným stavem organizace, s dopadem letošních
ekonomických opatření a s postupem reorganizace ČSTV. Zároveň společně dohodli na polovinu srpna delší pracovní setkání k
rozpracování naznačených témat i v souvislosti s přípravou ﬁnancování sportu v roce 2012. Dále předseda výbor informoval o jednání s iniciativou „Český sport 2011“, která bude pravděpodobně
požadovat svolání valné hromady ČSTV s programem zvolit nové
vedení ČSTV, informoval o závěrech červnového jednání VV ČOV, a
o současné situaci Laboratoře Antidopingového výboru ČR, která
má být z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR zrušena.
Výkonný výbor vzal na vědomí řešení případu TJ Litoměřice ve
věci penále za porušení rozpočtové kázně, obnovení přerušeného soudního řízení se SSS ČR a schválil postup ČSTV při vymáhání pohledávky za TJ Křišťál Lenora, kde zřejmě dojde k dohodě s
obcí. Zazněla také informace o závěrech prvního jednání pracovní
skupiny „9+9“, ustavené z rozhodnutí 23.VH ČSTV k transformaci a
reformám ČSTV, kde k výraznějším posunům zatím nedošlo, mimo
jiné pro nízkou účast ze strany zástupců sportovních svazů (pouze
4), a prezentována byla aktuální informace o ﬁnancování sdružených subjektů ČSTV.
K řešení situace SAZKA, a.s., byla podána obsáhlá informace,
včetně výsledků dosavadních jednání ke stále aktualizovaným
nabídkám obou zainteresovaných investičních společností. Výbor
vzal na vědomí očekávaný vývoj, který se bude odvíjet od rozhodnutí Vrchního soudu k prohlášení konkurzu na SAZKA, a.s., schválil
složení vyjednávacího týmu (P.Kořan, M.Hájek, Z.Kubec), a uložil
předsedovi svolat mimořádné jednání VV ČSTV k výsledkům dalších jednání.
Výkonný výbor také projednal a schválil pověření a mandát
svým zástupcům pro jednání valných hromad akciových společnosti SA Harrachov, a.s., SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., Ski Pec,
a.s., Nakladatelství Olympia, a.s., a dvou svolaných mimořádných
valných hromad SAZKA, a.s. K předloženým nabídkám zájemců o
odkoupení SKIAREÁLu Špindlerův Mlýn, a.s., a PS Podolí výbor 
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 zaujal jednomyslně odmítavé stanovisko. Schválil naopak postup jednání se zájemci o Nakladatelství
Olympia, a.s., smlouvu s novým zájemcem o pronájem SC Brandýs n.L. a smlouvy o pronájmu a využití SC Nymburk Basketbalem Nymburk, a.s. Ekonomický ředitel ČSTV Michal Krejcar prezentoval výsledky uskutečněné aukce na dodávky elektrické energie pro ČSTV a jeho střediska na další období,
kterou bylo dosaženo úspor v řádu 1,5 mil.Kč., předložil zprávu o delimitaci majetku ČSTV a návrh na
řešení tzv.opuštěného majetku, kterou VV ČSTV schválil.
V závěru schůze pak VV ČSTV projednal informace o kontrolách, provedených Revizní komisí ČSTV,
schválil návrh na udělení vyznamenání ČSTV, návrh plánu práce VV ČSTV na II. pololetí 2011 a návrh
termínů konání podzimních celostátních porad zástupců RS ČSTV a předsedů svazů sdružených v
ČSTV (předběžně 22. a 23.11.2011).
Mgr. Jan Boháč
Generální sekretář ČSTV

Dobrovolnictví ve sportu – „Týden otevřených dveří sportu“
Vážení představitelé sportovních klubů, tělovýchovných jednot i všech jejich oddílů a týmů, vedoucí sportovní
činnosti,
abychom získali více pozornosti pro dobrovolnou činnost, které se právě Vy denně
věnujete, připravili jsme v rámci Evropského
roku dobrovolnictví projekt internetové databáze sportovních akcí www.BRANASPORTU.cz.
Jedná se o společný projekt tematické skupiny dobrovolnictví ve sportu (ČSTV má v této
skupině vůdčí roli), která má stejně jako skupiny ostatních oblastí, pro které je dobrovolnictví
významné (zdravotnictví, sociální služby, kultura, životní prostředí, církve a náboženské organizace atd.) k dispozici na aktivity v rámci ERD
2011 částku 50 tisíc korun, ze které se rozhodla
podpořit uskutečnění projektu. Naším cílem je
ukázat význam a velikost vaší dobrovolné činnosti ve sportovních klubech a tělovýchovných
jednotách! Proto jsme vytvořili internetovou
databázi sportovních příležitostí, do které Vy
můžete vkládat informace o konání vašich pravidelných tréninků, náborových nebo jednorázových sportovních akcí. Odkaz na databázi
bude po dosažení 50 zadaných akcí umístěn
na úvodní stránku webu ČSTV a v rámci rozpočtu skupiny, kontaktů na reportéry a dalších
možností mediálně podpořena. Rodiče dětí hledající pro své ratolesti vyžití, ale i další zájemci o
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sport a pohybové aktivity, tak
budou moci na jednom místě najít informace o aktuální
nabídce sportovních organizací v jejich okolí. Pomozte
nám ukázat kolik Vás je a jak
ohromné množství práce pro
ostatní dobrovolně vykonáte.
Za startovací kampaň webu skupina zvolila „Týden otevřených dveří sportu“, který je vyhlášený
od 17. do 25. září. Naším cílem je, aby v tomto termínu bylo „veřejně“ přístupných co nejvíce sportovních akcí (tréninků, náborů, veřejných závodů
nebo jiných příležitostí k pohybu) zveřejněných
na tomto webu.
Stránka samozřejmě již funguje a bude fungovat také po skončení „Týdne“. Věříme, že na ní
naučíme chodit zájemce o sport a aktivní životní
styl.
Jak již bylo řečeno, projekt bude propagačně
podpořen a poskytne tak všem, kteří se zapojí,
možnost zviditelnit svůj tým, oddíl, klub nebo
svoji jednotu a aktivity, které pořádá. Do databáze je samozřejmě možné umístit odkaz na vlastní
webové stránky. Ty kluby a jednoty, které jimi nedisponují, mají v databázi dostatek prostoru na
podrobné popsání svých aktivit.
Případné dotazy a náměty na vylepšení adresujte na email kovar@cstv.cz.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

www.cstv.cz

Vážení čtenáři Zpravodaje ČSTV,
rádi bychom Vás touto cestou upozornili
na internetové stránky ČSTV, na kterých vedle
aktuálních informací naleznete i metodické návody
nebo legislativní poradnu. Stránky obsahují
i rubriku „Přečetli jsme...“
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http://www.cstv.cz/zpravy/precetlijsme.htm,
ve které můžete najít výběr mediálních ohlasů týkajících se aktuálních otázek sportu a naší organizace.

