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Zpráva z jednání VV ČUS 

ze dne 17. 6. 2014 

Změny ve financování sportu? 

 Výkonný výbor ČUS na základě vyhodnocení vývoje finan-
cování sportovního prostředí v předchozích letech vypraco-
val pro rok 2015 návrh pro MŠMT, který přináší několik 
úprav vedoucích k větší transparentnosti a stabilitě financo-
vání sportovních subjektů. Návrh vypracovaný Komisí pro 
financování sportu VV ČUS předpokládá, že zůstane zacho-
ván objem prostředků, které obdržely sportovní svazy v mi-
nulých letech od MŠMT z programů I, II a V, případně, že 
by tento objem mohl stát ještě navýšit. Z mnoha studií vy-
plývá, že sport je v České republice trvale podfinancován. 
Navýšení objemu finančních prostředků pro sportovní pro-
středí není tedy nijakým luxusem, ale nezbytností. Česká 
unie sportu doporučuje navýšit rozpočet z 2.980 mil. Kč na 
3.200 mil. Kč ročně. 

Česká unie sportu zjistila, že financování činnosti základ-
ních článků, tělovýchovných jednot a sportovních klubů, z 
nově vytvořených zdrojů (na základě účinnosti nového zá-
kona o loteriích) se míjí účinkem. ČUS se domnívá, že fi-
nancování těchto sportovních sdružení, jako základního 
článku organizované sportovní činnosti zejména pro děti a 
mládež, musí být rovněž předmětem financování státu, a to 
se zvláštním zřetelem. Financování servisních center sportu 
jako odborných regionálních pracovišť, podporujících čin-
nost základních článků nejen v České unii sportu, ale i v 
dalších sportovních organizacích, by taktéž  mělo být  v zájmu 
státu.   

  Česká unie sportu navrhuje také zvýšení objemů pro-
středků na údržbu a provoz sportovních zařízení, ale přede-
vším navrhuje dílčí úpravy v podmínkách programu, které 
se zejména týkají pronajatého majetku. Navrhuje rozdělit 
program do dvou podprogramů s tím, že jeden by řešil vý-
hradně údržbu a provoz v majetku svazů a sportovních or-
ganizací, popř. spolků, které mají v majetku národní spor-
tovní centra. Druhý podprogram by byl výhradně určen pro 
financování údržby a provozu majetku tělovýchovných jed-
not a sportovních klubů. 

 Členové VV  ČUS  po obsáhlé diskusi schválili návrh úprav 
struktury jednotlivých programů MŠMT pro financování 
sportu a uložili předsedovi České unie sportu Miroslavu 
Janstovi  projednat návrh úprav programů MŠMT s ČOV a 
usilovat o jeho podporu. Současně VV ČUS uložil předse-
dovi uplatnit návrh úprav struktury programů MŠMT v rámci 
jednání Národní rady pro sport, při jednání s ministrem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy a náměstkem, pověřeným říze-
ním oblasti sportu. V neposlední řadě VV ČUS svým před-
stavitelům uložil usilovat o navýšení a stabilizaci objemu 
financování sportu ze státního rozpočtu. 

 Lenka Angelika Tichá, tisková mluvčí ČUS 
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Každé financování čehokoliv musí odpovídat 
logice fungování toho, co financujeme. Týká se 
to rodiny, byznysu i sportu. Podstata je vždy 
stejná: zajistit prostředky pro vznik a přežití, udr-
žení chodu, investice pro rozvoj, zajištění bu-
doucnosti. Financování musí být jasné, 
s předvídatelnými zdroji, srozumitelné každému, 
koho se týká. U rodiny jsou to třeba peníze na 
jídlo, chod domácnosti, údržbu domu a opravy, 
vzdělání, občas nějaká „reprezentace“ typu do-
volená či divadlo, zásoba pro založení nové ge-
nerace a šetření na horší časy. Každý musí vě-
dět, na co rodina má a na co ne. U firmy je to 
stejné, jen pojmy jsou možná jiné. 

V českém sportu se však stále ještě drží pozů-
statky socialistického financování, kdy o rozděle-
ní rozhoduje „vrchnost“. To samo není nejhorší – 
stát rozděluje peníze nás všech a je k tomu po-
volán. Ale mechanismus přerozdělování odpoví-
dá stále více centralistickému plánování, nežli 
logice toho, jak žije sport. Je provázen nejasný-
mi pravidly, různými koeficienty, jednou uplatně-
nými, jindy ne, někdy zřejmými, jindy 
„utajenými“. Vše nahrává lobbingu, či ovlivňová-
ní. 

Přitom logika financování sportu leží před námi 
jak na prostřeném stole. Pár lidí, kteří, chválabo-
hu, chtějí sportovat, založí spolek. Členové při-
spívají, spolek žije, vzkvétá. Jak spolek roste a 
s ním jeho potřeby, z příspěvků už nevyžije a 
hledá jinde - najde nebo nenajde. Když má čin-
nost spolku smysl a význam pro celou společ-
nost (nebo obec, město, kraj) a je jasné, že se 
„investice“ v krátkodobém nebo dlouhodobém 
pohledu společnosti nějak vrátí, třeba ve zdra-
vější populaci, výnosu ze sportovních služeb, 
má smysl sport dotovat z veřejných peněz tak 
dlouho a v takové výši, dokud přináší užitek 
všem. 

U sportovních spolků je nezpochybnitelný užitek 
péče o mládež, o zdraví populace. Ať se lidé 
hýbou, jsou zdraví, mají smysl pro sociální vzta-
hy, pro fair play. Dávejme spolkům na práci s 
mládeží. Dávejme na ty, co s mládeží umí a 
chtějí pracovat. Na práci s dospělými pak stačí, 
když je k dispozici sportoviště. Profesionálům 
z veřejných peněz přispívat tolik nemusíme, to 
platí diváci a soukromý sektor. Něco jiného je 

státní reprezentace, tu potřebujeme jako vzory a 
jako nenahraditelnou prezentaci státu. 

Aby sport existoval, musí fungovat sportoviště 
jako součást občanské vybavenosti. To by měly 
platit kraje, města a obce. Ale historicky u nás 
velkou část vlastní a spravují sportovní spolky. 
Těm se s tím musí pomoct, protože na to nejsou 
primárně založeny. Jinak sportoviště časem 
spadnou nebo budou nepoužitelná. Proto je nut-
né vytvořit podmínky, aby spolky tam, kde to dá-
vá smysl, převedly sportoviště na obec nebo kraj 
jako na dobré hospodáře. Každá obec přitom ví, 
že sportoviště pro mládež, veřejnost i spolky po-
třebuje mít v pořádku. 

Ve sportu lze šetřit společnými službami pro 
spolky. Podporu, organizaci a zajištění složité 
sportovní administrativy spolky potřebují. Není 
nutné, aby v jednom malém městě tekly peníze 
nekoordinovaně do několika menších adminis-
trativních pracovišť, když efektivně může pro 
celý sport pracovat jedna univerzálnější kancelář 
s polovičními náklady. Ne nadarmo Evropská 
unie konstatovala, že sport je specifický, nedají 
se tu mnohdy aplikovat obecná pravidla financo-
vání, nelze ve všech případech použít ji-
nak dobré mechanismy, jako např. výběrové ří-
zení při nákupu specifického vybavení, či využití 
účelového sportoviště. 

Evoluce financování českého sportu 

 
Sloupek Miroslava Jansty 
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     Před několika dny vydala Evropská komise 

tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na ne-

zbytnost podpory sportu v členských zemích 

EU. Tisková zpráva je dokonce uvedena titul-

kem: „ Sport jako motor růstu pro ekonomiku 

EU “.  

 

     Evropská komise kromě jiného dokonce 

vyzývá jednotlivé členské státy k vytváření 

konkrétních agentur na regionální úrovni s 

cílem usnadnit pořádání sportovních akcí a 

přijmout opatření s cílem usnadnit konání čin-

ností na regionální úrovni v oblasti cestovního 

ruchu, které se sportem souvisí. 

