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VV ČUS jednal o problémech  
s administrací dotačních programů

Výkonný výbor České unie sportu se se-
šel ke svému sedmému letošnímu zasedání  
10. září v Praze. Jednání se zúčastnila nová 
členka VV ČUS Hana Kopecká, zvolená delegáty 
SK/TJ v dodatečné volbě v červnu na 37. valné 
hromadě ČUS.

V úvodu schůze VV ČUS ocenil práci dlouhole-
tého obětavého činovníka České unie sportu Leo-
polda Bambuly, který je už téměř pětadvacet let 
předsedou Revizní komise ČUS, u příležitosti jeho 
významného životního jubilea – 80 let. 

Předseda ČUS Miroslav Jansta pozitivně zhod-
notil vznik Národní sportovní agentury a vyslovil 
přesvědčení, že nová instituce bude podporovat 
sport v celé jeho šíři a naplňovat vládou přija-
tou koncepci rozvoje sportu. Zdůraznil však, že 
i nadále bude ČUS usilovat o vytvoření samo-
statného ministerstva sportu. Dále informoval 
o výhledu financování sportu v příštím období 
a o úsilí představitelů České unie sportu o navý-
šení celkového objemu podpory ze státního roz-
počtu na rok 2020.

Důležitým bodem bylo projednání situace 
v oblasti dotačních programů. VV ČUS vyjádřil 
přesvědčení, že právě vznik Národní sportovní 
agentury by měl v budoucnu přispět k nápravě ak-
tuálního stavu, k systémovému řešení rozdělování 
státních dotací a odstranění četných formálních 
a administrativních závad, které staví příjemce 

těchto dotací do neřešitelných situací. Členové 
VV ČUS v této souvislosti prezentovali kritické 
připomínky z mnoha sportovních klubů z celé 
ČR k distribuci dotace Můj klub ze strany Mini-
sterstva školství v tomto roce. V současné době 
obdrželo tuto dotaci pouze nízké procento z nich, 
navíc mnohé kluby nedostaly zatím jakoukoliv 
informaci. Řada klubů pro nedostatky v admini-
straci předchozí žádosti ztratila nárok na dotaci, 
a hrozí jim další sankce. Tyto problémy se týkají 
zejména klubů, které dotaci Můj klub adminis-
trovaly samy, bez odborné podpory Servisních 
center sportu ČUS.

Místopředseda ČUS Marek Hájek informoval 
o plném dofinancování Servisních center sportu 
ČUS (při krajských organizacích a okresních sdru-
ženích ČUS) v letošním roce, částkou 60,15 mili-
onu korun z dotace MŠMT. Výše těchto prostřed-
ků je však stále kriticky nízká a v takovém 
objemu, že nemůže zabezpečit plnohodnotný 
servis pro členské subjekty – sportovní kluby 
a tělovýchovné jednoty – a navíc neumožňuje 
prakticky žádný rozvoj SCS ČUS při rozšiřová-
ní či zkvalitňování služeb, jejich personálního 
obsazení nebo zvyšování osobní motivace pra-
covníků.

VV ČUS se zabýval také ekonomickými výsled-
ky České unie sportu za první pololetí roku 2019. 
Dosažené výsledky hospodářské činnosti jsou lepší 
oproti plánu o 1,12 milionu korun a při započte-
ní nákladů na neuplatněné DPH činí reálný hos-
podářský výsledek k 30. červnu 2019 zisk ve výši 
11,56 milionu korun.

Předseda Revizní komise ČUS Leopold Bambula 
podal zprávu o kontrolách uskutečněných v okres-
ních sdruženích ČUS v Moravskoslezském kraji. 
Zmínil náročnost kontroly a vyzdvihl velice nízkou 
chybovost v dokumentaci k žádostem klubů o při-
dělení dotací. Ocenil kvalitu práce okresních 
servisních center sportu a současně zdůraznil 
přínos zavedeného způsobu přehledné dotační 
dokumentace v SCS ČUS s využitím externích 
úložišť.

 Autor: KT ČUS
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Novela zákona o podpoře sportu vstoupila 
v účinnost a 1. srpna 2019 vznikl nový úřad Ná-
rodní sportovní agentura. Co tato změna v zá-
koně znamená?

Národní sportovní agentura (dále jen Agentura) 
se zřizuje ke dni 1. 8. 2019. Od 1. 1. 2020 přebí-
rá od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky 
ve sportu a bude připravovat a vyhlašovat dotační 
programy na rok 2021 a další roky. Agentura bude 
rozdělovat dotační prostředky státního rozpočtu 
pro rok 2021, odpovídající výzvy bude vyhlašovat 
průběžně v roce 2020.

MŠMT naposledy vyhlásí dotační výzvy v oblas-
ti podpory sportu na podzim 2019 pro rok 2020, 
posléze rozhodne o žádostech, vyplatí a vyúčtuje 
s příjemci dotace a zkontroluje plnění podmínek 
dotace. V roce 2020 již bude vyhlašovat dotační 
programy a odpovídající výzvy na rok 2021 Agen-
tura. MŠMT definitivně ukončí činnost v oblasti 
podpory sportu v polovině roku 2021.

V souvislosti se vznikem Agentury se změní 
i některá pravidla pro zápis do rejstříku sportov-
ních organizací. 

1. Zápis a editace údajů sportovních organizací 
– přidělení nových přístupových údajů:

Vznikla Národní sportovní agentura  
– jaké změny přinese?

Poslanecká 
sněmovna 
schválila  
1. srpna 
vznik Národní 
sportovní 
agentury.

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
ve znění účinném do 30. 7. 2019, umožňoval zá-
pis sdružujícím sportovním organizacím dle § 3a 
odst. 3 písm. c), d), e), tedy do rejstříku byly 
údaje vkládány primárně tzv. střešními sportovní-
mi organizacemi a sportovními svazy.

Od nabytí účinnosti novely dne 31. 7. 2019 bu-
dou povinné údaje do rejstříku zapisovat pouze 
jednotlivé sportovní organizace (např. sportov-
ní kluby a tělovýchovné jednoty), které jsou ze 
zákona povinny zapsat požadované údaje, pokud 
jsou žadateli o dotace ze státního rozpočtu. Nově 
tedy bude přípustný pouze tzv. vlastní zápis spor-
tovních organizací. K tomuto účelu se sportovní 
organizace zaregistrují na internetových strán-
kách rejstříku https://rejstriksportu.msmt.cz/
User/Zapis, kde jim současně bude vygenerová-
na PDF žádost, kterou odešlou MŠMT (viz manuál 
tamtéž).

Nová zákonná povinnost pro sportovní klu-
by, tělovýchovné a tělocvičné jednoty: spra-
vovat samostatně údaje o sportovní organizaci 
v rejstříku a bezodkladně provádět změny. 
Ministerstvo bude přistupovat k zákonné lhů-
tě přiměřeně okolnostem tak, aby bylo reálné 
uvedené údaje nebo jejich změny řádně za-
psat.

https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis
https://rejstriksportu.msmt.cz/User/Zapis
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2. Změna identifikačních údajů fyzických osob 
ve sportu pro potřeby rejstříku – rodná čísla:

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, 
ve znění účinném do 30. 7. 2019, vyžadoval 
za účelem identifikace fyzické osoby evidované 
u sportovní organizace zapsání data narození 
a adresy místa pobytu.