Atény přivítaly Světové letní hry speciálních olympiád
Světové letní hry speciálních olympiád v Athénách 2011 byly zahájeny v sobotu
25. června tradičním slavnostním ceremoniálem. Her se zúčastnilo přibližně 7 000
sportovců ze 171 zemí celého světa, včetně České republiky. Česko reprezentovalo 45
sportovců a to v plavání, atletice, bocce, cyklistice, gymnastice žen a stolním tenise.
Družstvo kopané a volejbalu tvořili sportovci tzv. sjednocených sportů. V těchto disciplínách jsou rovnoměrně zastoupeni sportovci s mentálním postižením a bez postižení. Světové letní hry speciálních olympiád, letošní největší sportovní událost pro sportovce s mentálním postižením, byly slavnostně zakončeny velkolepou show 4. července.
Česká reprezentace si na nich vedla více než úspěšně a naši reprezentanti přivezli celkem 43 medailí.
Po návratu sportovců do Prahy jsme vyzpovídali vedoucí výpravy Martinu Středovou, národní ředitelku
Českého hnutí speciálních olympiád.
Jak jsme již v průběhu her informovali, česká účast byla velmi úspěšná, naši reprezentanti přivezli domů mnoho medailí.
Ano, musím říct, že letošní tým byl z našich nejúspěšnějších reprezentací. Přivezli jsme celkem 43
medailí, z toho deset zlatých, 14 stříbrných a 19 bronzových. Myslím, že je to vynikající výkon, když
uvážíme, že nás v Aténách reprezentovalo 45 sportovců. Ale samozřejmě nešlo pouze o medaile, i
když sportovce získání medaile vždy potěší. Všichni si přivezli domů spoustu zajímavých zážitků a
nových zkušeností.
Ve kterém sportu jsme byli nejúspěšnější?
Nechtěla bych zde někoho jmenovitě vyzdvihnout, protože všichni
byli skvělí, připravila jsem si statistiku jednotlivých sportů. V gymnastice naše dvě gymnastky získaly celkem 9 medailí, to je výborný výkon.
Deset medailí naši reprezentanti vybojovali ve stolním tenise, v plavání
a atletice po 7 medailí, v cyklistice šest, v bocce dvě medaile, tým sjednocených sportů fotbalu získal zlatou medaili a volejbalisté bronzovou.
Setkali jste se s podporou ze strany velvyslanectví ČR, řada delegací byla přijata velvyslanci svých zemí, to je pro sportovce jistě velký
zážitek.
Česká reprezentace bohužel takové pozvání ze strany velvyslanectví neobdržela. Na předešlých Světových hrách byla česká delegace 
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několikrát na české velvyslanectví pozvána a bylo to vždy velmi příjemné setkání. Už nyní mohu prozradit, že na naše sportovce čeká velmi zajímavé pozvání na Pražský hrad. První dáma, Livia Klausová
je patronkou Českého hnutí speciálních olympiád a doprovodila naše sportovce na Světové letní hry
SO v Irsku v roce 2003. Pozvání na Pražský hrad pro naše trenéry a sportovce po úspěšné reprezentaci na Světových hrách se stalo velmi sympatickou tradicí, které si velmi vážíme. Na setkání s první
dámou na začátku září se všichni již
velmi těší.
Světové letní hry SO se v Aténách
konaly v době kulminující politické
krize, nechyběla ani generální stávka a protesty. Jak se řečtí pořadatelé
vyrovnali s touto obtížnou situací?
Pochopitelně to byla, pro pořadatele takové obrovské sportovní události velmi složitá situace. Zde musím
citovat prezidenta Mezinárodního
hnutí SO, Timothy Shrivera, který za
všechny účastníky poděkoval řeckým
organizátorům za to, že hry navzdory
velmi složité politické a ekonomické
situaci uspořádali a umožnili tak setkání sportovců SO z celého světa. Za
naši výpravu mohu potvrdit, že jsme žádný vliv protestů ani generální stávky na průběh her nezaznamenali. Naopak jsme obdivovali, jak fungovala doprava sportovců i zásobování, i když byla generální
stávka. Hry také podpořilo podle mých informací na 20tisíc dobrovolníků.
Kdy a kde se budou konat příští Světové hry speciálních olympiád?
V souladu s olympijským cyklem se každé čtyři roky konají Světové hry letní nebo zimní. Nejbližší
Světové hry speciálních olympiád budou tedy zimní v roce 2013 a stejně jako Zimní olympijské hry v
roce 2018 uspořádá tyto hry jihokorejský Pchjongčchang.
O Speciální olympiádě
Speciální olympiáda je mezinárodní hnutí, které pomáhá měnit životy mentálně postižených jedinců prostřednictvím sportu. Motivuje lidi s různými formami mentálního postižení, pomáhá prosadit jejich přijetí ve společnosti a celosvětově podporuje respekt k takto znevýhodněným spoluobčanům. Sdružení bylo založeno v roce
1968 paní Eunice Kennedy Shriverovou a počet angažovaných sportovců
od té doby každoročně narůstá. Jeho
součástí je nyní více než 3,7 mil. sportovců z více než 170 zemí světa, kteří
se v průběhu celého roku zúčastňují
tréninků, atletických závodů a dalších
souvisejících akcí. Hnutí SO je uznáno
Mezinárodním olympijským výborem a je oprávněno používat termín
„Olympiáda“. České hnutí speciálních
olympiád (ČHSO) je oﬁciálním akreditovaným národním programem Special Olympics Inc.
V České republice se program 
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 speciálních olympiád rozvíjí od roku 1990 a nyní sdružuje cca 160 sportovních klubů, ve kterých je
organizováno cca 3000 mentálně postižených sportovců z celé republiky. Speciální Olympiáda poskytuje lidem s mentálním postižením neustále příležitost zvyšovat svůj potenciál, zlepšovat fyzickou
kondici, projevovat odvahu a zažívat radost z pohybu a přátelství. Více informací o Speciální olympiádě naleznete na http://twitter.com/#!/specialolympics, fb.com/specialolympics; youtube.com/specialolympicshq a specialolympicsblog.wordpress.com.
Český svaz mentálně postižených sportovců
Paralelně s tímto hnutím je v České republice aktivní Český svaz mentálně postižených sportovců
(ČSMPS) http://www.uzps.cz/svazy/csmps/sport_intelektove_postizenych/, který je občanským sdružením samostatných sportovních oddílů, odborů, klubů a tělovýchovných jednot, případně dalších
organizací a jednotlivců, které zajišťuje tělovýchovnou, sportovní a turistickou činnost sociální skupiny mentálně postižených sportovců. Členy svazu jsou především mentálně postižení sportovci, jejich
doprovodné osoby - bez rozdílu věku. Svaz celoročně organizuje závody a Mistrovství ČR ve dvanácti
sportovních disciplínách. Je členem Mezinárodní sportovní federace pro osoby s intelektovým postižením (International Sports Federation for People with an Intellectual Disability) (http://www.inas-ﬁd.org/ ) a na závody této federace vysílá reprezentanty ČR. Podle slov prezidenta ČSMPS pana Pavla
Svobody se hnutí speciálních olympiád a svaz mentálně postižených sportovců vzájemně doplňují.
Speciální olympiády jsou jednorázové akce konané ve čtyřletém cyklu, oproti tomu svaz mentálně
postižených sportovců pořádá dlouhodobé soutěže se zaměřením na výkonnost sportovců.
Na závěr bych chtěl poblahopřát celé výpravě, která reprezentovala ČR na světových letních hrách
speciálních olympiád k vynikajícím úspěchům a skvělé reprezentaci.
(Z podkladů ČHSO a ČSMPS)
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV

Demokratické principy ve sportu
Sportovní prostředí v ČR a jeho fungování je založeno na demokratických principech. Sportovní
kluby a tělovýchovné jednoty fungují v drtivé většině jako občanská sdružení, i když se lze setkat i
s provozováním sportovní činnosti v rámci podnikatelských subjektů (obchodních společností).
Základní normou, která řeší vznik, zánik apod.
občanského sdružení je zákon č. 83/1990 Sb.
o sdružování občanů. Tento zákon pak stanoví
také základní pravidla pro fungování sdružení,
i když pouze obecně a v podrobnostech ponechává sdružením poměrně značnou volnost, aby
si ve stanovách upravily svou vnitřní
strukturu a fungování podle vlastních potřeb. Stejně
jako demokratické principy fungují lépe nebo hůře
ve všech ostatních oblastech naší společnosti v
závislosti na prosazování
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práv a dodržování pravidel, také ve sportu nejsou tyto principy samospasitelné.
Je dobré, aby principy demokracie a svá práva
a povinnosti znali také členové klubů (jednot).
Nejedná se pouze o jejich zákonná práva, ale
zejména pak o jejich členská práva a povinnosti, neboť ty zákon ponechává úpravě stanovám
a budou se tak v rámci různých sdružení lišit.
Jestliže členové svá práva neznají a netrvají na
jejich dodržování zejména v době, kdy podle jejich názoru není něco v pořádku, celý systém se
stává nefunkčním. Řízení klubů (jednot) se stává
netransparentním a vzniká i řada
zbytečných neshod a sporů.
Každý klub, založený
jako občanské sdružení
podle zákona o sdružování, musí mít své stanovy, které udávají základní
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 pravidla jeho fungování. Stanovy by měly být k
dispozici všem členům klubu (jednoty), kteří na
jejich základě mají stanovenu řadu práv a povinností. Tím nejzásadnějším právem je možnost
stanoveným způsobem ovlivňovat činnost klubu
(jednoty), a to s ohledem na smysl sdružování,
kterým je bezpochyby realizace společných zájmů. Většinou stanovy mezi základní práva řádných členů přiznávají právo zúčastňovat se členských schůzí (nejvyšších orgánů), ať již osobně
nebo prostřednictvím delegáta, právo vyjadřovat
na nich své názory a právo ucházet se o místo ve
volených orgánech klubu (jednoty), které se starají o jeho chod v době mezi členskými schůzemi.
V této souvislosti je ovšem třeba poukázat na to,
že v rámci sdružení mohou být stanovena i určitá
omezení (např. věková hranice pro volbu do orgánů sdružení) či různé kategorie členů s různými právy, aniž by tím byly narušeny demokratické principy. Předpokladem ovšem je, že v rámci
jedné kategorie budou mít všichni členové, kteří
sem spadají shodná práva a povinnosti. Právem

každého člena je samozřejmě také klub (jednotu)
opustit, jestliže nesouhlasí s většinovým názorem
jeho (jejích) členů či z jiných důvodů. Nikdo nemůže být nucen ke sdružování.
Kluby (jednoty) a jejich sportovní oddíly jsou
většinou sdruženy v národním sportovním svazu
a v některé ze střešních sportovních organizací,
které opět fungují na základě schválených a registrovaných stanov, které by měly být k dispozici všem sdruženým členům. Také v nich jsou
stanovena práva a povinnosti členů, a pravidla
fungování organizace. Na této úrovni jsou práva
a povinnosti známé a zpravidla významně uplatňované, zejména v republikových svazech a střešních organizacích. Na nižší než národní úrovni a v
klubech je přístup členů mnohdy pasivnější.
Střešní organizace v ČR mají poměrně značný
vliv na vývoj sportovního prostředí i jeho ﬁnancování. Každý člen klubu (jednoty) však má šanci
něco ovlivnit, přiložit ruku k dílu a podílet se vedle sportovní činnosti také na řízení klubu.
Redakce Zpravodaje ČSTV

Národní seminář WILD
Komise sportu žen ČOV uspořádala v rámci Evropského týdne sportu a relaxace žen seminář zaměřený na osobní a profesní rozvoj žen zapojených do oblasti sportu.
Akce zaměřená na self-management a motivaci žen podílet se na rozhodování o sportu se konala
4. a 5. července na Hluboké nad Vltavou. „Cílem je poskytnout ženám platformu pro setkání, sebeuvědomění a vzdělávání tak, aby měly informace a také motivaci realizovat se v oblasti řízení sportu,“
shrnula Naděžda Knorre, předsedkyně Komise sportu žen ČOV. „V současné době v Česku o sportu
rozhodují ve většině muži. Žen je v řídících pozicích ve sportu jen necelých deset procent. Některé 
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 sportovní organizace, například včetně basketbalu, golfu, volejbalu nebo lyžování nemají ve svém
výboru dokonce žádnou ženu,“ podotkla Knorre.
Záštitu nad seminářem převzal předseda ČOV Milan Jirásek, který zároveň upozornil, že „Český
olympijský výbor dlouhodobě podporuje aktivity Komise sportu žen a rovnoprávné zapojení žen do
sportovní činnosti na všech úrovních a ve všech funkcích, což je i jedna z vizí a zároveň požadavků
Mezinárodního olympijského výboru.“
Dvoudenní program, kterého se zúčastnilo třicet šest žen, zahrnoval přednášky, workshopy, prezentace účastnic a panelovou diskusi zástupkyň a zástupců českého i slovenského sportu. Účastnice
mohly získat informace a rozvíjet své dovednosti v oblasti managementu, organizace sportu, osobní
analýzy, vztahu s médii a psychologie. Lektorem a účastníkem panelové diskuse byl také generální sekretář ČSTV Mgr.Jan Boháč, člen Komise sportu žen ČOV, který přednesl účastnicím semináře
informace o současné situaci a ﬁnancování sportu v ČR a Evropě. Součástí programu byly i aktivity
souběžně probíhajícího Evropského týdne sportu a relaxace žen (www.tydenzen.cz ).