 

     Není žádným tajemstvím, že ČR má díky 

historickému vývoji v oblasti tělovýchovy a 

sportu jenom ve dvou nejvýznamnějších spor-

tovních organizacích – České unii sportu 

(bývalý ČSTV) a Sdružení sportovních svazů 

ČR (bývalý Svazarm) těchto „agentur na regi-

onální úrovni“ téměř dvacet tisíc ve formě 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů. 

 

     ČR tak v rámci EU patří k zemím 

s největší hustotou základních článků pořáda-

jících sportovní akce na masové, výkonnostní 

i vrcholové úrovni. Z hlediska financování 

sportu ze státního rozpočtu je však zcela nao-

pak a zcela nelogicky v EU prakticky na po-

sledním místě. 

 

     Od roku 2006 právě financování tělový-

chovných jednot a sportovních klubů zazna-

menává neustálý pokles. Tyto základní články 

českého sportu přišly v uplynulých letech o 

investiční prostředky na obnovu a rozvoj regi-

onální sportovní infrastruktury díky zrušení 

celého investičního programu bez náhrady. 

V oblasti provozu a údržby zase přišly o pení-

ze z výnosu loterií, včetně výnosů Sazky, to 

vše v řádu miliard Kč ročně.  

 

     Posledním hřebíčkem do rakve byla potom 

změna metodiky financování sportovního pro-

středí, kdy začaly peníze do sportu putovat 

nikoli přímo do základních článků, ale pro-

střednictvím sportovních svazů, které zejména 

u tělovýchovných jednot složených ze spor-

tovních klubů začleněných do více sportov-

ních svazů nejsou schopny finanční prostřed-

ky do základních článků distribuovat. 

 

      Je logické, že sportovní hnutí po nástupu 

ČSSD do čela nové vlády očekávalo radikální 

a zásadní obrat ve financování sportu zejména 

v těch nejnižších článcích sportovního hnutí, 

protože všechny předchozí vlády ČSSD tak 

pravidelně činily.  

 

Splní vláda své sliby základním článkům sportu? 
Výňatek z článku zveřejněného na serveru Prvnizpravy.cz, autor M. Kraus 

Je skvělé, že Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy a její ministr přistoupili k přípravě 
nových mechanismů financování českého sportu 
v nejvyšší čas. Věřím, že nový mechanismus 
bude respektovat vlastní povahu bytí českého 
sportu, velké rodiny, která má svoji reprezentaci, 

své děti, své potřeby přežít, udržet se v chodu, 
mít kde bydlet a rozvíjet se, být užitečná pro 
společnost. 
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     Velké očekávání v základních článcích 

českého sportu vzbuzuje už příprava státního 

rozpočtu na rok 2015. Přípravy na zajištění 

financování sportu na regionální úrovni vzbu-

zuje značnou nervozitu a vyvolává vrásky na 

tvářích statisíců dobrovolných funkcionářů, 

trenérů a dalších dobrovolníků, díky kterým 

mohou v našich městech sportovat naše děti a 

mládež. 

 

     Objevují se totiž názory, 

které odmítají přímé financo-

vání základních článků české-

ho sportu. Argumentuje se 

přitom státy, kde tomu tak 

opravdu je (např. Itálie), ve 

kterých však k tomu došlo za 

zcela jiných historických 

okolností a vývoje sportovní-

ho hnutí. V těchto státech na 

rozdíl od ČR vlastní a provo-

zuje sportoviště a sportovní 

zařízení na úrovni obcí a měst 

téměř výhradně municipalita. 

 

     Je sice pravdou, že situace 

se v řadě míst v ČR již mění a 

municipalita v některých měs-

tech a obcích už má ve vlast-

nictví a správě řadu sporto-

višť, ale převážnou většinu 

sportovních zařízení vlastní 

tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. Je-

nom v roce 1999 Poslanecká sněmovna P ČR 

svým rozhodnutím v rámci Zákona o majetku 

státu převedla z institutu tzv. trvalého užívání 

do majetku tělovýchovných jednot a sportov-

ních klubů majetek za 4,5 miliardy Kč. 

  

    A tak výzvy k tomu, aby sport v základních 

článcích financovaly obce a města 

z prostředků hazardu  je sice logický, ale 

v současnosti nereálný. Děje se tak, ale ne 

systematicky, neboť řada měst a obcí nemá 

prostředky ani na potřebné sportovní vybavení 

škol (dodnes je asi jedna třetina základních 

škol bez tělocvičen nebo s tělocvičnami ne-

vhodnými pro TV), takže někde nepodporují 

dostatečně činnost tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů, a to navzdory příjmům z 

loterií, které používají na jiné účely než na 

podporu sportu. 

 

Zdroje pro  činnost tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů pocházející z rozpočtů ná-

rodních sportovních svazů nemohou těmto 

základním článkům stačit. Pokud prostředky 

v omezeném množství dorazí, musí neplacení 

dobrovolníci rozhodovat, jestli z toho minima 

zaplatí energie, vodu či nezbytné opravy ane-

bo dresy pro žáčky či jejich dopravu na soutě-

že. 

 

     Snad to odpovědní vládní i parlamentní 

činitelé pochopí a místo neustálého navyšová-

ní např. podpory nijak 

nedefinovaných tzv. mezi-

národně významných 

sportovních akcí (mezi 

nimiž je i řada komerč-

ních aktivit privátních 

subjektů, které možná 

s trochou nadsázky použí-

vají státní prostředky na 

startovné či odměny za-

hraničním sportovním 

hvězdám a multimilioná-

řům) budou ochotni na-

slouchat úpěnlivým vý-

zvám zástupců TJ a SK.  

 

     Pokud ne, je dosti 

pravděpodobné, že se mo-

hou začít připravovat nej-

různější rebélie, a to s 

podporou vedení obou 

nejvýznamnějších tělový-

chovných organizací. 

Všichni si totiž velmi dob-

ře pamatujeme znění koaliční smlouvy této 

vlády, v níž základním sportovním článků 

mimo jiné slíbila: 

 Budeme motivovat k vytváření finančně 

dostupných sportovně-rekreačních progra-

mů v rámci mimoškolní činnosti. 

 Chceme stabilní prostředí financování 

sportovních klubů s důrazem na práci s 

mládeží, prostředí podporující spolufinan-

cování sportovních činností. 

 Podpoříme občanská sdružení, spolky, 

neprofesionální organizace působící v ob-

lasti sportu a tělovýchovy a jejich trans-

parentní financování ze státního rozpočtu. 

  Takže páni ministři, míč je teď na vaší straně 

hřiště ….. 

             

                                                                                                                     

Michal Kraus            
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 Nepřesný e-mail týkající se sankce od rejstříkového soudu 

V průběhu měsíce června obdržela řada SK a TJ přinejmenším zavádějí email týkající se povinnosti 
upravit stanovy organizace v souvislosti se změnou občanského zákoníku. Přestože termín 
30. 6. 2014 se nevztahuje na úpravu stanov spolků, byl tento email nabízející pomoc právě s úpravou 
stanov cíleně rozesílán do sportovních spolků, aby vyvolal dojem, že služby a aktuální nabídka dané 
společnosti jsou v současné chvíli výhodné a potřebné. 

 

Text emailu: 

Předmět: Sankce od rejstříkového soudu 

Dobrý den, 

máte poslední 3 týdny na provedení změn, které Vám ukládá nový Občanský zákoník. Jistě jste za-
znamenali povinnost, která v návaznosti na nový Občanský zákoník ukládá všem společnostem (s.r.o., 
a.s., družstva, aj.), které byly založeny před lednem 2014, aktualizovat své listiny na rejstříkovém sou-
dě. Pokud tak neučiníte do 30.6.2014, hrozí Vám sankce ze strany soudu a případné zrušení Vaší 
společnosti. 