Od nabytí účinnosti poslanecké novely zákona 
dne 31. 7. 2019 je identifikačním údajem rodné 
číslo. MŠMT se ve spolupráci s Ministerstvem vni-
tra pokusí zajistit automatické zapsání rodného 
čísla do rejstříku u fyzických osob, jejichž zá-
znam již byl pro účely rejstříku vůči základním 
registrům ověřen. U nově zapisovaných fyzických 
osob budou sportovní organizace zapisovat již 
rodná čísla. Jakmile tomu bude rejstřík technicky 
přizpůsoben, MŠMT informuje sportovní organiza-
ce na internetových stránkách rejstříku.

Nová zákonná povinnost pro sportovní orga-
nizace: jako identifikační údaj uvádět v rejstří-
ku rodná čísla.

3. Zápis údajů o sportovních zařízeních do rejs-
tříku – sportovní organizace a jiní žadatelé 
o podporu:

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zně-
ní účinném do 30. 7. 2019, požadoval zápis sportov-
ních zařízení na základě § 3a odst. 3 písm. h), tj. 
adresu sportovního zařízení, údaje o druhu sportov-
ního zařízení a údaje o výši a účelu podpory.

Poslanecká novela zákona účinná od 31. 7. 2019 
uvádí, že Agentura vyhláškou stanoví

-  rozsah údajů o sportovním zařízení sportov-
ních organizací,

-  rozsah údajů o sportovním zařízení a dalších 
údajů, které jsou povinni do rejstříku bez 
zbytečného odkladu zapsat žadatelé o pod-
poru ze státního rozpočtu podle § 6b odst. 1 
písm. b) a c) poslanecké novely zákona (např. 
zápis požadovaných údajů o sportovních zaří-
zeních ze strany obcí a krajů, které na tyto 
žádají o investiční podporu).

Od 31. 7. 2019 do doby, než Agentura vydá vyhláš-
ku, která stanoví podrobnosti zápisu do rejstříku, 
chybí MŠMT právní opora pro shromažďování údajů 
o sportovních zařízeních, a tedy se nebudou sbírat.

Ani v případě sportovních organizací, ani v pří-
padě žadatelů o podporu ze státního rozpočtu po-
dle § 6b odst. 1 písm. b) a c) poslanecké novely 
zákona, nemůže jít podle názoru MŠMT nezapsání 
údajů (o sportovním zařízení), které v tuto chvíli 
nejsou vyhláškou Agentury stanoveny, k tíži žada-
telů o podporu, resp. příjemců podpory. Dokud 
nevstoupí předpokládaná vyhláška Agentury 
v účinnost, nemůže proto být zápis sportovního 
zařízení do rejstříku podmínkou pro poskytnutí 
dotace na rok 2020, a to ani ve výzvě.

Je pozastaveno shromažďování údajů o spor-
tovních zařízeních, a to do nabytí účinnosti 
předpokládané vyhlášky, kterou vydá Agentura.

 Autor: MŠMT

Doporučení České unie sportu k rejstříku
Vážení sportovní přátelé,

z MŠMT byl do sportovního prostředí rozeslán 
dopis náměstka Karla Kováře ke změnám, které 
nastávají s účinností novely zákona o podpoře 
sportu (věcný obsah dopisu je obsažený v před-
cházejícím textu). Informace se týkají také 
změny zápisu do Rejstříku sportovních organi-
zací (https://rejstriksportu.msmt.cz).

Vzhledem k tomu, že v současné chvíli ještě 
není nastaven praktický chod Agentury, která 
nemá vedení ani zaměstnance, stejně tak není 

Rejstřík přizpůsoben poslednímu znění záko-
na o podpoře sportu, ani v něm z technických 
důvodů zatím nelze aktualizovat již zapsané 
údaje. Česká unie sportu doporučuje vyčkat 
na vydání vyhlášky Agenturou, která stanoví 
rozsah a způsob zapisovaných údajů do Rej- 
stříku sportovních organizací nebo na další in-
formace ze strany Agentury či MŠMT. O těchto 
krocích Vás bude ČUS průběžně informovat.

Snahou ČUS nadále bude, aby administrativní 
zátěž pro sdružené SK a TJ se zápisem do Rej- 
stříku sportovních organizací byla co nejmenší.

https://rejstriksportu.msmt.cz
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Leopold Bambula, předseda Revizní komise ČUS, 
oslavil životní jubileum

Nadšený sportovec, zanícený trenér mládeže, 
obětavý funkcionář i respektovaný starosta a re-
gionální politik. A především člověk, který zů-
stal po celý svůj život zcela oddaný sportu. I to 
je důvod, proč se Leopold Bambula, jenž je už 
od roku 1990 členem Revizní komise České unie 
sportu a téměř čtvrtstoletí jejím předsedou, 12. 
září dožil v plné síle, zdraví a optimismu krásné-
ho životního jubilea – 80 let! 

„Narodil jsem se v roce 1939 v malé vesnici 
Horní Olešná na okraji Českomoravské vrchoviny 
v rodině sedláka. Zde jsem prožil dětství, mládí 
a zrodily se tu i moje sportovní začátky. Otec, ač 
zaneprázdněn prací, ve mně vzbudil jako zdatný 
lyžař a dobrý bruslař zájem o sport. Také moje 
maminka byla velmi dobrou plavkyní,“ vzpomíná 
na své sportovní začátky.

Fotbal, hokej, volejbal, stolní tenis a také lyžo-
vání byly první sporty, kterým se věnoval se svými 
kamarády – ti starší byli zároveň prvními trenéry. 
Po založení Sokola hrál hokej i fotbal za Sokol Javo-
řice v okresních soutěžích. V prvním roce na vojně 
ho chytlo lyžování a účastnil se v něm nejrůznějších 
armádních soutěží. Později získal licenci lyžařského 
instruktora a působil při výcvikových kurzech škol. 

Ve službách Spartaku
V roce 1961 se stal zaměstnancem ONV Pel-

hřimov a o dva roky později vstoupil do Tělový-
chovné jednoty Spartak Pelhřimov. Aktivně se zde 
začal věnovat volejbalu a zapojil se také do tré-
nování mládeže – družstva dívek i chlapců přivedl 
do dorostenecké ligy. 

„Sportovní a činovnická práce zde byla velice 
různorodá. V letních měsících jsem každoročně 
ekonomicky zajišťoval soustředění dětí organi-
zovaných v jednotlivých oddílech. Byl jsem také 
dlouholetým členem výboru volejbalu, fotbalu, 
lyžování a zastával jsem ve Spartaku i funkci eko-
noma. Nakonec jsem se stal jeho předsedou, jímž 
jsem byl až do roku 1991, kdy u mě došlo ke změ-
ně pracovní pozice, která neumožňovala další 
přímé působení ve vedení TJ Spartak Pelhřimov,“ 
popisuje svůj bohatý funkcionářský životopis.