Systémy organizace a řízení sportu v Evropě
Sport v České republice stojí po dvaceti letech opět před křižovatkou a vedou se jednání o tom,
jakým směrem se bude ubírat systém jeho organizace. Určujícím vodítkem pro další období bude
přijetí zákona o sportu. Již sama existence tohoto zákona nás řadí k byrokratickému systému řízení
sportu a k východoevropskému modelu ﬁnancování (jak bude později vysvětleno). A právě principy,
které se v tomto zákonu schválí můžou organizovaný sport v České republice posunout z jeho jedinečné pozice jakýmkoliv směrem. Doufejme, že se sportovním organizacím podaří do zákona prosadit zachování demokratických principů v řízení sportu, ale i v dělení ﬁnančních prostředků.
V roce 2007 byla Evropskou komisí publikována „Bílá kniha sportu“, která prezentuje její názor na
postavení sportu v Evropské unii. Již zde se poukazuje na velkou různorodost systémů řízení sportu.
Tématem řízení sportu se zabývalo mnoho autorů, ale většinou se zaměřili na jeden konkrétní systém
jedné země. Ucelený pohled na systémy organizace řízení sportu v Evropě přinesla studie prezentovaná Jeanem Camym a jeho kolegy ve VOCASPORT reportu (VOCASPORT Research Group). Jeho pohled na jednotlivé systémy odhaluje jejich slabosti i výhody oproti jiným. Neexistuje ideální systém,

ale jednotlivé systémy mohou být lepší pro dosažení konkrétních cílů.
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První z popsaných systémů Camy nazývá „Byrokratické uspořádání“ s vysokým stupněm ovlivnění státní mocí. Za klasické představitele označil bývalé země východoevropského bloku, kam byla
vedle Polska, Slovenska, Litvy, ale i Francie zařazena také Česká republika. Tento systém se vyznačuje
existencí zákona o sportu. Jsou dána jasná pravidla, která stanovuje státní sektor a samotný aktivní
sportovec má jen nepatrnou možnost ovlivnit politiku ve sportu.
Podle mého názoru se Česká republika v posledních čtrnácti letech nenacházela v byrokratickém
uspořádání, jak je ve studii uvedeno. Většina pravomocí je delegována na sportovní svazy a střešní
organizace. V demokratickém systému řízení občanských sdružení má každý člen právo se podílet na
ovlivňování sportovního dění, a tato podmínka je také v českém systému splněna. Z toho důvodu
bych se přikláněl k zařazení České republiky spíše do „Misijního uspořádání“ a nebo někam na hranici
„Sociálního uspořádání“ a „Misijního uspořádání“.
Charakteristiky systému: Systém je stabilní, soustředí se na dlouhodobé cíle a investice.
Druhým ideálním typem je „Podnikatelské uspořádání“, které je charakterizováno vysokým vlivem trhu na podmínky přímého zajištění sportu, ale i vysokým podílem soukromých ﬁrem na provozování veřejných (státních) sportovišť. Systém a pravidla jsou určována převážně veřejným sektorem,
kde se uplatňují demokratické principy. Sportovec opět nemá přímý vliv na ovlivnění sportovního
dění. Příkladem bylo Irsko a Velká Británie v osmdesátých a devadesátých letech.
Charakteristiky systému: Soustředí se na krátkodobé cíle, maximalizuje aktuální výsledky systému.
Šest států Evropské unie bylo podle typologie pana Camyho zařazeno do „Misijního uspořádání“, jsou jimi Rakousko, Německo, Itálie, Lucembursko, Švédsko a Dánsko. V tomto uspořádání má
dominantní postavení dobrovolné sportovní hnutí, na které stát i místní samospráva deleguje většinu odpovědnosti za směřování sportovní politiky. Větší množství práv je na straně dobrovolných
pracovníků. Soukromý sektor je na okraji celého systému.
Charakteristiky systému: Soustředí se na krátkodobé a střednědobé cíle, je adaptabilní, ﬂexibilní.
Jestliže předešlý systém delegoval moc na sportovní hnutí (občanská sdružení) „Sociální uspořádání“ je založeno na vlivu širší občanské společnosti. Systém se nevyznačuje dominancí jednoho
sektoru, ale naopak spoluexistencí a spoluprací mezi veřejným, dobrovolným a komerčním sektorem. Tento systém nalezl v EU uplatnění pouze v Nizozemsku.
Charakteristiky systému: Soustředí se na dlouhodobé výsledky systému, dlouhodobé investice.
Myslím, že tato typologie charakterizuje čtyři základní přístupy k organizaci a řízení sportu v EU.
Nepřesnosti se však vyskytují při zařazení jednotlivých států do typů uspořádání a řízení sportu.
Velice úzce je s typem řízení sportu spjatý systém ﬁnancování sportu. Sportovní organizace (sport)
je ﬁnancován (podporován) ve většině států ze čtyř základních zdrojů. Průměrné procentuelní rozložení těchto zdrojů v členských zemích EU můžete vidět na obr.
V minulém roce bylo provedeno šetření „Analysis of the internal market barriers to the funding
of grassroots sports in the EU“, kde se mimo jiné
analyzovaly příjmy sportovních organizací a ﬁnancování sportu v jednotlivých zemích. Studie rozdělila většinu států EU do třech skupin podle druhu
ﬁnancování. V první skupině (Severozápadní model
ﬁnancování) jsou státy, kde se sociální požadavky
občanů odrážejí ve veřejném ﬁnancování. Vše vede
k poměrně vysokým podílům veřejných výdajů na
ﬁnancování sportu (většinou jsou s touto politikou
spojené vysoké daně). Na ﬁnancování sportu se
také vysoce podílejí domácnosti, a to buď přímo
Struktura ﬁnancování sportu podle francouzské studie
skrze ﬁnanční výdaje a nebo nepřímo skrze dobro„Study of public and private ﬁnancing of sport in Europe
(2008)“
volnickou činnost. Současně se u většiny států na 
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 ﬁnancování podílí i loterie. Podle legislativy jednotlivých členských států se ﬁnance z loterii přerozdělují skrze samosprávu (Německo), skrze stát, anebo o distribuci rozhoduje přímo loterní společnost
(Česká republika). Do této skupiny se řadí: Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemí, Německo, Rakousko,
Lucembursko a Belgie. Více než 25% obyvatel těchto států je členy sportovních klubů. Kluby v těchto
zemích mají velký počet členů – v drtivé míře čítají více jak 100 členů. V této skupině jsou především
zastoupeny státy s „Misijním uspořádáním“ organizace sportu.
V druhé skupině (Jižní model ﬁnancování) najdeme státy s nižším podílem veřejného ﬁnancování
sportu. Priorita veřejného ﬁnancování je soustředěna na národní federace a na výkonnostní sport.
Náklady domácností na sport jsou nízké a ani úroveň podílu dobrovolnictví není vysoká. Soukromý
sportovní sektor je podporován jen částečně. Deset procent obyvatel je členy sportovních klubů.
Průměrná členská základna klubů v těchto státech je nízká. Představiteli této skupiny států jsou Portugalsko, Itálie, Řecko, Malta, Španělsko.
Ve třetí skupině (Východní model ﬁnancování) jsou zařazeny státy, ve kterých po roce 1990 zkolabovala infrastruktura sportu. Přesto, že veřejné ﬁnancování sportu je v těchto zemích nízké, tak
podíl na přímém ﬁnancování sportovních klubů je o hodně vyšší než evropský průměr (30%). Práce
dobrovolníků zde není rozšířena a přibližně 3% populace jsou členy sportovních klubů. Patří sem Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Litva a Polsko. Zde mají většinu státy s „Byrokratickým uspořádáním“
organizace sportu.
U třech zemí byly vypozorovány značné odlišnosti od výše popsaných modelů. Odlišné systémy
organizace a ﬁnancování sportu nalezneme ve Francii, Velké Británii a České republice.
Český systém ﬁnancování sportu je odlišný v otázkách přímého ﬁnancování a má mnoho společného se III. skupinou – východoevropskou. Většina veřejných ﬁnancí směřuje na podporu výkonnostního sportu a reprezentace. Oproti této skupině je však v Čechách několikanásobně vyšší podíl
dobrovolné práce ve sportovních klubech (funkcionáři trenéři...). Jedna čtvrtina obyvatelstva ČR je
členem sportovních klubů, tato hodnota je obvyklá spíše u severozápadního modelu ﬁnancování.
Odlišnost systému v ČR podle mého názoru spočívá v kombinaci několika vlivů: existence nezávislých (vlastních) ﬁnančních zdrojů, tradice dobrovolnictví a„sportu pro všechny“ sahající až do dob
Rakouska-Uherska a výrazná podpora sportu v době socialismu.
Mgr. David Opatrný
Management sportu ČSTV