 Volných termínů v notářských kancelářích ubývá, již není na co čekat! 

 Každý klient, který využije služby získá slevu ve výši 2 000 Kč na rekodifikaci obchodních smluv a 
smluvních ujednání tak, aby korespondovali s novým Občanským zákoníkem. 

 

Česká unie sportu a celá síť Servisních center sportu rozšiřuje od přijetí novely zákona potřebné infor-
mace, a proto věříme, že jste se nenechali zmást. 

Pro jistotu připomínáme zákonem stanovené termíny: 

Úprava názvu (v minimálním rozsahu přidání zkratky z.s.) do dvou let od nabytí účinnosti nového ob-
čanského zákoníku, tj. do 1.1.2016. 

Úprava stanov a zapsaných údajů do tří let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 
1.1.2017. 

Vzor stanov vycházející z potřeb a zákonitostí fungování sportovního prostředí, který je však třeba při-
způsobit individuálním potřebám každého SK a TJ, je k dispozici 
v kancelářích okresních sdružení ČUS (odkaz na kontakty na webu) plnících 
roli SCS. Zde Vám také rádi pomohou se zápisem do spolkového rejstříku a 
nabídnou k tomu potřebné vzory. 

 

Další informace k problematice OZ naleznete zde: http://www.cuscz.cz/sluzby -
servis/novy-obcansky-zakonik.html 

 

David Kovář 
management sportu ČUS 

  

        Nad dopisy čtenářů 

Pozor nenechte se zmást! 

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novy-obcansky-zakonik.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novy-obcansky-zakonik.html
http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/novy-obcansky-zakonik.html
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 Řízení přívěsů s řidičským oprávněním skupiny B 

 

Každý z nás určitě viděl dodávku plnou mladých spor-
tovců táhnoucí přívěs plný kol nebo lodí.  Mnoho spor-
tovních trenérů, ale i tatínků (dobrovolníků), se stává 
během víkendů řidiči, kteří dopravují sportovce na zá-
vody nebo soustředění. Pokud ale někdo uvažuje o 
tom, že si přívěs pořídí nebo se chystá na rozšíření ři-
dičského průkazu, přijdou mu informace určitě vhod. 
V článku zveřejňujeme některé základní výklady rozsa-
hu řidičského oprávnění skupiny „B“ stanovené záko-
nem č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním pro-
vozu), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účin-
nosti dne 19. ledna 2013 a vyhláška Ministerstva do-
pravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunikacích, které se týkají zapojitelnosti přívěsů typu za osobní 
vozidla. Informace jsou podpořeny výklady Ministerstva dopravy.  

  

Dle zákona č. 297/2011 Sb. Ustanovení 80a odst. 1 písm. f) a vysvětlujícího dopisu Ministerstva dopra-
vy č. 495/2013-160-RP/1 ze dne 4. 2. 2013 přicházejí v úvahu v zásadě tři možné způsoby řízení jízd-
ních souprav s řidičským oprávněním skupiny B: 

1) Mám pouze řidičské oprávnění skupiny B  

S řidičským průkazem B můžete řídit vozidla skupiny vozidel B, do kterých jsou zařazena motorová 
vozidla, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě 
místa řidiče, ke kterým smí být připojeno jedno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevy-
šující 750 kg.  

 

2) Jsem držitelem řidičského oprávnění B s rozšířeným rozsahem řidičského oprávnění v řidič-

ském průkazu vyznačeném pomocí harmonizovaného kódu „96“ 

Nová úprava zákona zavádí možnost rozšíření řidičského oprávnění skupiny B, a to tzv. doplňovací 
zkouškou z praktické jízdy (stanovené zákonem č. 247/2000 Sb.), díky které budete s oprávněním sku-
piny B (v rozšířeném rozsahu) moci řídit s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti do 750 kg i jízdní 
soupravu, jejíž celková hmotnost překročí 3,5 tuny; rozšířený rozsah řidičského oprávnění se v řidič-
ském průkazu vyznačí u skupiny B pomocí harmonizovaného kódu „96“; v praxi to znamená, že 
v extrémním případě můžete řídit jízdní soupravu o maximální celkové hmotnosti 4 250 kg (složenou 
z vozidla o hmotnosti 3 500 kg a přípojného vozidla o hmotnosti 750 kg). 

 

3) Jsem držitelem řidičského oprávnění skupiny B+E : 

V rámci řidičského oprávnění B+E můžete řídit motorové vozidlo, k je-
hož řízení postačuje skupina řidičského oprávnění B, přičemž k němu 
můžete připojit přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nad 
750 kg. Pro řízení soupravy s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti nad 750 kg již za žádných okol-
ností nestačí řidičské oprávnění skupiny B, nýbrž je nutné řidičské oprávnění skupiny B+E. 

Pokud by však měla celková hmotnost přípojného vozidla překročit 3,5 tuny, nebude již stačit ani řidič-
ské oprávnění skupiny B+E, nýbrž již bude nutné alespoň řidičské oprávnění skupiny C1+E (ačkoli sa-
motné tažné vozidlo bude stále spadat do skupiny B).  

Podotýkáme, že je ale nutné dodržet podmínky pro zapojování vozidel do jízdních souprav. Předně se 
jedná o technické podmínky vztahující se k tažnému vozidlu, kde zpravidla bude výrobcem dané ome-
zení hmotnosti pro brzděné a nebrzděné přívěsy. Tyto hodnoty nesmí být překročeny. Dále zde platí § 
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14 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provo-
zu vozidel na pozemních komunikacích, v němž jsou upraveny technické požadavky na spojitelnost 
vozidel do jízdních souprav a jejich provoz.  

S řidičským oprávněním B+E se lze dostat na max. 7 000 kg hmotnosti soupravy (protože jsme ome-
zeni 3 500 kg vozidla a maximální hmotností přípojného vozidla 3 500 kg). Jde zde samozřejmě o ex-
trémní případy. 

Nově upravená vyhláška odpovídá Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES, o řidič-
ských průkazech. Takže, pokud se budete držet našich doporučení, splníte podmínky i ve všech zemí 
EU. 

  

David Opatrný 
Management sportu ČUS 

Jak jsou na tom Češi v novém olympijském  

kolektivním sportu - Rugby 7's? 

 

V sobotu 28. června 2014 odehráli čeští ragbisté o úspěšně turnaj Mistrovství Evropy divize B v rugby 
7`s. Češi vyhráli bez větších problémů všechna utkání a po vítězství ve finále nad Norskem postupují 
zpět do divize A. Rugby 7`s je olympijským sportem, a proto bychom Vám jej chtěli blíže představit.  

Rugby 7's (sevens, 7's nebo sedmičkové 
rugby) je míčový sport, varianta velkého 
rugby (Rugby union) , ve které se tým 
skládá ze sedmi hráčů, namísto obvyk-
lých 15 a s hrací dobou 2x7 minut (finále 
2x10 minut). Sedmičkové rugby je orga-
nizované  International Rugby Board 
(IRB), orgánem odpovědným za rugby 
na celém světě včetně rugby union.  Hra 
vznikla v roce 1883 v Melrose, kde se 
turnaj Melrose Sevens stále koná. Hra je 
populární na všech úrovních. Amatérské 
a klubové turnaje se obecně konají v let-
ních měsících. Sedmičky jsou jednou z 
nejrozšířenějších forem rugby. Jsou po-

pulární v některých částech Afriky, Asie, 
Evropy a Severní a Jižní Americe a zvlášť 
v Jižním Pacifiku. Mezi důležité meziná-
rodní soutěže patří IRB Sevens World 
Series a Rugby World Cup Sevens. Rug-
by Sevens se také hraje na několika vše-
sportovních akcích, jako jsou Hry 
Commonwealthu.  Na 121 plénu Meziná-
rodního olympijského výboru 9. 9. 2009 
bylo hlasováním rozhodnuto o přijetí sed-
mičkového rugby mezi olympijské sporty. 
V současnosti je Rugby 7`s uznáno jako 
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olympijský sport a bude mít premiéru na Letních olympijských hrách v roce 2016. Součástí přihlášky 
IRB na OH byla i ženská varianta tohoto sportu, která by měla mít také premiéru na LOH 2016.  