V roce 1990 byl zvolen členem Revizní komise 
ČSTV a od 26. března 1994 je také jejím předsedou 
– a zůstal jím i po vzniku České unie sportu dodnes.

Respektovaný starosta Pelhřimova
Kdo by si však myslel, že jeho angažova-

nost končí jen na sportovním poli, zmýlil by se. 
„V roce 2002 jsem byl osloven, abych kandidoval 
do zastupitelstva Města Pelhřimov a po těchto 
volbách jsem byl zvolen starostou. Tuto funkci 
jsem zastával dvanáct let. V současné době jsem 
pelhřimovským zastupitelem, předsedou finanční-
ho výboru a členem dozorčí rady Městské správy 
lesů Pelhřimov,“ vypočítává své působení v orgá-
nech místní samosprávy. A to byl ještě letos zvo-
len členem finančního výboru Kraje Vysočina, kde 
zastává post místopředsedy.

„Sport provází celý můj život, a pokud to jen 
trochu šlo, byl mou každodenní aktivitou. Naučil 
mě nevzdávat se, stále bojovat, dívat se dopře-
du a především hrát fair play ve všech oblastech 
mého působení. Mou prioritou vždy byla podpora 
mládežnického sportu zejména v menších měs-
tech. Velice mě také těší, že se mi podařilo pře-
dat lásku ke sportu dalším generacím, neboť ak-
tivně sportují obě mé dcery i všechna vnoučata. 
A na úplný závěr vyjádřím svůj vztah ke všem výše 
uvedeným aktivitám sportovním i pracovním: Dal 
bych si to s Vámi ještě jednou!“

Milý Poldo, k zástupu gratulantů se s přáním pev-
ného zdraví a mnoha dalších sportovních i osob-
ních úspěchů připojuje také Česká unie sportu!

 Autor: KT ČUS
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Místopředseda ČUS Marek Hájek:  
„Sport není nákup učebnic!“

Jako autor programu VIII, dnes Můj klub 2019, 
registruji celou dobu jeho fungování konstantní 
scénář, který tělovýchovným jednotám a spor-
tovním klubům (TJ/SK) komplikuje provoz.

Protože přes strukturu sportovních svazů TJ/
SK finance nedostávaly, podařilo se na MŠMT 
prosadit Program Můj klub a realizovat mou pů-
vodní ideu – dostat garantované finanční zdroje 
přímo k TJ/SK. Objektivně musím konstatovat, 
že po celou dobu existence programu není odbor 
sportu na MŠMT personálně dostatečně dimenzo-
vaný, aby zvládl agendu vypořádání 6 000 žádostí 
o dotaci a s předpokladem nárůstu na až 10 000 
i více žádostí to lépe zvládat nebude. Pro TJ/SK 
je kritické, že dotace nedostávají v lednu nebo 
únoru. Dokonce podstatná část v řádu tisíců je 
nemá nejen dodnes, ale dokonce nemají TJ/SK 
na MŠMT dokončený ani dotační proces.

MŠMT uvádí na svou obranu, že TJ/SK mají čas-
to v žádostech odstranitelné chyby a jejich ná-
prava znamená zdržení. Je to sice pravda, ale 
příčina není paradoxně na straně TJ/SK, ani 
na straně odboru sportu při MŠMT. Příčinu vyge-
nerovali úředníci MŠMT z nesportovních odborů 
tím, že do žádosti, metodiky a dokumentace 
dotace zakomponovali své parametry pro „ná-
kup učebnic“. 

Neznalost a poddimenzovanost 
Z programů udělali projekty (sport je však 

programová činnost, nikoliv projektová), doku-
menty pro dotaci nekomunikovali s odborníky 
na sport, neznají problematiku sportu a ani sa-
motnou činnost TJ/SK, která je od školy a tříd 
skutečně diametrálně odlišná. Tito „odborníci“ 
si vnitřně stanovili, že kdo zažádá o vyšší část-
ku, než je v kalkulačce, musí žádost přepraco-
vat, a přitom tento strop a ani závaznost kal-
kulačky do dokumentace neuvedli. Dokumenty 
jsou navíc pro TJ/SK i nadále byrokraticky složi-
té a komplikované.

Situace dnes je kritická. Stovky TJ/SK nedo-
stanou dotaci vůbec a většina z nich jen pro-
to, že nevypořádaly jednu A4 vůči Ministerstvu 

financí. Viníkem je poddimenzovanost na MŠMT, 
protože tam se o TJ/SK nedokáží postarat a po-
hlídat zúčtování a vypořádání dotací. Z MŠMT 
vůbec neinformovali TJ/SK, aby byrokratickou 
A4 poslaly. Zhruba tisícovka TJ/SK nemá ještě 
dokončený proces k podaným žádostem. V říj-
nu nebo listopadu budou TJ/SK opravdu složi-
tě statisícové, nebo dokonce milionové částky 
spotřebovávat. Dostávají se tak do problémů, 
protože dotace budou muset částečně vracet. 
Tento každoroční, špatný proces dodání dotací 
je pro budoucnost neudržitelný.

ČUS nabízí součinnost
Od náměstka Karla Kováře máme na ČUS do-

pisem potvrzeno, že TJ/SK, které podaly žádosti 
o dotaci kontrolovanou Servisními centry sportu 
ČUS v okresech celé ČR, mají dotace v pořádku 
a finance tak mají k dispozici vyplacené. ČUS 
nabízí ministerstvu připravenost k součinnosti 
na jakýchkoliv krocích dotačního procesu nebo 
agendy, která by ministerstvu pomohla urychlit 
poskytnutí dotací. Můžeme dotace podle pokynů 
MŠMT k TJ/SK jako střecha (zákon o sportu opět 
vrátil možnost poskytnout dotaci svým členům) 
doručit a zajistit agendu, nebo můžeme pomoci 
v regionech některými dílčími úkony dotačního 
procesu, především s formální stránkou... 

Druhou variantou je, že MŠMT musí odstranit 
byrokracii, z projektů udělat zpět programy, 
zjednodušit pro TJ/SK celý systém, konzultovat 
dokumentaci s odborníky na sport a přijmout do-
statek úředníků. 

I v budoucnu nesmí 
agentura pro sport pod-
cenit náročnost programu 
Můj klub a věřím, že ho 
nastaví programově a ne-
byrokraticky. ČUS je při-
pravena na součinnost, 
protože naším zájmem 
je dostat finance k TJ/
SK nejpozději v únoru.

 Autor: Marek Hájek, 
místopředseda ČUS
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Kluby a jednoty stále čekají na dotace od MŠMT  
– to slibuje peníze do konce října

Skoro šest tisíc sportovních klubů a tělovýchov-
ných jednot podalo v minulém roce žádost o do-
tace z ministerstva školství na rok 2019. Jenže 
podle odhadu okresních pracovišť České unie 
sportu prostředky z programu Můj klub stále 
velké části žadatelů nedoputovaly. Tím, že je 
druhá polovina září, je situace v klubech značně 
nervózní.