P RÁVO
Přípravy nové podoby zákona o dobrovolnictví zahájeny
Příprava novelizace zákona o dobrovolné službě je v současné době v
gesci MŠMT, které se také v osobě náměstka ministra p. Kocourka stalo koordinátorem Evropského roku dobrovolnictví 2011. Právě celospolečenské
povědomí o dobrovolnictví ve všech jeho formách, připomínaných letos
rokem dobrovolnictví, by mohlo proces tvorby zákona podpořit.
Přípravy nového zákona byly zahájeny veřejnou on-line konzultací.
Proběhla také již druhá schůzka zástupců zainteresovaných stran z prostředí jak státní správy, tak i neziskových organizací, které se dobrovolnictvím zabývají nebo je nezbytnou podmínkou jejich existence a činnosti. Diskutovalo se již i o konkrétních záměrech, které by
měl budoucí zákon naplňovat.
Na poslední schůzce, která se konala 30.6.2011 v koordinaci MŠMT, zastupoval zájmy a potřeby 
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 sportovního prostředí pouze Český svaz tělesné výchovy. ČSTV je také z pověření ostatních sportovních organizací gestorem aktivit dobrovolnictví ve sportu, spojených s projektem ERD 2011 v České republice. Je určitě zajímavé, že vedle sportu je aktivních dalších deset tématických skupin, do
kterých lze dobrovolnictví rozdělit - zdravotnictví, sociální služby, kultura, děti a mládež, ekologie,
mezinárodní a rozvojová spolupráce, mimořádné události, ﬁremní dobrovolnictví, komunitní dobrovolnictví a církve a náboženské společnosti.
http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-ve-sportu/
Je známou skutečností, že současný zákon o dobrovolné službě se dobrovolnické činnosti, praktikované ve spolcích, vůbec netýká, a podmínky pro práci například dobrovolníků ve sportu (trenérů,
cvičitelů, rozhodčích, funkcionářů oddílů a klubů) nijak neupravoval. Důležité je zejména, aby sport,
jako oblast, kde působí zdaleka nejvíce dobrovolníků ve srovnání s ostatními oblastmi, kde dobrovolníci působí (platí pro ČR i celou Evropu) nezůstal zákonem opomenut a aby byly odstraněny překážky
uznání dobrovolnictví na členském principu tak, jak je to v Evropě běžné.
Redakce Zpravodaje ČSTV

Letní organizované sportování a problematika hluku
Začaly letní prázdniny a v tomto čase obvykle pořádají sportovní oddíly soustředění i řadu dalších
sportovních akcí při nichž hraje hudba a je slyšet bouřlivá divácká kulisa. Občas se pak v okolí místa,
kde se sportuje objeví někdo, komu se tento hluk nelíbí. Jaký je stav věcí podle českého práva?
Obecně závazné právní předpisy stanovují pouze hygienické limity hluku, které nesmí být překročeny.
Uvedenou problematiku upravuje především zák. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví
(http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-258-2000-sb-o-ochrane-verejneho-zdravi-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu - ustanovení §30-§34). Zde je upraveno, že hluk z veřejné
produkce hudby (sem lze podřadit i případ hudební produkce spojený se sportovní akcí) nesmí překročit hygienické limity hluku upravené pro chráněné prostory. Těmito prostory jsou jednak:
a) chráněné venkovní prostory – nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu,
léčení atd.
b) chráněné venkovní prostory staveb – prostor 2 m okolo bytových domů, rodinných domů
atd.
Závazné hygienické limity hluku pak stanoví nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací (ustanovení §11 a příloha č. 3).
Pokud tedy nebudou tyto limity překročeny (a lze předpokládat, že užíváním aparatury uváděným
způsobem k překročení limitů nedochází), není důvod, aby zvuková aparatura nebyla užívána. Naopak v případě, kdy by limity překročeny nebyly, by byl zákaz (míněno zákaz od orgánů státní správy
nikoli tedy zákaz od soukromé osoby) jejího užívání porušením základního principu našeho právního
řádu totiž, že každý může činit, co není zákonem zakázáno.
Orgánem, který je oprávněn ukládat opatření k nápravě (případně tedy i zakázat užívání určitého
zdroje hluku) je pak příslušná krajská hygienická stanice, která plní úkoly orgánu ochrany veřejného
zdraví. Tato opatření však většinou ukládá na základě stížnosti a teprve po provedení kontrolního
měření hluku.
Měření hluku je totiž záležitostí odbornou a mohou ho provádět pouze osoby, které jsou držiteli