Rugby 7`s je hráno na stejném poli a v podstatě podle stejných pravidel jako klasické rugby. Výsledky 
zápasů Rugby 7`s jsou obecně srovnatelné se skórem Rugby union. Boduje se mnohem častěji u sed-
miček, protože obránci jsou více rozložení. Kratší zápas umožňuje Ragby 7`s turnaje, které se hrají v 
jeden den nebo víkend. Turnaje jsou tradičně známé více uvolněnou atmosférou oproti Rugby union.  

Antonín Brabec dovedl českou reprezentaci v sedmičkovém rugby mužů zpět do divize A mistrovství 
Evropy. V sobotu 28. června na Stadionu Josefa Kohouta v Říčanech jím vedený tým v divizi B - sever 
vyhrál všechna svá utkání. Pro Antonína Brabce nejen jako trenéra, ale i sportovního ředitele České 
rugbyové unie, to znamená odraz ode dna a start nové pouti, olympijské pouti.  Dalším cílem rozvoje 
sedmičkového rugby je start na olympijských hrách, kam se rugby vrátilo po 92 letech. Prvně se však 
ukáže pod pěti kruhy v sedmičkové variantě. A nejen o tom mluvil Antonín Brabec v rozhovoru pro ofi-
ciální stránky Unie: 

Turnaj se konal od půl deváté ráno do půl deváté večer. Měl jste při některém zápase obavy, abyste 
splnili cíl postupu do divize A? 

Snad ani ne. Věděli jsme, že do turnaje vstupujeme jako favorit a máme jediný cíl - postup. První dva 
zápasy proti Bělorusku a Estonsku jsme zvládli, se Slovenskem jsme si 
vybrali slabší chvilku, pustili soupeře do vedení, ale když jsme skóre oto-
čili, věděl jsem, že to bude dobré. Semifinále bylo také v klidu a finále 
proti Norsku bylo překvapivě snazší, než jsme čekali. Hráčům velmi po-
mohlo, jaké jim Unie připravila podmínky. Zajistili jsme hráčům zázemí v 
hotelu Pavilon, kam jsme je po každém utkání odvezli, abychom elimino-
vali ten tlak a aby se nerozptylovali dalšími zápasy. Navíc nám hodně 
pomohla skvěle vybavená konferenční místnost, kde jsme hráčům pouš-
těli videa a mohli na nejnovější technice rozebírat hru soupeřů. 

Jak se s tím vyrovnat, v příštím roce čekají Čechy v divizi A výrazně těžší 
soupeři… 

Ano, to si uvědomujeme, a pokud chceme české ragby vracet na pozice, 
kde bývalo, nezbývá než hodně hrát. A nejen na mezinárodním poli, ale 
především doma. Proto jsem rád, že jsme takový proces nastartovali a 
česká sedmičková série se letos už nehrála jako letní zpestření, ale jako 
pořádná soutěž se vším všudy v sezoně. 

Které ragby více vyhovuje české povaze a fyzickým dispozicím? 

Pro nás je ideální obě spojovat. Sedmičkové ragby nám pomůže, aby se naši hráči stali celkově lepší-
mi a atletičtějšími ragbisty a tedy abychom se zlepšovali i v tom patnáctkovém. 

Jak je to ve světě? Vzniká skupina národů, která se bude specializovat jen na olympijské sedmičkové 
ragby, protože tam cítí, že může dohnat světovou špičku? 

Nemyslím si, že to tak bude. Spíš máme opačné signály. Například Portugalsko a Španělsko už tu 
specializaci na sedmičkové ragby opustily a vrátily se ke starému systému rozvoje obou variant. Proto-
že, kdo se lepší v sedmičkovém ragby, lepší se i v patnáctkovém. Uvedu ještě jeden příklad. Belgie. V 
roce 2008 jsme s ní hrávali v dolní polovině divize A. Potom investovali do rozvoje sedmičkového rag-
by, zaměřili se na mládež a vzdělávání trenérů a dnes hrají nejvyšší sekci mistrovství Evropy, hned za 
světovou sérií. A dokonce tak dobře, že v prvním letošním turnaji obsadili druhé místo. 

Takže to je pro vás motivace, že to jde? 

Samozřejmě. Výsledky se nedostaví hned, tedy ani nepomýšlíme na start v olympijském turnaji 2016 v 
Riu de Janeiru, ale… Belgii to trvalo pět šest let. My chceme začít s novým systémem co nejrychleji a 
věříme, že se budeme zlepšovat a také posouvat žebříčkem a divizemi mistrovství Evropy. 

Text rozhovoru: Vít Chalupa 

Foto: Martin Flousek  
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        Antidoping 

 Bulletin ADV ČR - červenec 2014 

 

 Rozšířený seznam zakázaných látek  

Od 1. 9. 2014  se stávající seznam Zakázaných látek a metod dopingu rozšiřuje ve skupině S2 o vzác-
né plyny xenon a argon - jejich zneužívání bylo medializováno v době ZOH 2014 v Soči. Nový seznam 
si můžete stáhnout ZDE. 

  

 WADA vylepšuje analýzy 

Světová antidopingová agentura WADA oznámila v červnu letošního roku na svých internetových 
stránkách, že zaznamenala další pokrok při odhalování růstového hormonu jako zakázané látky u 
sportovců.  

Na základě dlouhodobého výzkumu stanovila pro akreditované laboratoře nové postupy, jak  přesněji 

a účelněji objevit výše uvedenou zakázanou látku.   

Je to jenom další příspěvek v boji za očistu sportu od podvodníků a také dlouholetá snaha, jak vy-
tvořit takové prostředí pro výkonnostní a vrcholový sport, aby v něm našli své uplatnění pouze a jenom 
čistí sportovci.  

  

 Zpráva nezávislých antidopingových pozorovatelů ze Soči 

Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila na svých internetových stránkách zprávu svých 

pozorovatelů ze zimní olympiády v letošním roce.  

Jak je již letitým zvykem, WADA neprovádí dopingové kontroly, nýbrž kontroluje  činnost antidopin-
gových komisařů, jejich pomocníků („chaperonů“), ale i práci olympijské laboratoře, a to již před za-
hájením Her, v jejich průběhu  a posléze až do jejich skončení. 

V souvislosti se Soči  vyjádřili pozorovatelé spokojenost nad rozsahem i kvalitou dopingových kon-
trol. Zároveň ocenili práci laboratoře přímo v dějišti olympiády. 

Jindy docela kritický sir Reedie také vyjádřil poděkování za kvalitní práci v období Her všem osobám, 
které se podílely na plnění antidopingového programu olympijských a následně i paralympijských her. 

I přesto, že se zpráva nesla v docela pozitivním duchu, bylo v ní upozorněno na jisté možnosti, jak 

tuto práci i nadále zlepšovat… 

Nezkrácené znění této zprávy naleznete na internetových stránkách: www.wada-ama.org,   

v oddíle „Independent Observer Report“. 
 

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ plat-
ného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email:polak@antidoping.cz. 

 

 

http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2014_zakazane_latky_a_metody_20140901.pdf
http://www.antidoping.cz/documents/svetovy_antidopingovy_kodex_2014_zakazane_latky_a_metody_20140901.pdf
http://www.wada-ama.org
http://www.antidoping.cz/documents/bulletin/201406_07_bulletin.pdf
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Problematika dopingu patří k často diskutova-
ným tématům jak v laické, tak odborné veřej-
nosti. Je předmětem zájmu medií, zejména 
v situacích, kdy jsou prezentovány dopingové 
aféry známých sportovců.  Tím se problemati-
ka zneužívání podpůrných prostředků ke sti-
mulaci výkonu stane na určitý čas předmětem 
zájmu a následné diskuse sportovních lékařů, 
trenérů, samotných sportovců i veřejnosti zají-
mající se o sportovní dění.  