„Denně naše servisní pracoviště kontaktují 
desítky předsedů a dotazují se, co mají dělat. 
V říjnu nebo listopadu budou kluby opravdu slo-
žitě statisícové nebo milionové částky spotřebo-
vávat,“ upozorňuje Marek Hájek, místopředseda 
České unie sportu. Ministerstvo na dotaz ČTK 
uvedlo, že by do konce září měly kluby dostat 
minimálně stejnou částku jako loni a všechny 
peníze by měly být vyplaceny do konce října.

 
Z neinvestičního dotačního programu Můj klub 

čerpají TJ/SK prostředky na činnost, odměny tre-
nérům nebo na provoz a údržbu svého majetku. 
Přímý způsob financování do klubů iniciovala před 
několika lety Česká unie sportu a současně nabídla 
součinnost při administraci. Podle aktuálních ofi-
ciálních informací z webu MŠMT byla během le-
tošního srpna v rámci výzvy programu Můj klub 
ministerstvem navržena dotace u 4 100 žadatelů. 

„To ovšem neznamená, že dotace byly vyplace-
ny. Navíc u některých klubů jsou žádosti zasílány 
k přepracování a jejich zástupci tak s námi kon-
zultují, jak dále postupovat. Ministerstvo to při 
současném počtu žádostí nemá jednoduché, větší 
aparát prostě nemá. Situaci se snažíme uklidnit 
a všem, kdo nás o to požádají, s administrací 
pomoci,“ dodává Marek Hájek.

 
Česká unie sportu má po České republice 89 

územních pracovišť, jejichž zaměstnanci přímo 
v terénu v případě zájmu pomáhají klubům s ad-
ministrací tohoto programu i s dalšími formálními 
záležitostmi. Podle vyjádření klubů způsobila 
komplikace zejména tzv. dotační „kalkulačka“, 
díky které se kluby dozvěděly informaci o mož-
né výši dotace během vyplnění žádosti. 

„Ve formuláři žádosti bylo napsáno, že MŠMT 
pouze doporučuje si podle kalkulačky výši dotace 
spočítat. Mnoho klubů podle svých reálných potřeb 
zažádalo o vyšší částky, než jim vyšlo podle kalku-
lačky, a tím se dostalo do problémů – jejich žádosti 
ministerstvo vrací k přepracování. Dozvěděly se, 
že rozpočet vypočtený podle kalkulačky byl ma-
ximální možný, a MŠMT údaj z kalkulačky staví 
jako klíčový pro výši dotace. Dobrý nástroj, ale 
nešťastně vysvětlený,“ uvádí Marek Hájek. 
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Nejhorší je nejistota
Tisíce sportovních klubů a tělovýchovných 

jednot tak v září čekalo na důležitou podporu 
od státu. Některé z nich se musí zadlužit nebo 
prostředky sehnat z dalších zdrojů. „Nejhorší 
je ta nejistota. Kdyby nám někdo z minister-
stva dal příslib, že peníze obdržíme, pak je nám 
jedno, zda budou poslány v červnu nebo v říj-
nu. Důležité je pro nás plánování, které souvisí 
s provozem areálu, údržbou hřišť a s nákupem 
sportovního vybavení,“ popisuje praxi Martin 
Spurný, předseda TJ EMĚ Mělník. „Pro nás je 
každá koruna životně důležitá. Pokud peníze 
z ministerstva nedostaneme, budeme muset pro-
voz značně utlumit.“

 
Na dotaci z programu Můj Klub dosáhnou pouze 

kluby a jednoty za předpokladu, že mají ve svých 
členských strukturách minimálně dvanáct dětí. 
„Až v průběhu července jsme se dozvěděli, že 
naše žádost splňuje požadavky MŠMT, ale do dne-
ška nevíme, zda peníze opravdu obdržíme,“ říká 
Jaroslav Knechtl, předseda Slavoje Bohušovice 
nad Ohří, kde si naplánovali pro dvě mládežnická 
mužstva soustředění na léto. „Počítali jsme s tím, 
že státní prostředky dostaneme na jaře nebo před 
létem. Akce jsme ale museli zrušit. Teď moc neví-
me, jak dotace koncem září vyúčtujeme. Nic mě 
zatím nenapadá.“

 Trenéry mládeže z vlastních zdrojů platí za-
tím v Tenisovém klubu Černošice. „Staráme se 
o 105 dětí, nemůžeme takovou tenisovou školu 
rozpustit a trenéry vyhodit. Zároveň musíme za-
platit během sezony za elektřinu a vodu, a pokud 
neobdržíme dotace z programu Můj klub, budeme 
na nule. Vůbec to není příjemná situace,“ stěžuje 
si předseda Hynek Trnka. 

S odměnami pro trenéry počítají také v Piran-
has Beroun. „Dotace chceme dále využít za pro-
nájem tělocvičny a výjezdy na turnaje. Pokud 
nedorazí, klub se dostane na nulu a budeme brát 
z rezervy,“ uvádí zakladatel baseballového a soft-
balového klubu Michal Maryška.  

 
Česká unie sportu je stále připravena v teré-

nu pomáhat sportovním klubům a tělovýchovným 
jednotám. „Jsme schopni žádosti klubům i admi-
nistrovat, kdyby to metodika umožňovala. Proces 
by se zrychlil. TJ/SK, které mají žádosti o dotaci 
zpracované nebo kontrolované Servisními centry 
sportu ČUS, mají dokumentaci v pořádku a finan-
ce tak mohou mít dříve vyplacené. Využít služeb 
ČUS se vyplácí i při vyúčtování dotace. Smůlu bu-
dou mít letos ty TJ/SK, které nemají úplné vyúč-
tování loňské dotace. Většinou jde o formality, ne 
o doložení účelu čerpání, ale o dotaci asi přijdou,“ 
komentuje situaci Marek Hájek.  Autor: KT ČUS
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Jeden z největších úspěchů čes-
kého kolektivního sportu. Šes-
té místo českých basketbalistů 
na mistrovství světa v Číně pře-
kvapilo celou republiku. „Dou-
fám, že si globální dosah tohoto 
výsledku uvědomí především 
všichni politici bez rozdílu. Sport se tu jen de-
honestuje, na pozitiva se ale nehledí. Byl to fan-
tastický šampionát“ prohlásil Miroslav Jansta, 
předseda ČUS a České basketbalové federace. 

Basketbalová elita zamířila do největších čín-
ských měst, aby se utkala o světový titul. V Šangha-
ji o postup ze základní skupiny bojovali také čeští 
hráči. Turnaj, jinak velmi dobře připravený, kom-
plikovaly menší organizační neduhy, které se týkaly 
zejména taxikářů, blokovaných sociálních médiích 
a několika webových stránek. Taxikáři totiž větši-
nou neumí ani slovo anglicky, nedokážou přečíst 
latinkou napsaný název hotelu. A jistota nebyla ani 
ve chvíli, když jste jim předložili adresu v čínštině. 
Takové byly nejčastější připomínky fanoušků ze za-
hraniční, kteří dorazili na mistrovství světa. 