příslušné autorizace.
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Za dané situace se může i sportovní klub obrátit na některou laboratoř s příslušnou autorizací, aby
provedla kontrolní měření hluku. Případně požádat krajskou hygienickou stanici, zda by nevydala své
stanovisko k dané záležitosti. Ale nejde v žádném případě o povinnost, kterou by klub musel splnit
před tím než bude zvukovou aparaturu používat.
Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní a personální odbor ČSTV
Další zajímavé dokumenty, vzory a novinky ve vývoji v oblasti práva vztahujícího se k činnosti sportovních organizací naleznete na adrese: http://www.cstv.cz/legislativni_poradna_a_informace.htm

E KONOMIKA
Číselné loterie jako prostředek k ﬁnancování dobrého účelu
Hazardní a loterní průmysl je zdrojem významných prostředků nejen pro provozovatele,
ale, je-li provozován legálně podle nastavených
pravidel, generuje značné zdroje i pro toho, kdo
uděluje licence. Hazard je široká oblast činnosti,
kam patří kasina, hry, včetně moderních hracích
automatů, různé sázky, loterie, a také číselné loterie. Číselné loterie, u nás nejznámější v podobě Sportky, tvoří jen malou část celkového trhu
sázek a her. V mnoha státech je z těchto výnosů
ﬁnancován mimo jiné také sport.
Podívali jsme se na internetu po dostupných
informacích o fungování číselných loterií v Evropě a USA. Ve třech státech, které jsme pro vaši
informovanost vybrali, je provozování loterie v
rukou státu, samosprávy nebo jiné veřejné instituce a vždy je dbáno na hospodárnost. Konkrétní
čísla, můžeme-li se plně spolehnout na internetové zdroje, se od sebe příliš neliší.
Velká Británie
Národní loterie ve Velké Británii je provozována státem prostřednictvím společnosti Camelot.
Ze vsazených peněz je o něco více než polovina
vyplacena na výhrách sázejícím, 12% z nich je
odvedeno v podobě loterní daně vládě, 5% činí
marže prodejců sázenek, náklady provozovatele
tvoří pouze 4% této částky a celá společnost je
tak nejhospodárnější loterní společností v Evropě. Celých 28% z objemu vsazených peněz je
určeno na veřejně prospěšné účely společensky
odpovědným způsobem. Informace jsme čerpali
z oﬁciálních internetových stránek provozovatele loterie.
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Spolková republika Německo
V Německu provozují loterie, včetně číselných,
na základě smlouvy uzavřené se státem, platné
od 1.ledna 2008, jednotlivé spolkové země, které
za tímto účelem zřizují vlastní loterní společnosti. Podle herního plánu, který musí být předložen
před schválením povolení ke spuštění hry, tvoří
výhry nejméně 30% a čistý zisk činí také nejméně 30% ze vsazených peněz (u „malých loterií“ s
objemem vsazených peněz do 40 tisíc Euro ročně pak nejméně 25%). Čistý zisk je přitom celý
poukázán na veřejně prospěšné účely, které jsou
uvedeny v žádosti o povolení hry. Například z národní číselné loterie Glücksspirale směřuje 25%
vsazených peněz na podporu Německého olympijského sportovního sdružení, Německé nadace
na ochranu památek a do Národního sdružení organizací věnujících se poskytování sociální péče
zdarma. Toto pravidlo platí pro všechny provozovatele loterií. O rozdělení zbylé části čistého zisku
(pět i více procent) rozhodují příslušná ministerstva jednotlivých spolkových zemí.
Ve spolkové zemi Sársko se zhruba jedním milionem obyvatel, která leží na hranicích s Francií
a Lucemburskem, zřídili loterní společnost Saarland-Sporttoto GmbH, která zajišťuje jak národní
loterii, tak vlastní loterie a sportovní sázky. Zákonem je stanoven odvod čistého zisku z místních
loterií a sportovních sázek takto: 12,5% na podporu sportu Sárskému sportovnímu sdružení; 1,5%
(nejméně 1.534.000 EUR) k plnění poslání Sárské
nadace kulturního dědictví; 1% Zemské akademii hudebně-kulturního vzdělávání; 0,75% 
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 na podporu projektů z oblastí vzdělávání, kultury, umění, vědy a památkové péče; 0,4% na sociální účely; o rozdělení zbylé části čistého zisku
rozhoduje správní rada loterní společnosti se
souhlasem zemského ministerstva vnitra a sportu. Informace jsme čerpali z dokumentů dostupných na internetu: smlouvy o provozování loterií
mezi státem a spolkovými zeměmi a ze sárského
zákona vztahujícího se k této smlouvě.
Spojené státy americké
Ve spojených státech amerických jsou číselné
loterie a prodej losů provozovány jednotlivými
státy, přestože se v jednotlivých parametrech liší,
platí že náklady na chod loterie a distribuci sázenek nepřekročí 20% vsazených peněz, na veřejně prospěšné účely (každý stát je vnímá trochu
jinak, jedná se např. o: dopravní infrastrukturu,
fond válečných veteránů, ochranu životního prostředí nebo školní sport) připadne i více než 30%
a zhruba polovina je vyplacena na výhrách.
Informace jsme čerpali z wikipedie, online
přehledu loterií v USA a internetových stránek
několika provozovatelů.
Česká republika
Náš Zákon o loteriích a jiných podobných
hrách, který se vztahuje na všechny formy hazardu (číselné loterie, losy, hrací automaty, video-loterní terminály, kasina i sportovní sázky)

S DĚLENÍ

ukládá jejich provozovateli odvádět na veřejně
prospěšné účely 6 až 20% z tzv. výtěžku, který se
spočítá tak, že se od vsazených peněz odečtou
vyplacené výhry a správní poplatky (většinou
tvoří více než 50%). Stát nemá pod kontrolou,
kam prostředky směřují. Jednotliví provozovatelé hlásí ministerstvu ﬁnancí příjemce, částku
a účel, na jaký byla poskytnuta. Odvod se tedy
provádí z částky o polovinu menší než jinde ve
výše uvedených příkladech. Z toho je zřejmé, že
společnosti vydělávající v České republice na hazardu, odvádějí na veřejně prospěšné účely výrazně méně.
Téma, které se již nějakou dobu objevuje
v český médiích, je právě novelizace tohoto zákona. Budou-li novelou nastavena pravidla obvyklá
ve výše uvedených zemích a podaří-li se omezit
nelegální provozování všech forem hazardu, kde
dnes vznikají značné úniky zejména poskytováním těchto služeb nelicencovanými společnostmi na internetu, může být přínos nejen pro český
sport značný. Dotace pro oblast sportu ze státního rozpočtu by pak mohla dosáhnout třech až
čtyř miliard korun, kterými by v budoucnu rádo
přispívalo MŠMT.
Mgr. David Kovář
Management sportu ČSTV