Užívání dopingových prostředků tak dostává 
podobu závažného společenského jevu a je 
zřejmé, že ho není možné ztotožňovat pouze 
s procesem dopingových kontrol a následného 
vyvozování důsledků z výsledků těchto kontrol. 
Jak historie dokládá, je to jev provázející spor-
tovní dění  již od dob prvních starověkých 
olympiád. Souvisí se snahami po absolutizaci 
výkonu jako nejdůležitějšího kriteria sportovní 
aktivity a v současné době, kdy dochází k in-
tenzivní komercionalizaci sportu, i předmětem 
ekonomického ocenění.  Z toho plyne i snaha 
dosáhnout vrcholného výkonu a následného 
ocenění často za každou cenu. Závažnost jevu 
je ještě prohlubována skutečností, že užívání 
podpůrných látek se dostává i mimo oblast 
vrcholového sportu, do prostředí sportu rekre-
ačního a tím do značné míry mimo jakoukoli 
kontrolu. V rekreačním sportu pak může za-
sáhnout mnohem širší okruh potencionálních 
uživatelů, včetně mládežnické populace.  I pro-
to se tento jev stal předmětem zájmu vědecké 
obce a to jak z oblasti věd biomedicínských, 
tak v poslední době i věd společenských. 

Tohoto trendu si je vědoma  WADA jako orga-
nizace zastřešující problematiku dopingu ve 
sportu. Proto vedle aktivit směřujících do ob-
lasti kontroly a následné represe a aktivit pod-
porujících oblast prevence zneužívání podpůr-
ných látek věnuje pozornost i oblasti výzkum-
ných aktivit zaměřených zejména na medicín-
ské aspekty dopingu a na psychosociální kon-
text tohoto problému. Je si vědoma toho, že 
bez výzkumných poznatků osvětlujících jak 
příčiny tohoto jevu, tak následky užívání dopin-
gu v oblasti tělesné i psychosociální, nelze 
s daným negativním jevem úspěšně bojovat. 

Do tohoto vědeckého zájmu o problematiku 
dopingu se zapojila i Fakulta tělesné výchova 
a sportu Univerzity Karlovy, jejíž některá pra-

coviště se tématu do-
pingu dlouhodobě věnu-
jí a mají zkušenosti i s 
realizací výzkumných 
projektů zaměřených 
především na psychosociální aspekty dopingu, 
realizovaných například na katedře Pedagogi-
ky a psychologie.  Výsledkem těchto aktivit 
jsou i výstupy v podobě knižních publikací či 
časopiseckých článků věnovaných této témati-
ce. Vzhledem k mezinárodnímu přesahu uve-
deného jevu však vznikla i nutnost zapojit se 
do projektů mezinárodních, které WADA vypi-
suje a jejichž výsledky obohacují poznatkovou 
základnu mapující tento celosvětově závažný 
jev. 

Při koncipování obsahového zaměření výše 
uvedeného projektu vstupujícího do soutěže o 
jeho přidělení a následné podpory ze strany 
WADA vycházelo řešitelské pracoviště z již 
stávajících poznatků, které dokládají, že zneu-
žívání látek podporujících výkon představuje 
narůstající problém v soutěžním i rekreačním 
sportu mládeže. Právě adolescenti představují 
jednu ze skupin populace nejvíce ohrožených 
dopingem. V tomto věkovém období mladí lidé 
zvláště snadno podléhají sociálním tlakům tý-
kajícím se soutěžních výkonů a fyzického 
vzhledu a také mají tendence podceňovat 
dlouhodobé dopady rizikového chování, což 
může vést mimo jiné k experimentování 
s dopingem. Vzhledem k možným důsledkům 
zneužívání dopingu je toto vývojové období 
zvláště problematické, neboť z fyziologického 
hlediska jsou adolescenti velmi zranitelní ve-
dlejšími účinky 
těchto substancí. 

Z hlediska porozu-
mění rizikovým fak-
torům, kterým jsou 
vystaveni mladí 
lidé v období adol-
escence, je tedy 
velmi důležité zís-
kat informace o 
míře zneužívání 
dopingu mezi adol-
escenty, postojích 
adolescentů souvi-
sejících s užíváním 
dopingu a riziko-

Výzkumný tým FTVS UK získal grant WADA zaměřený především 

na psychosociální vlivy dopingu na mládež v ČR 
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vých faktorech podporujících jejich pozitivní 
postoje k užívání dopingu 

Proto byl koncipován výzkumný projekt 
„Doping  českých adolescentů:  Prevalence, 
související faktory a zkušenosti” s cílem získat 
systematická data týkající se skutečností sou-
visejících se zneužíváním dopingu u českých 
adolescentů účastnících se jak soutěžního, tak 
rekreačního sportu s cílem lepšího porozumě-
ní rizik souvisejících s tímto vývojovým obdo-
bím. Projekt byl po širokém oponentním řízení 
organizovaným agenturou WADA přijat a do-
poručen k realizaci v časovém období 2014-
2016 řešitelským kolektivem katedry psycholo-
gie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 
Karlovy.  Představuje tak významnou možnost 
poznatkového přínosu České republiky do vý-
zkumného sledování problematika dopingu 
v mezinárodním kontextu. 

Hlavními cíli výzkumného projektu jsou přede-
vším: zjistit, do jaké míry přiznávají čeští adol-
escenti užívání dopingu; diagnostikovat posto-
je adolescentů k užívání dopingu jako možné-
ho prostředku dosažení sportovních cílů. Jed-
ním z dalších cílů je analyzovat demografické 
charakteristiky adolescentů vyjadřujících pozi-
tivní postoje k užívání dopingu a zejména pro-
zkoumat vztah sportovní motivace u adol-
escentů majících tendenci užívat doping, nebo 
podpůrné látky již užívající. 

Na základě (převážně) mezinárodních výzku-
mů můžeme předpokládat jisté trendy týkající 
se dopingu u adolescentů. Lze očekávat, že 
problematika dopingu se týká přibližně 2-10% 
populace adolescentů, a že je aktuální pro ur-

čité sub-skupiny v rámci této populace (např. 
pro muže, studenty učilišť, účastníky určitých 
sportů, členy určitých sub-kultur). Důležitý vliv 
mohou mít také motivační faktory vztahující se 
k účasti ve sportu, jako jsou vyhraněná orien-
tace na soutěž, nízká sebedůvěra nebo nea-
dekvátní „body-image.“ Tyto faktory jsou zmi-
ňovány v současné odborné literatuře a budou 
tvořit rámec, ve kterém se budeme v našem 
výzkumu pohybovat.  

K dopingu jako rizikovému faktoru ve vývoji 
adolescentů tak budeme přistupovat z více 
perspektiv, prostřednictvím nichž budeme zjiš-
ťovat jak obecné vztahy, tak i detailně nahléd-
neme motivační a sociální procesy související 
s rozhodováním sportujících adolescentů o 
tom, zda užívat či neužívat doping. Předpoklá-
dáme, že zjištěné výsledky umožní lepší poro-
zumění problematice dopingu u českých adol-
escentů, přispějí k identifikaci některých riziko-
vých faktorů a umožní efektivnější přípravu 
preventivních anti-dopingových programů za-
měřených na populaci dospívajících. Dosaže-
né výsledky budou prezentovány se souhla-
sem zadávající instituce i v českém prostředí 
postupně, jak budou získávána a následně 
zpracovávána. Lze očekávat, že najdou své 
čtenáře jak v řadách odborné, tak laické veřej-
nosti, zajímající se zejména o sport dětí a mlá-
deže a jeho možná rizika plynoucí ze zneuží-
vání podpůrných látek.  

(Zpracovali za řešitelský kolektiv: Prof. PhDr. 
Pavel Slepička DrSc. a Jiří Mudrák PhD.) 