„Hodně slýcháme o tom, jak je 
náročné se dostat taxíkem na ho-
tel. Složitě jsme v hale jednou 
hledali také šatny. Jinak vše bylo 
v pohodě, až na ten internet,“ 
popisoval kapitán Pavel Pumprla. 
Čeští reprezentanti si také zkusili 

jízdu šanghajským metrem, která má 18 tras. „Byl 
to zážitek.“ Kamkoliv český tým vstoupil na ulici, 
budil pozornost. Největší prý byla právě v metru. 
„Hodně se na nás dívali. Zároveň jsem čekal, jestli 
nás tam někdo nebude nahánět tyčí, abychom se 
všichni vešli. To se naštěstí nestalo, prostoru tam 
bylo dost,“ dodal Pavel Pumprla. 

Šampionát řízený z Pekingu
Čím se však Čína může pochlubit, tak to jsou 

moderní haly se skvělým zázemím. Například 
do rekonstrukce té v Šen-čenu se dalo 60 milionů 
korun. Majestátně a červeně osvícená vypadá také 
ta v Šanghaji. „Jenže problémem je, že za jednu 
věc v hale zodpovídá 120 lidí. Každý se bojí udělat 
něco, aniž by se zeptal nadřízeného. Fungují hlav-
ně na pokyny,“ všiml si Pavel Pumprla. 

To potvrzuje také Stani-
slav Křiváček, který v Šen-
-čenu pracoval v rámci or-
ganizačního týmu. „Každé 
město má své lokální orga-
nizátory, ale celý šampionát 
byl řízený z Pekingu. Jedna-
lo se hlavně o bezpečnostní, 
partnerské a televizní věci. 
Nejdůležitější byly také ak-
reditace, které řídila poli-
cie. A tam se všechno hod-
ně prodlužovalo.“ Jinak si 
podle něj týmy organizaci 
v Šen-čenu pochvalovaly. 

Samostatnou kapitolou 
však bylo fungování inter-
netu, zejména sociálních 
sítí. Facebook a Instagram 

Reportáž z Číny: utopenci,  
blokovaný internet a potíže s taxikáři

Netradiční pohled zpravodaje ČUS na světový šampionát basketbalistů
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Čína blokuje, náročné je dostat se také na Goo-
gle. „Před startem šampionátu slíbila mezinárodní 
organizace FIBA udělat maximum pro to, aby inter-
net na hotelu nebyl blokovaný. To se bohužel moc 
nepodařilo,“ popsal Martin Peterka, PR manažer 
basketbalové federace. Jedinou možností tak bylo 
komunikovat přes čínský WeChat nebo si nainstalo-
vat speciální aplikaci VPN, přes kterou jde obejít 
čínský firewall. „Jediné, co jsem potřeboval roz-
chodit, byl WhatsApp, což se nakonec podařilo. 
Sem tam to vypadávalo, ale ve spojení s rodinou 
jsme naštěstí byli,“ doplnil Pavel Pumprla. 

Český dům se skvělým pivem!
Útočištěm pro fanoušky byl Český dům, tedy 

restaurace Bohemia Original Beer. Ta funguje 
v Šanghaji už půl roku a český reprezentační 
tým se tam scházel s médii nebo s fanoušky. 
Po celou dobu bojů v základní skupině byla hoj-
ně navštěvovaná. Tradiční česká gastronomie se 
navíc čím dál více prosazuje také v milionovém 
čínském městě Šanghaj. „Slavíme velké úspěchy 
například s utopencem, který si Číňani odnáší 
i s sebou domů. Nejvíce si pochvalují pivo,“ pro-
zradil Radek Kantor, manažer restaurace. 

Narazit v jednom z nejmodernějších měst svě-
ta na hity od Karla Gotta, skupiny Chinaski nebo 
Katapult? Ano, je to možné… V restauraci Bohe-

mia Original Beer se hrály běžně a na maximum 
zazněly při slavnostním otevřením Českého domu 
pro mistroství světa v basketbalu. Celkem dorazi-
lo kolem 250 lidí, mezi nimi čeští reprezentanti 
s Tomášem Satoranským, ale také bavič Jakub 
Kohák. „Překvapilo mě, kolik je tady lidí. Zájem 
je, atmosféra fakt skvělá. Vím o českých fanouš-
cích, co sem dorazili,“ dodal Jaromír Bohačík, 
basketbalový reprezentant, který si v restauraci 
dal před šampionátem svíčkovou. „Konečně to 
bylo normální jídlo, chutnala skvěle.“ 

Plzeňské pivo chutná všem
Oficiálního otevření se zúčastnil také bývalý 

reprezentant Jiří Welsch. „Nečekal jsem, že to 
plzeňské pivo bude tak dobré. Zároveň nejsem 
úplný pivař, dám si pokaždé tak maximálně dvě 
nebo tři,“ prohlásila basketbalová legenda, která 
ve federaci má na starost práci s mládeží. 

Majitelé Bohemia Original Beer přitom počítali 
s trochu jiným konceptem – původně zde vznikla 
restaurace v kubánském stylu, jako je například 
oblíbená pražská La Bodeguita Del Medio, kte-
rou provozuje společnost Gastro Group. „Jenže 
kubánský koncept neměl v Šanghaji úplně velký 
ohlas, přemýšleli jsme, co s tím provedeme pro-
vozně. Pak jsme narazili na nějaký obchod, kde 
nabízeli plzeňské pivo, což nás překvapilo. Ne-
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věděli jsme, že japonská společnost Asahi, kte-
rá koupila Plzeňský Prazdroj, už prodává toto 
pivo v Číně. A tak jsme ji chtěli dostat k nám 
a udělat z toho ryze českou restauraci v Číně,“ 
vysvětloval Petr Brož z právního zastoupení firmy 
Gastro Group. 

Petr Brož společně s dalšími kolegy z Gastro 
Group oslovili manažery z japonské společnosti 
Asahi a dostali se až k vedení. „Když jeden z je-
jich brand manažerů slyšel, že chceme v Šan-
ghaji provozovat českou restauraci s plzeňským 
pivem, málem omdlel. Přesně tohle byl jeden 
z jeho hlavních úkolů – dostat Plzeň na špičko-

vou adresu v Číně. S Asahi jsme se poté domlu-
vili na spolupráci,“ popsal Petr Brož. Jenže jak 
převést plzeňské pivo z České republiky do Číny, 
aby neztratilo svoji specifickou chuť? Veškerý im-
port zajišťuje Asahi. „Jsou v tom velmi preciz-
ní, vymysleli vlastní způsob. V Plzni se načepuje 
do dvacetilitrových plastových barelů, které chuť 
piva udrží. Náklad převáží buď vlakem, nebo lodí. 
Kvalitou se vyrovná tankovému pivu,“ vysvětlil 
Petr Brož.

To potvrzují nejen zkušení čeští pivaři, kteří vy-
razili do Šanghaje za basketbalem, ale také míst-
ní. Hodně Číňanů už totiž Prahu navštívilo, a tak si 
plzeňským pivem připomenou výlet. „Chodí sem 
dost mladých Číňanů, co například byli v Praze 
kvůli svatbě. S těmi se v posledních dvou letech 
roztrhl pytel. Jsou nadšení, že si mohou dát na-

prosto stejné pivo, jako v České republice. Dále 
pro ně máme speciální drinky s becherovkou,“ 
upřesnil Radek Kantor, manažer restaurace Bo-
hemia Original Beer, která má vlastního českého 
kuchaře. 