OHLASY ZAJÍMAVOSTI

Blahopřejeme
Atletika
Na ME družstev ve švédském Stockholmu se našemu družstvu bohužel nepodařila udržet příslušnost
k elitní skupině. Přesto některé výkony stojí za zmínku. Jako jediná z našeho družstva přispěla plným
bodovým ziskem Zuzana Hejnová v běhu na 400 metrů překážek v českém rekordu 53,87 sekundy.
Na stupně vítězů se dostalo ještě pět českých reprezentantů. Druhá byla čtvrtkařka Denisa Rosolová,
třetí pozice patří tyčkařce Jiřině Ptáčníkové, oštěpařce Barboře Špotákové, výškaři Jaroslavu Bábovi a
nečekaně kladivářce Kateřině Šafránkové.
Zuzana Hejnová vylepšila na mítinku atletické Diamantové ligy v Paříži český rekord na 400 metrů
překážek na 53,29 sekundy a svým výkonem se dostala do čela letošních světových tabulek. V Paříži
zvítězil také výškař Jaroslav Bába, oštěpařka Barbora Špotáková skončila druhá, oba ve svých letošních maximech.
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 Basketbal
České reprezentantky na ME v Polsku sice nezískaly medaili, přesto si díky postupu do semiﬁnále
zajistily účast v kvaliﬁkaci na OH v Londýně. Eva Vítečková byla novináři zvolena do nejlepší sestavy
mistrovství.
Cyklistika
Biker Jaroslav Kulhavý získal stříbrnou medaili na mistrovství světa v maratonu v italské Montebelluně.
Jaroslav Kulhavý ovládl další závod SP XC v kanadském Mont Sainte Anne a po třetím triumfu v kariéře se vrátil do čela seriálu.
Po týdnu biker Jaroslav Kulhavý zopakoval vítězství v SP XC tentokrát v americkém Windhamu a pojistil si průběžné vedení v seriálu, který pokračuje v polovině srpna v Novém Městě na Moravě.
Silničář Leopold König vybojoval druhé místo v závodě kategorie 2.HC Kolem Rakouska a zaznamenal tak největší úspěch v kariéře. Jeho kolega z týmu NetApp, Jan Bárta, obsadil v celkové klasiﬁkaci
osmé místo.
Jiří Ježek završil svými vítězstvími v kanadském Baie Comeau v časovce i v silničním závodě svou cestu za prvenstvím v celkovém hodnocení SP tělesně handicapovaných. Tereza Diepoldová po druhém
místě v časovce a třetím v silničním závodě obsadila v SP celkově třetí místo.
Fotbal
Na ME hráčů do 21 let v Dánsku získal náš výběr po semiﬁnálové prohře se Švýcarskem bronzové
medaile. v boji o postupové místo na OH do Londýna pak svěřenci trenéra Dovalila bohužel nestačili
na tým Běloruska.
Hokejbal
Čeští hokejbalisté obhájili na mistrovství světa
v Bratislavě titul z roku 2009. Ve ﬁnále zdolali Kanadu 3:1. S pětinásobnými šampiony se
naši utkali ve ﬁnále popáté a poprvé uspěli.
Brankář našeho výběru Lukáš Heczko byl vyhlášen Nejužitečnějším hráčem MS a do All
Stars týmu byli zvoleni obránce Tomáš Rejthar
a útočník Ondřej Kejř.
Tým našich žen vybojoval bronzové medaile.
Brankářka Kateřina Bečevová byla vyhlášena
nejlepší hráčkou turnaje a obránkyně Petra Herzigová byla vybrána do All-stars šampionátu.
Jachting
Veronika Fenclová útočila na ME ve ﬁnských Helsinkách v olympijské třídě Laser Radial na medaili, ale
nakonec skončila čtvrtá.
Judo
Lukáš Krpálek vyhrál SP v Miami ve váze do 100 Kg a připsal si už čtvrtý turnajový triumf v seriálu v
seniorské kariéře.
Kanoistika
Nejhodnotnější výkon na ME v srbském Bělehradě předvedli deblkajakáři Lukáš Treﬁl a Pavel Davídek,
kteří obsadili čtvrté místo na kilometrové trati. Singlkanoista Lukáš Koranda získal na neolympijské
trati 5000 metrů jedinou medaili, když vybojoval bronz.
Kanoista Stanislav Ježek skončil druhý v závodu SP vodních slalomářů ve slovinském Tacenu.
Kajakář Luboš Hilgert a kanoista Stanislav Ježek obsadili shodně třetí místo v druhém dílu SP vodních
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 slalomářů ve francouzském L‘Argentiére-la-Bessée.
Juniorské tituly mistrů Evropy na olympijských tratích vybojovali na šampionátu juniorů a kategorie 
U23 v chorvatském Záhřebu Josef Dostál (K1 1000m i 500m), Patrik Kučera a Jakub Špicar (K2 1000)
a Martin Fuksa (C1 500m). Medaile v olympijských disciplínách v kategorii U23 získali Lukáš Koranda
(stříbro C1 1000m) a Daniel Havel (bronz K1 1000m).
Kolečkové brusle
Specialistka na shorttrack Kateřina Novotná obsadila druhé místo v závodě SP v inline bruslení v
Ostravě.
Čeští inline hokejisté dosáhli na domácím MS IIHF v Pardubicích historického úspěchu, když ve ﬁnále porazili tým USA 3:2 a získali premiérový titul. Členové českého výběru brankář Roman Handl a
obránce Tomáš Demel byli navíc vyhlášeni nejlepšími hráči turnaje.
Na MS juniorů v inline hokeji pořádaném tentokrát federací FIRS v italském Roccarasu získali naši
reprezentanti zlaté medaile.
Lyžování
Jan Němec vyhrál v Olešnici v Orlických horách závod SP v travním lyžování. V superkombinaci za ním
dojel druhý Jan Gardavský, v soutěži žen byla devatenáctiletá Eva Fabiánová třetí.
Akrobatický lyžař Roman Dobřanský vybojoval bronz na letním ME v akrobatických skocích do vody,
které se konalo v Acrobat Parku Aleše Valenty ve Štítech.
Plavání
Rostislav Vítek vyhrál nejdelší mořský maraton z ostrova Capri do Neapole, který měří 36 kilometrů a
je součástí SP. Zopakoval tak své vítězství z roku 2009.
Vytrvalkyně Abhejali Bernardová se stala pátou českou plavkyní, která zdolala kanál La Manche. Dokázala to v čase 14 hodin a 37 minut.
Střelba
Na závodech SP v německém Mnichově se o tři pódiová umístění postaraly tři ženy. Kateřina Emmons
obsadila druhé a Adéla Sýkorová třetí místo ve střelbě ze vzduchové pušky. Obě zajistily pro ČR místa
na OH v Londýně. Lenka Marušková byla třetí ve střelbě ze sportovní pistole.
Tenis
Na nejprestižnějším turnaji roku se velice dařilo našim tenistkám. V londýnském All England Clubu,
jako teprve třetí česká žena vybojovala vítězství Petra Kvitová. Květa Peschkeová vyhrála se Slovinkou
Katarinou Srebotnikovou čtyřhru a získala svůj první grandslamový titul. Iveta Benešová vyhrála společně s Rakušanem Jürgenem Melzerem smíšenou čtyřhru.
Triatlon
Vendula Frintová získala na ME v olympijském triatlonu ve španělské Pontevedře stříbrnou medaili.
Veslování
Ve druhém podniku SP v německém Hamburku skončila třetí osmiveslice ve složení Matyáš Klang,
Petr Melichar, Jakub Koloc, Jakub Podrazil, Jan Pilc, Jiří Srna, Karel Altman, David Szabó, kormidelník
Martin Šuma.
Skifař Ondřej Synek ovládl třetí díl SP ve švýcarském Lucernu. Hodnocení seriálu tak vyhrál i celkově.
Na pomyslné stupně vítězů se prosadila i skifařka Miroslava Knapková, která dojela třetí.
Volejbal
Plážové volejbalistky Lenka Háječková a Hana Klapalová na MS v Římě v souboji o bronz podlehly
třetímu páru z OH v Pekingu, vybojovaly celkové čtvrté místo.
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Kalendář sportovních akcí - srpen
1.8. -10.8.2011