 

MĚSTO MOST JE EVROPSKÝM MĚSTEM SPORTU 2015 

 
Město Most v červenci 2014 obdrželo vynikající zprávu z Bruselu - 
Most byl jmenován Evropským městem sportu 2015. „Vaše město je 
skutečně dobrým příkladem sportu pro všechny, sportu jako nástro-
je pro zdraví, integraci, výchovu a respekt, což jsou hlavní cíle 
ACES Europe. Vytvořili jste příkladnou sportovní strategii s pěknými 
zařízeními, programy a aktivitami,“ uvedl mimo jiné v dopise prezi-
dent ACES Europe Gian Francesco Lupattelli. Oficiální předání titu-
lu a praporu se uskuteční 19. 11. 2014 v Bruselu. 
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 Kalendář akcí Sportuj s námi ! - červenec / srpen 2014 

Jak jsme vás ve Zpravodaji informovali, v roce 2014 probíhá pilotní ročník  projektu ČUS - Sportuj s 
námi!, v jehož rámci mělo být původně uskutečněno 178 sportovních akcí ve více než 40 sportovních 
disciplínách na území celé ČR. 

Z de vám nabízíme přehled akcí od 12. července 2014 do  21. září 2014 

12.7.2014 Děčín Vilémov u Šluknova 
- sportovní areál 

Putovní květ 
(40.ročník) 

SK STAP -TRATEC Vilé-
mov, V.Švitorka, 
mob.602355087 

Tradiční turnaj v malé ko-
pané 

12.7.2014 Chrudim Slatiňany, volejba-
lový areál 

Volejbalový turnaj Hanuš 776128154 SK 
Slatinany 

Turnaj mužů a žen 

12.7.2014 Praha východ Stříbrná Skalice Double Cup Meteor Stříbrná Skalice, 
p. Popela, ladapope-
la@volny.cz, 605786438 

12. a 13. 7. - Tenisový 
turnaj pro neregistrované 
sportovce. 

18.7.2014 Vsetín Valašská Senice Noční turnaj v 
malé kopané 

TJ AJAX Valašská Seni-
ce,Novosád Pavel, 
603511978, Surovec 
Karel 604328438, suri-
jo@centrum.cz  

Tradiční a v širokém okolí 
velmi oblíbený turnaj, kte-
rého se účastní každoroč-
ně přes 30 družstev ze 
Zlínského kraje i Sloven-
ska.  

25.7.2014 Opava Rekreační areál a 
koupaliště, 747 18 
Píšť 

OPEN AIR CUP  SK mFloor Hlučín, Ing. 
Martin Viltavský, Mobil: 
777 710 460, Email: in-
fo@rdplan.cz, http://
oacup.cz/ 

25. - 27. 7. - Florbalový 
turnaj volně vytvořených 
týmů pod otevřeným ne-
bem! 

srpen           

1.8.2014 Praha   Plážová kopaná 
neslyšících 

I.PSKN,oddíl kopaná, 
Kolíska Jiří, 
i.pskn.praha@volny.cz, 
777864263 

srpen - termín nebyl 
přesně stanoven - Turnaj 
v plážové kopané pro nes-
lyšící. 

2.8.2014 Břeclav Kobylí – sportovní 
areál 

22. ročník Me-
moriálu Antonína 
Kani 

TJ Sokol Kobylí, Franti-
šek Řačák, franti-
sek.racak@valtice.eu 

Volejbalový turnaj určený 
pro veterány, hraný v  ka-
tegoriích veteráni 40+, 
superveteráni 50+ a me-
gaveteráni 60+. Hraje se 
v  jeden den, na šesti an-
tukových hřištích, začíná 
se v  9:00 hodin a končívá 
se ve 21:00 hodin.  

2.8.2014 Jičín areál Sokola Dřevě-
nice 

61. VOLEJBALO-
VÁ DŘEVĚNICE 

Václav Nidrle, 
603346410, 
cstv.jicin@cbox.cz  

2.,3.,9. a 10.8.2014 - VO-
LEJBAL nejpopulárnější 
republikový turnaj pro 12 
kategorií   

8.8.2014 Č.Krumlov Český Krumlov: 
8.8.2014 od 16:00 
Bowling H.Brána, 
9.8.2014 Volejbalo-
vý areál Chvalšin-
ská 110 

Českokrumlovský 
trojboj 

VSK Č.Krumlov, Radek 
Šlouf 723798501 , 
r.slouf@seznam.cz 

1.-2.8. - Turnaj dvojic ve 
třech druzích sportu pro 
muže (kuželky, nohejbal, 
beach) a pro ženy 
(kuželky, líný tenis, 
beach). 

15.8.2014 Kroměříž KROMĚŘÍŽ Memoriál 
MUDr.Zdeňka 
Šilera - 30. ročník 

Tenisový klub Bajda Kro-
měříž, Alois Oldřich No-
votný, tel.: 602 703 849, 
e-mail: 
tcbajda@seznam.cz 

8. - 10. 8. - Mezinárodní 
tenisový turnaj ve čtyřhře 
neregistrovaných hráčů; 
hraje se v 8 kategoriích. 

18.8.2014 Ostrava Pustkovecká 
356/103,Ostrava 
Pustkovec,70800 

Turnaj trojic v no-
hejbalu - O velkou 
cenu Pustkovce 

Běhunek, 603 474 
490,sokolpustkovec@se
znam.cz 

Turnaj trojic v nohejbalu i 
pro veřejnost - registrovaní 
(8-10 týmů) a neregistro-
vaní odděleně (cca 8-10 
týmů). 
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 18.8.2014 Ostrava Pustkovecká 
356/103,Ostrava 
Pustkovec,70800 

Turnaj trojic v nohej-
balu - O velkou ce-
nu Pustkovce 

Běhunek, 603 474 
490,sokolpustkovec@sezn
am.cz 

Turnaj trojic v nohejba-
lu i pro veřejnost - re-
gistrovaní (8-10 týmů) 
a neregistrovaní oddě-
leně (cca 8-10 týmů). 

21.8.2014 Strakonice areál hradu Strako-
nice 

Běh městem 
XIX.roč. 

Opava Josef, TJ ČZ Strako-
nice, Máchova 108, 386 01 
Strakonice, 603186000 ,  
cbf.st@cbox.cz                                                        

Otevřený běh městem 
Strakonice - všechny 
kategorie. 

23.8.2014 Písek Fotbalové hřiště 
Hrazánky 

Sportovní den pro 
děti 

TJ Sokol Hrazánky, Stani-
slav Lípa, 721 013 569 

Akce pro děti, různé 
soutěže pro všechny 
věkové kategorie. 

23.8.2014 Žďár nad Sá-
zavou 

Vír u kulturního 
domu 

48.ročník Běh Vírem Z. Šudoma, 566575155 Rekreační běh pro Vír-
skou mládež 

25.8.2014 Prostějov Brodek u Prostějo-
va, Tyršova 235 

Turnaj v petanque TJ Sokol Brodek u Prostě-
jova, Karel Jelínek, ka-
reljel@seznam.cz, 777 098 
827 

Turnaj v petanque pro 
veřejnost. 

29.8.2014 Opava Centrum sociálních 
služeb Hrabyně, 
747 67 Hrabyně 

Sportovní hry těles-
ně postižených (13. 
ročník) 

SK Hrabyně, MUDr. Mgr. 
Vladimír Plaček, Mobil 602 
782 042, E-mail: pla-
cek@usphrabyne.cz 

13. ročník sportovních 
her tělesně postiže-
ných 

30.8.2014 Jeseník Zlaté Hory ABSOLUT MIX (11. 
ročník) 

TJ Zlaté Hory, Michal Krá-
lík, 732 830 753, kra-
lik.michael@gmail.com 

30.-31.8. - Dvoudenní-
ho otevřený volejbalový 
turnaj smíšených druž-
stev (4 muži +2 ženy). 