V hlavní roli vepřové koleno
A jak si místní pochvalují tradiční české dobroty? 

„Když jim přineseme vepřové koleno, Číňané si 
ho deset až patnáct minut jenom fotí a dávají 
si ho na své profily. A když je upozorním, že jim 
všechno vystydne, odpoví jen, že to ví,“ zasmál 
se Radek Kantor. „Čínské sociální sítě jsou velmi 
propracované. Nejlepší reklamou je ale doporuče-

ní od spokojených lidí, kteří u nás 
byli a s nadšením se fotili například 
se svíčkovou.“ 

A o co přesně mají Číňané 
v české restauraci největší zá-
jem? Například o grilované klobá-
sy. „V Šanghaji však musíte vychy-
tat, aby klobása nebyla sladká, což 
jsme hledali asi měsíc. Vyzkoušeli 
jsme různé dodavatele a nejlepší 
klobásy jsme našli ve městě na se-
veru Číny u hranic s Ruskem. Jsou 
hodně masité, dají se dobře nalo-
žit,“ popsal hledání Radek Kantor, 
který poté doporučí, aby místní 
ochutnali i křen. „Ten však nezná 
žádný Číňan, tak jim ho přirovná-
vám k wasabi.“ Z hlavních jídel 

vede guláš, svíčková a kachna. Největším feno-
ménem je však utopenec. „Byla tu skupina, co si 
dala utopence, hlavní jídlo, desert a po něm si 
všichni řekli ještě o utopence. Na závěr si ho po-
ručili vzít s sebou. Prostě utopenec tu vládne“. 

Bujará byla zejména oslava po postupu ze zá-
kladní skupiny, tedy když čeští basketbalisté po-
razili Turecko. „Byl jsem v absolutní euforii. To 
byla porážka země, ve které se do basketu lijí 
miliardy ročně a mají výborné hráče. Na kluky 
se pak přenesl velice nečeský přístup Tomáše 
Satoranského neuspokojit se s už dosaženým 
a chtít víc. Díky tomu jsme i z porážek odchá-
zeli se vztyčenou hlavou,“ prohlásil Miroslav 
Jansta, předseda ČUS a České basketbalové fe-
derace.  

 Autor: Jiří Uhlíř, manažer komunikace ČUS
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Česká unie sportu je tradičním partnerem nej-
většího seriálu cyklistických závodů na horských 
kolech pro širokou veřejnost v České republice 
– Kolo pro život. Ten v letošním roce vstoupil 
do své jubilejní, dvacáté sezony, která zahrno-
vala patnáct vybraných akcí. Série odstartovala 
27. dubna v Dobřichovicích u Prahy podnikem 
Praha–Karlštejn Tour České spořitelny a vyvr-
cholí 28. září závodem Ralsko MTB Tour České 
spořitelny. V kalendáři bylo v tomto roce patnáct 
atraktivních závodů.

Kolo pro život se v posledních letech snaží co 
nejvíce zaměřit na širokou veřejnost napříč vše-
mi generacemi a výkonnostními úrovněmi. Důraz 
klade zejména na rodiny s dětmi, začátečníky 
a cyklistické pohodáře. Každý rok vyrazí na tra-
sy Kola pro život a dětského seriálu ČT Déčko 
Junior Trophy více než 25 000 cyklistů, z toho 
7 000 dětí. To je nejlepší důkaz, že si závody ve-
dle polykačů kilometrů, kteří soupeří o umístění 
na stupních vítězů, užijí i úplně normální jezdci.

Největší u nás i v Evropě
"Jsme největší cyklistickou akcí tohoto for-

mátu nejen u nás, ale i v Evropě. To jednoduše 
znamená, že každý nadšenec a fanoušek cyklisti-
ky mezi námi najde své 
místo," říká David Tráv-
níček, statutární ředitel 
společnosti Petr Čech 
Sport, která je pořada-
telem tohoto seriálu.

Právě brankář Petr 
Čech je patronem seri-
álu, ale na závodech lze 
potkat také další slavné 
české sportovní hvězdy.  
Na startu se objevil na-
příklad olympijský vítěz 
a mistr světa v závodech 
horských kol Jaroslav 
Kulhavý a na trasy vy-
ráží na svém biku rovněž 
skifařský mistr světa On-
dřej Synek.

Kolo pro život je víkendovou akcí pro všechny 
bez rozdílu věku a výkonnosti, včetně malých dětí 
a starších ročníků, a dokonce i pro ty, kdo se roz-
hodnou dělat cyklistům doprovod. 

Nezávodní aktivity i doprovodný program
Kromě samotných závodních tras se proto 

speciální pozornost věnuje nezávodním akti-
vitám. K nim patří vyjížďky na horských kolech 
v rámci pátečních programů před samotnými 
závody, výuka jízdy na horském kole pod vede-
ním předních českých bikerů v Bike Academy 
a všeobecná propagace zdravého životního stylu 
a sportu jako takového. Seriál nabízí účastníkům 
víkendy strávené v pohybu, uprostřed nádherné 
přírody, s rodinou nebo přáteli. 

Navíc doprovodné akce Kola pro život nejsou 
jen o cyklistice. Organizátoři seriálu pořádají ví-
kendové dny s bohatým doprovodným programem 
pro rodiče a děti, kde je možné posedět s kama-
rády. Díky celé řadě významných partnerů nabíze-
jí v Česku ojedinělý systém služeb pro účastníky 
závodů a komfortní zázemí, které nejvíc ze všeho 
připomíná zabezpečení slavných profesionálních 
MTB závodů. 

 Autor: KT ČUS

Seriál Kolo pro život i letos přitáhl  
přes 25 000 cyklistů

Foto: Miloš Lubas/Kolo pro život
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Poradna: Lékařské prohlídky  
ve sportovním prostředí

Základním právním předpisem, který upravuje 
lékařské prohlídky v souvislosti s výkonem spor-
tovní činnosti, je vyhláška Ministerstva zdravot-
nictví ČR č. 391/2013Sb. o zdravotní způsobilosti 
k tělesné výchově a sportu (dále i jen Vyhláška).

Přestože od vydání uvedené Vyhlášky nedo-
šlo k žádné větší změně právní úpravy, jedná se 
o téma ve sportovním prostředí stále aktuální, 
a ne vždy zcela jasné. Proto přinášíme základní 
informace k požadavkům na lékařské prohlídky 
jako reakci na nejčastější dotazy ze sportovního 
prostředí k této problematice. 

Lékařská prohlídka z hlediska její povinnosti 
(vyhláška MZ č. 391/2013Sb., o zdravotní způso-
bilosti k tělesné výchově a sportu)

Povinná lékařská prohlídka: 
Povinná lékařská prohlídka je vyžadována:
•  u výkonnostních sportovců (jedná se o spor-

tovce, který vykonává výkonnostní sport v or-
ganizovaných soutěžích nebo se na ně připra-
vuje a zároveň je registrován v organizaci, 
která zajišťuje přípravu těchto sportovců);

•  u vrcholových sportovců (jde o sportovce, 
který vykonává vrcholový sport na úrovni 
státní sportovní reprezentace nebo se k ní 
připravuje);

• u žáků sportovních škol.
 