MS juniorů - volejbal

Rio de Janeiro/BRA

2.8 - 7.8.2011

MS družstev juniorů do 14 let - tenis

Prostějov

4.8. - 6.8.2011

Mistrovství Evropy v benčpresu mužů a žen

Yalta/UKR

5.8. -21.8.2011

World GP 2011- volejbal

6.8. - 7.8.2011

MČR C-družstva - jezdectví

Pardubice

5.8. - 8.8.2011

MS J - Vodní lyžování-čluny

Brescia/ITA

6.8.2011

MČR -Spl-6mr,Fla-5mz-jachting

Černá v Pošumaví-Lipno

6.8.2011

Aviva GP - atletika

London/GBR

6.8. - 7.8.2011

SP-trials cyklistika

Ksiaz - Castle/POL

7.8. -12.8.2011

MČR dorostu - tenis

Pardubice

8.8. -14.8.2011

Eneco Tour cyklistika-silnice

BEL

11.8. -14.8.2011

SP vodní slalom

Praha-Vltava

12.8. -14.8.2011

MČR skoky - jezdectví

Zduchovice

12.8. -15.8.2011

ME 21- Vodní lyžování čluny

FRA

12.8. -21.8.2011

MS dorostenek-volejbal

Ankara/TUR

12.8 -23.8.2011

Světová Univerziáda

Schenzen/CHN

13.8. -14.8.2011

MS dorostenci - judo

Kyjev/UKR

13.8. -20.8.2011

MS v orientačním běhu

Savoie/FRA

13.8.2011

Novoměstský pohár-lukostřelba

Nové Město nad Metují

12.9.2011

Davis Cup SF-tenis

13.8.2011

SP-MTB

Nové Město na Moravě

13.8.2011

MS, MČR - kvadriatlon

Sedlčany

14.8.2011

Okruh ATP-tenis

Cincinnati/USA

14.8. -19.8.2011

Světová univerziáda

Shenzhen/CHN

15.8. -21.8.2011

ME juniorů - box

ARM

15.8. -30.8.2011

MS v boxu

Baku/AZE

18.8. -21.8.2011

ME-vodní lyžování - čluny

Skarnes/NOR

19.8. -20.8.2011

MČRJ-vodní lyžování - čluny

Stráž pod Ralskem

19.8. -21.8.2011

MČR pony: skoky,drezura

Zduchovice

19.8. -28.8.2011

MS dorostenců - volejbal

ARG

20.8.2011

SP MTB

Val di Sole/ITA

20.8.2011

SP - kolová

Grosskoschen/GER

20.8.2011

ME-duatlon

Ahvenanmaa/FIN
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20.8. -10.8.2011

MS dorostenců - házená

ARG

20.8. -21.8.2011

SP-moderní gymnastika

Soﬁa/BUL

20.8. -21.8.2011

MS Sprint-veslování

Lausanne/SUI

20.8. -28.8.2011

MS v MTBO-orientační sporty

Vicenza/ITA

20.8. -11.9.2011

Vuelta a Espana-cyklistika

ESP

21.8. -21.8.2011

Vattenfall Cyclassics-cyklistika

GER

24.8. -28.8.2011

World Grand Prix Finals 2011-volejbal

Macau/CHN

MS senioři-judo

Paříž/FRA

MEJ-vodní lyžování-čluny

AUT

26.8.2011

GP-moderní gymnastika

Berlin/GER

27.8.2011

MČR klasik + MČR sprint - kanoistika

Lipno-Vltava

27.8. -28.8.2011

MČR slalom - kanoistika

Lipno-Vltava

27.8. -28.8.2011

16th MSJ -vodní pólo

ARE

27.8. -28.8.2011

13th MS v atletice

Daegu/KOR

27.8. -28.8.2011

GP Ouest France - Plouay-cyklistika

FRA

27.8. - 4.9.2011

US Open-tenis

New York/USA

27.8. - 4.9.2011

MS juniorů a dorostenců-silový trojboj

Moose Jaw/CAN

28.8.2011

MČR-M24-6mr-jachting

Lipno - Kovářov

29.8.2011

MČR RS700-Rs7-6mr,Rs7-4P,Rs1-5vc-jachting

Lipno

29.8. - 3.9.2011

MČR-Rac-6mr, Fun-4P-jachting

Nové Mlýny

31.8. - 4.9.2011

MS Horských a kol a triálu

Champéry/SUI

25.8.2011
25.8. -29.8.2011
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