30.8.2014 Kroměříž Jezdecký areál 
Skaštice 

Pohár Zlínského 
kraje v parkuru 

JK Haná, o.s., PharmDr. 
Stanislava Mrhálková, tel.: 
723 043 047, e-mail: jkha-
na@centrum.cz 

30. -31. 8. - Tradiční 
jezdecká parkurová 
soutěž 

30.8.2014 Kutná Hora Sportovní areál 
Nové Dvory 

Sportovní den TJ Nové Dvory, pí Pavlíko-
vá, 774680166 

Sportovní den pro děti 
předškolního a školní-
ho věku organizovaný 
ve spolupráci s OÚ a s 
armádou ČR (Letecká 
základna Čáslav) 

30.8.2014 Náchod sportovní areál Na 
Hamrech v Nácho-
dě 

Turnaj o pohár sta-
rosty města Nácho-
da 

SPORT KLUB Náchod Ha-
na Kopecká 723336863, 
volejbal.nachod@quick.cz 

30.-31.8. - Otevřený 
venkovní volejbalový 
turnaj pro všechny dět-
ské a mládežnické ka-
tegorie od barevného 
volejbalu. 

30.8.2014 Plzeň-sever Kralovice, PSČ 331 
41, Sport Kemp 
Kralovice 

SPOKE MTB Mara-
ton Kralovice (11. 
ročník) 

Bike Club Kralovice, Luboš 
Roub,tel.723 353 050, luk-
lave@seznam.cz, 
www.clubkralovice.cz 

MTB maraton pro 
všechny, trasy 25 km, 
38 km a 52 km, trasy 
jsou vedeny na západ 
od Kralovic do údolí 
Střely, nejdelší trasa 
prochází Rabštejnem. 

30.8.2014 Praha východ hřiště TJ Jizera 
Káraný 

Káranské sportovní 
hry 

TJ Jizera Káraný, pí Peško-
vá, jiri.peska-
peka@volny.cz, 739076518 

Sportovní hry pro 
všechny věkové kate-
gorie. 

31.8.2014 Trutnov Špindlerův mlýn - 
centrum - pozemky 
MU ŠM vedle hote-
lu Labužník 

Netradiční Špindl     
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 září           

1.9.2014 Cheb   Atletický trojboj SKP Union Cheb, 
Jacek Přibáň           
777740235 

září - termín není přesně 
určen - Atletický trojboj nej-
menších - ročník 2005 a mla-
dší - běh na 60 m, skok          
z místa a hod do dálky 

1.9.2014 Olomouc   Turnaj ve volejbalu SK Sigma MŽ Olo-
mouc, J. Gajda 
email: hele-
na.kudynova@sigm
afotbal.cz 

září - termín nebyl přesně 
stanoven - Volejbalový turnaj 
seniorů 

1.9.2014 Rokycany Zimní stadion 
Rokycany 

Veřejná škola brus-
lení 

Jedlička - 
731455268, TJ DDM 
- Vodička - 
606294714 

Nábor bruslařů a hokejistů s 
účastí hokejistů HC Plzeň - 
Špaček, Straka, Hanzlík 

2.9.2014 Kolín Český Brod Český Brod - Město 
v pohybu 

SK Český Brod, pí 
Lybrová, ive-
ta.lybrova@atlas.cz, 
602827378 

30. a 31. 8. - Sportovní víken-
dová akce kladoucí si za cíl 
rozhýbat všechny generace 
od dětí až po seniory. Hry a 
sportovní úkoly pro všechny v 
areálu Na Kutilce Český 
Brod. 

4.9.2014 Cheb Sportovní areál 
Poohří Cheb 

Burza sportu Sport.unie Chebska, 
Miroslav Sabadin, 
603756533 

Ve spolupráci s MěÚ v Chebu 
se uskuteční v areálu Poohří 
velký sportovní den pro 
všechny základní školy. Spor-
ty: florbal, basketbal, vybíje-
ná, fotbal, horolezecká stěna, 
lukostřelba, cyklistika a další. 

6.9.2014 Chomutov Areál Kamencové-
ho jezera, ulice 
Přemyslova, Cho-
mutov 

Chomutovský pohár 
dračích lodí 

Sportclub 80 Cho-
mutov, mob: 
603894199 

Veřejný závod dračích lodí 

6.9.2014 Karlovy Vary Bečov nad Teplou, 
fotbalové hřiště Pod 
Hubertusem 

6. ročník Eliho tur-
naje v malé kopané 

TJ Slavoj Bečov 
n.T.,pan Eliáš, tel. 
606 962 444, fot-
balkv@cuskv.cz 

turnaj v malé kopané pro děti 
z dětských domovů. 

7.9.2014 Č.B. Ledenice, Sokolská 
ulice, sportovní are-
ál 

Dětská olympiáda 
Ledenice – 
13.ročník 

Slavoj Ledenice, 
Robert Čouza, ro-
bert.couza@seznam
.cz, 602685456 

Sportovní víceboj pro děti 
v pěti věkových katagoriích. 

7.9.2014 Semily Harrachov Krakonošův přes-
polní běh 

Jiskra Harrachov 20. ročník přespolního běhu 

9.9.2014 Sokolov Sportovní areál 
Sokolov 

Běh štěstí     

9.9.2014 Strakonice Areál STARZ Stra-
konice Sídliště 

Kdo sportuje nezlobí TJ ČZ Strakonice, 
oddíl házené, Jiří 
Dobeš, mobil 721 
244 825, jir-
ka.dobes@tiscali.cz 

Náborová akce pro děti MŠ a 
ZŠ ve strakonickém okrese 
(pro děti z 1.-5.tříd) pořádaná 
v areálu TJ ČZ Strakonice ve 
spolupráci s Policií ČR, HZS 
Strakonice, Městskou policií 
Strakonice, oddílem házené 
TJ ČZ HBC Strakonice 1921 
a DDM Strakonice jako zá-
bavné dopoledne plné her a 
soutěží. 
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12.9.2014 ŠUMPERK Osek nad Bečvou 11.oblastní sraz 
zdravotně postiže-
ných turistů Olo-
mouckého kraje 

SK Klubu českých turis-
tů, zdravotně postiže-
ných, Zábřeh na Mora-
vě Jaroslav Kajnar, 
kajnar.jaroslav@sezna
m.cz, tel. 605 187 883 

12. - 14. 9. - Turistika dle 
zdravotního zatřídění a to: 3, 
6, 10, 15 a 20 km denně s 
možností navštívení zříceniny 
hradu Helštýn a dalších pa-
mětihodností a dalším pro-
gramem. 

13.9.2014 Blansko Blansko, Mlýnská 
19, sportovní hala 

Blanenský Golem 
(13. ročník) 

ASK Blansko, Radek 
Šinkora,      603 245 
616 

Závodu horských kol na tra-
tích HOBBY - 36 km a OPEN 
– 61 km 

13.9.2014 Kladno Městský stadion 
Kladno - Sletiště 

Kladenský maratón Maratón klub Kladno, 
f.tuma@seznam.cz, 
728535813 

Běžecký závod pro širokou 
veřejnost, který je součástí 
Poháru běžců Kladenska a 
Rakovnicka 2014 

13.9.2014 Třebíč Areál BOPO Třebíč Borovinská desítka 
(2. ročník) 

Arnošt Koreš, tel. 
721 308 462 

Běžecký závod vedený krás-
ným prostředím Libušina údo-
lí určený všem věkovým kate-
goriím od dětí po veterány. 
Závod je zařazen do poháru 
Běžce Vysočiny a do Znojem-
ského poháru. 