Druhy povinné lékařské prohlídky:
•  vstupní (před registrací výkonnostního spor-

tovce u organizace, kde sport vykonává, před 
zařazením do reprezentace nebo do zařízení 
k přípravě vrcholových sportovců);

• pravidelná (jednou za 12 měsíců).

Nepovinná lékařská prohlídka:
V případech, kdy se nejedná o shora uvedené 

sportovce, není stanovena povinná lékařská pro-
hlídka. Jde zejména o případy organizovaného 
sportu, neorganizovaného sportu a pohybové re-
kreace pro veřejnost.

V těchto případech může být provedena tzv. jed-
norázová prohlídka, která je pro sportovce povinná 

pouze tehdy, kdy organizátor příslušné sportovní 
akce stanoví doložení takové lékařské prohlídky 
jako podmínku účasti na dané sportovní akci.

Je tedy na organizátorovi, aby rozhodl, zda 
bude či nebude jednorázovou lékařskou prohlídku 
vyžadovat.

V tomto směru lze doporučit s ohledem na usta-
novení §2900 občanského zákoníku, které stanoví, 
že každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo 
k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví 
nebo vlastnictví (tzv. obecná povinnost předchá-
zet škodám), aby organizátor pečlivě zvážil ná-
ročnost konkrétní akce a na základě vyhodnocení 
zátěže pro účastníky, ostatních rizik atd. rozhodl 
o tom, zda jako jednu z podmínek účasti bude 
vyžadovat lékařskou prohlídku. Určitým věcným 
vodítkem v tomto směru by mohla být příloha č. 1 
vyhlášky, která upravuje zdravotně náročné spor-
tovní disciplíny. U těchto by měla být lékařská 
prohlídka podmínkou. Jedná se např. o ragby, 
zápas, judo, maratony, triatlon, potápění, ho-
rolezectví, parašutismus, dálkové běhy či cyk-
listické závody na delší vzdálenost apod. Bez 
ohledu na druh sportovního odvětví lze doporučit, 
aby prohlídky byly vyžadovány v případech nábo-
rových a obdobných akcí. 

Obdobné platí i pro pravidelnou sportovní čin-
nost v rámci sportovních subjektů (národních 
sportovních svazů, SK/TJ). I zde tedy platí, že ne-
jedná-li se o povinnou lékařskou prohlídku podle 
Vyhlášky, je na daném sportovním subjektu, zda 
a jak často bude vyžadovat pro výkon sportovní 
činnosti ve své působnosti lékařskou prohlídku.

Lékařská prohlídka z hlediska odbornosti lékaře 
(§ 51 zák. č. 373/2011Sb., o specifických zdravot-
ních službách)

Pro lékařské prohlídky z hlediska odbornosti 
lékaře platí, že:

•  lékařské prohlídky ke sportu pro všechny (tj. 
pro účely organizovaného a neorganizované-
ho sportu a pohybové rekreace určené širo-
kým vrstvám obyvatelstva) provádí a lékařský 
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posudek vydává registrující lékař (tj. praktic-
ký lékař);

•  lékařské prohlídky k výkonnostnímu sportu 
v organizovaných sportovních soutěžích pro-
vádí a lékařský posudek vydává registrující 
lékař (tj. praktický lékař) nebo lékař v oboru 
tělovýchovné lékařství;

•  lékařské prohlídky k vrcholovému sportu, 
ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě 
posuzuje a lékařský posudek vydává lékař v obo-
ru tělovýchovné lékařství (tj. specialista); vrcho-
lovým sportem se rozumí oblast sportu, která 
zahrnuje státní sportovní reprezentaci a přípra-
vu talentovaných sportovců k této reprezentaci, 
kterými jsou členové resortních sportovních cen-
ter nebo sportovních center mládeže a obdob-
ných zařízení pro přípravu sportovců.

Platnost lékařského posudku 
Od povinnosti absolvovat lékařskou prohlíd-

ku v určité časové periodě je třeba odlišovat 
tzv. platnost lékařského posudku. Tím je mí-
něna možnost daným lékařským posudkem pro-
kázat zdravotní způsobilost po stanovenou dobu 
od jeho vydání a pro stanovený účel. Bude li se 
tedy sportovec např. účastnit tří sportovních 
akcí, kde bude požadována lékařská prohlídka, 
a tyto akce se budou konat v době platnosti lékař-
ského posudku, pak na všech těchto akcích může 
sportovec předložit tento jeden posudek a nemu-
sí absolvovat tři samostatné prohlídky. 

Platnost lékařského posudku však nemá žád-
ný vliv na povinnost u určitých kategorií spor-
tovců podstupovat pravidelné lékařské prohlíd-
ky a tyto dvě věci nelze zaměňovat. Pokud je 
tedy sportovec povinen mít lékařskou prohlídku 
pravidelně jednou za rok (podle Vyhlášky), pak 
nezáleží na tom, zda v době, kdy uplyne toto roč-
ní období, ještě platí či neplatí předchozí lékař-
ský posudek. Vyhláškou požadovanou pravidelnou 
roční prohlídku tak musí podstoupit. Platnost lé-
kařského posudku navíc není dána obecně, ale je 
stanovena různě pro různé účely.

Jako příklad lze uvést platnost lékařského 
posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti 
na zotavovací akci (sem může spadat i sportov-
ní soustředění), která činí dva roky (§9 zák. č. 
258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví). Bude-
-li se však současně jednat např. o žáka sportovní 
školy, pak ten bude muset mít pravidelnou lékař-
skou prohlídku každý rok, neboť spadá podle Vy-
hlášky do kategorie sportovce, u kterých je tato 
každoroční lékařská prohlídka vyžadována. 

Shora uvedené platí obdobně i pro lékařské 
prohlídky, které sice nejsou povinné z hlediska 
Vyhlášky, ale jsou povinné z důvodu, že tako-
vá pravidla pro výkon sportovní činnosti nastaví 
sportovní subjekt, v jehož působnosti sportovec 
danou sportovní činnost vykonává. 

Autor: Legislativně právní odbor ČUS
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ČUS Sportuj s námi:  
Také říjen zve do přírody

Podzim už se přihlásil o slovo, ale v rámci projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi se stále 
ještě koná mnoho sportovních akcí, do nichž se může zapojit široká veřejnost. Zde je výběr pouze 
některých z nich:

Vybrané akce – říjen
  2. 10. 2019 Plavecká soutěž měst 2019  Beroun

  3. 10. 2019  Večerní běh Táborem Tábor

  5. 10. 2019 Pochod slováckými vinohrady Prušánky 

  8. 10. 2019  Seniorské rozhýbání Praha 

12. 10. 2019  Turistický pochod Za malínským křenem  Kutná Hora

12. 10. 2019 Z Rudického propadání bez váhání…  Rudice

12. 10. 2019 Vavřinecký potok 2019  Vavřinec

13. 10. 2019 Borský kros 2019  Machov

19. 10. 2019 Atletický trojboj  Cheb

19. 10. 2019 62. ročník silničního běhu Hronov – Náchod  Hronov

19. 10. 2019 XV. ročník plaveckých závodů Jihlavský ježek  Jihlava

19. 10. 2019 Krnovský cyklokros 17. ročník  Krnov

19. 10. 2019 22. Havířovský turnaj v integrované boccie Havířov

20. 10. 2019 Rio Botičo    Praha

26. 10. 2019 Velká cena města Ústí nad Orlicí v karate   Ústí nad Orlicí

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

TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
Večerní běh Táborem – 3. října, Tábor:
Tradiční běh ulicemi v centru večerního Tábo-

ra, který je specifický postupnými starty závod-
níků od nejmladších kategorií po seniory. Start 
je v 18,05 hodin. Závod má jedinečnou atmosfé-
ru, kdy hlavně u mladších kategorií je zaručená 
účast velkého množství diváků. Jednotlivé běhy 
se střídají s vyhlašováním výsledků. Každý závod 
je doprovázen vodiči na kolech.