14.9.2014 Hradec Krá-
lové 

Hradec Králové 
před Plaveckým 
bazénem 

XIII. ročník Město 
na kolech 

    

16.9.2014 České Budě-
jovice 

SH TJ LOKOMOTI-
VA ČESKÉ BUDĚ-
JOVICE 

Lokoťácký sedmiboj 
- dětský den pro 
všechny 

    

16.9.2014 Pelhřimov kuželna Pelhřimov VI. Ročník turnaje o 
Pohár starosty měs-
ta Pelhřimova 

TJ Spartak Pelhřimov, 
Václav Novotný, 
v.novotny@kuzelkype.c
z, tel.: 724 066 421, 
www.kuzelkype.cz 

Dlouhodobá otevřená soutěž 
registrovaných i neregistrova-
ných hráčů v kuželkách. Za-
hajovací turnaj se koná 11. a 

12. října 2014. 

17.9.2014 Ostrava tělovýchovné střdis-
ko na ul. Plavecké 
5, Ostrava 

Hecboj-netradiční 
sporty 

TJ Sokol Hrabůvka, 
Bluchová,737 035 
042,sokol.hrabuvka@s
eznam.cz 

Soutěže v netardičních spor-
tech především pro děti a 
mládež- chůze na chůdách, 
pohánění kola, zabíjení hřebí-
ků na čas, soutěží děti s rodi-
či (připravena také varianta 
při nepřízni počasí) 

20.9.2014 Blansko Sloup - hřiště ZŠ Běh Moravským 
krasem 50.roč. 

TJ Sloup,Pavel Svobo-
da, 723 937 113 

Tradiční běh lesem ze Sloupu 
na Macochu a zpět. Vzhle-
dem k jubilejnímu ročníku 
bude organizován rozsáhlý 
doplňkový program. 

20.9.2014 Bruntál Vrbno pod Pradě-
dem 

Vrbenská  50 dusan.wagner@sezna
m.cz 

Turistický pochod pro veřej-
nost 

20.9.2014 Jihlava Teniscentrum Jihla-
va, Mostecká 24, 
Jihlava, 586 01 

Badminton pro ama-
téry v rámci sportov-
ních pyramid 

Ing. Holub Vítězslav, 
jus@sportjihlava.cz 

Soutěže neregistrovaných 
sportovců z řad široké veřej-
nosti v tenise a badmintonu. 
Přihlásit se může každý bez 
rozdílu věku a výkonnosti, 
muži i ženy. 

http://www.cstv.cz
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20.9.2014 Klatovy Kašperské Hory - 
Opolenec !!!!!! 21. 
9. Zálesí u Drážova 

Šumavský kufr (15. 
ročník) 

TJ Kašperské Hory, 
Miloš Fiala, mi-
los.fiala@centrum.cz, 
731530227 

21. a 22. 9. - Závody v orien-
tačním běhu určený pro 
všechny věkové kategorie 
včetně náboru. 

20.9.2014 Nový Jičín Kopřivnice, Rožnov 
p. R. 

Běh rodným krajem 
Emila Zátopka (12. 
ročník) 

Atletický klub 
E.Zátopka Kopřivnice, 
Jana Feilhauerová  
místopředseda, tel 
603873264 

Běh otevřený široké veřejnos-
ti, dospělí vyrazí na trasu 
22,3 km. Pro děti je připraven 
běh Kopřivnicí na 60 - 1000 
m. 

20.9.2014 Přerov okolí Přerova Dálkový pochod Za 
přerovským 
Zubrem, Cykloturis-
tická jízda Na kole 
Přerovskem 

Stanislav Dostál, TJ 
SPARTAK PŘEROV, 
stan-
da.dost@seznam.cz, 
720 675 313 

28. ročník dálkového pocho-
du trasy – 50, 30, 22 a 13 km 
a 36. ročník cyklojízdy trasy 
100, 80, 60, 40 a 25 km, pro 
širokou veřejnost 

21.9.2014 Benešov Benešov u Prahy Benešovský běžec-
ký festival 

    

 

 

Atletika 

Barbora Špotáková se vrátila na mezinárodní scénu po mateřské pauze jasným vítězstvím na mítinku 
DL v Římě. 

Vítězslav Veselý skončil třetí na mítinku DL v Oslu, čímž si udržel vedení v průběžném hodnocení 
prestižního seriálu. 

 

Cyklistika 

Jan Škarnitzl vybojoval na ME v cross country v německém St. Wendelu bronzovou medaili. 

MS horských kol v roce 2016 se uskuteční v Novém Městě na Moravě. Rozhodla o tom Mezinárodní 
cyklistická unie UCI na zasedání v Lausanne. 

V rakouském Leogangu opanovali čeští fourcrossaři MS. Tomáš Slavík se stal podruhé v kariéře mis-
trem světa a stříbro získal potřetí v řadě Michael Měchura. 

Tereza Huříková se v irské Ballyhouře stala mistryní Evropy v maratonu horských kol. Jaroslav Kulha-
vý získal v závodě mužů stříbrnou medaili. 

Jaroslav Kulhavý získal poslední z velkých titulů, když opanoval MS v maratonu horských kol v jihoaf-
rickém Pietermaritzburgu. Třetím místem navázala na titul Evropské šampiónky Tereza Huříková mezi 
ženami. 

 

Házená 

Čeští házenkáři si poprvé od roku 2007 zahrají na MS, které se uskuteční příští rok v Kataru. 

 

Kanoistika 

Kajakář Vít Přindiš skončil druhý při úvodním závodu SP vodních slalomářů na olympijské trati v Lon-
dýně. 

Z MS ve sjezdu na divoké vodě v italské Valtellině přivezla naše reprezentace řadu medailí.  Marek 
Rygel a Petr Veselý (C2, zlato – DZ, bronz – sprint), Michaela Mrůzková (K1, stříbro – DZ), Ondřej Ro-
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lenc (C1, zlato – sprint, stříbro – DZ), Kamil 
Mrůzek (K1, bronz – DZ), Antonín Haleš (C1, 
bronz – sprint). 

Deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler 
skončili třetí v závodu SP vodních slalomářů 
ve slovinském Tacenu, kanoistka Kateřina 
Hošková skončila v této neolympijské katego-
rii druhá. 

Kajakář Jiří Prskavec, kajakářka Kateřina 
Kudějová a kanoistka Kateřina Hošková vybojovali druhá místa v domácím závodě SP ve vodním sla-
lomu v pražské Troji. Bronz mezi kajakářkami přidala nestárnoucí Štěpánka Hilgertová. 

Celkem šest medailí vybojovali rychlostní kanoisté na ME juniorů a U23 ve francouzském Mantes la 
Jolie. Martin Fuksa (C1 U23, zlato - 500 a 1 000 m), Tomáš Veselý (K1 JUN, zlato - 1 000 m), Jakub 
Zavřel a Filip Skládal (K2 JUN, stříbro – 1 000 m), Karel Palma (C1 JUN, bronz - 200 m) a Jana Ježo-
vá (C1 U23, bronz - 200 m). 

 

Krasobruslení 

Ostrava bude v lednu 2017 hostit ME v krasobruslení. Pořadatelství České republice přidělil kongres 
Mezinárodní bruslařské federace (ISU) v Dublinu. 

 

Střelba 

Kateřina Emmons skončila při prvním startu ve SP po mateřské pauze v Mnichově druhá ve střelbě ze 
vzduchové pušky. 

Jan Sychra vyhrál v Mnichově závod SP ve střelbě na skeet. 

David Kostelecký vybojoval na ME v brokové střelbě v maďarské Sarlóspusztě bronzovou medaili v 
disciplíně trap. Junioři Josef Navrátil, Pavel Vaněk (individuální bronz) a Vladimír Štěpán ovládli týmo-
vou soutěž. 

 

Veslování 

Ondřej Synek dojel druhý ve druhém závodě SP ve francouzském Aiguebelette. Zvítězit se podařilo 
v neolympijské dvojce bez kormidelníka Miroslavu Vraštilovi s Jiřím Kopáčem. 

 

Volejbal 

Plážové volejbalistky Kristýna Kolocová a Markéta Sluková vyhrály grandslamový turnaj Světového 
okruhu v Berlíně. 