Vavřinecký potok 2019 – 12. a 13. října, Vavřinec:
Letos se koná 40. ročník této tradiční dvouden-

ní vodácké akce. První den se na trase Vavřinec-
-Toušice (16k m) jede od 9,30 hodin závod – obdo-
ba vodního slalomu – a druhý den na shodné trase 
proběhne volné splutí. Akce je určena pro kanoe 
a kajaky včetně nafukovacích plavidel. Účastní se 
jí vodáci všech věkových kategorií z České republi-
ky i ze zahraničí, ale není určena pro začátečníky.

https://www.cus-sportujsnami.cz/events/plavecka-soutez-mest-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vecerni-beh-taborem-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-slovackymi-vinohrady/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/seniorske-rozhybani-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/turisticky-pochod-za-malinskym-krenem-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/z-rudickeho-propadani-bez-vahani-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vavrinecky-potok-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/borsky-kros-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/atleticky-trojboj-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/62-rocnik-silnicniho-behu-hronov-nachod/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/xv-rocnik-plaveckych-zavodu-jihlavsky-jezek/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/krnovsky-cyklokros-17-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/22-havirovsky-turnaj-v-integrovane-boccie/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/rio-botico-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velka-cena-mesta-usti-nad-orlici-v-karate/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
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Na běžecké pouti ve Víru brzdilo  
účastníky tropické počasí

V sobotu 24. srpna se v obci Vír na Žďársku se-
šli milovníci běžeckého sportu. Uskutečnila se 
zde tradiční sportovní událost nazvaná Ve Víru 
běháme všichni. Kromě závodů dětí a mládeže 
byl na programu i šedesátý šestý ročník Malého 
svrateckého maratonu. Celkem se představilo 
234 běžců.

Tato akce byla součástí projektu České unie 
sportu ČUS Sportuj s námi, jehož mediálním part-
nerem je Deník. 

„Letošní účast byla o něco 
nižší než v předchozím roce, 
a to kvůli téměř tropické-
mu počasí. Při dopoledních 
závodech dětí a mládeže 
do čtrnácti let panovalo ješ-
tě relativně přijatelné teplo, 
ale odpoledne se ke třiceti 
stupňům přidalo ještě velké 
dusno. To ovlivnilo především 
výsledky odpoledního hlavního 
závodu – Malého svrateckého 
maratonu,“ posteskl si předse-
da pořadatelského oddílu Jiskra 
Vír Zdeněk Šudoma.  

Do mládežnických běhů se 
zapojilo 156 běžců závodících 
v sedmi věkových kategori-
ích, kteří zdolávali vzdále-
nosti od 75 do 1 200 metrů. 
Ti nejmladší se na trať vydávali v doprovodu ro-
dičů nebo starších sourozenců. O prvenství mezi 
dorostenci na tříkilometrové trati bojovalo šest 
chlapců a čtyři dívky. Pro ně byl na programu ki-
lometrový okruh, který museli všichni zdolat tři-
krát.  

„Pro všechny děti a mládež byly po doběhnu-
tí připraveny párky v rohlíku – všechny se snědly. 
A také se vypily dva sudy limonády. Držíme se 
hesla, že nikdo neodejde s prázdnou, a tak 
všichni účastníci dostali diplom a malým dár-
kem jsme ocenili vždy pět závodníků v každé 
kategorii,“ sdělil Zdeněk Šudoma. 

Ve 14,30 hodin odstartoval hlavní, dvaatřice-
tikilometrový závod dospělých, kde startovalo 
jednašedesát mužů a také sedm statečných žen. 
Tropické podmínky způsobily velké rozdíly mezi 
účastníky na prvních příčkách. 

„Tentokrát se žádný vytrvalec nedostal ča-
sem pod dvě hodiny. Mezi vítězem a běžcem 
na druhém místě byl v cíli osmiminutový rozdíl. 
Opět tedy nebyl překonán traťový rekord z roku 
2014 a bude si muset počkat na svého pokořitele 
v dalším ročníku,“ připomněl Zdeněk Šudoma. 

Sportovní den v údolí Svratky ukončila tradiční 
maratonská veselice, na které vystoupila kapela 
Karel Gott revival Morava. 

Výsledky Malého svrateckého maratonu, 
muži – celkové pořadí: 1. Jakub Exner (Swo-
boda-team) 2:01:49 hod., 2. Daniel Orálek 
(behejbrno.com) 2:09:13, 3. Martin Vintrlík 
(Triatlon Křepice) 2:14:56; ženy – celkové 
pořadí: 1. Zdeňka Komárková (SDH Bolešín) 
2:42:32 hod., 2. Aniek Timmermansaová (Izra-
el) 3:10:02, 3. Martina Jurgová (Brno) 3:18:32.

Autor: KT ČUS

behejbrno.com
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Testují se další podezřelé vzorky  
ruských sportovců

Světová antidopingová agentura WADA zveřejni-
la na svých webových stránkách další průběžnou 
informaci o současném stavu v oblasti boje proti 
dopingu v Rusku. V lednu letošního roku z odpe-
četěné laboratoře v Moskvě testovala další vzorky 
ruských sportovců, z nichž jich zatím předběžně 
vyhodnotila 578 od 298 sportovců jako „velice 
podezřelé“.

Z výše uvedeného množství 
WADA zatím odeslala 150 vzor-
ků (od 43 sportovců) k násled-
ným analýzám přímo meziná-
rodním sportovním federacím. 
Předpokládá se, že výsledky 
analýz v oficiálních laborato-
řích WADA mimo území Ruska 
by měly být známy do konce letošního roku.

K této činnosti se vyjádřil také šéf vyšetřova-
cího týmu WADA Gunter Younger: „Učinili jsme 
už viditelný pokrok v našem vyšetřování a blížíme 
se konečně k závěrečnému odhalení – kdo dopo-
val, jakým způsobem a kdo byl nevinný. Jedná 
se o další důležitý krok k očistě sportu. Počítáme 
také s úzkou spoluprací se Sportovním arbitráž-
ním soudem v Lausanne. Současně jsme předali 
více než 500 gigabytů dat z této laboratoře komisi 
pro šetření v atletice AIU.“

Cílem těchto vyšetřování je očista ruského 
sportu od dopingu a opětovné zařazení této země 
mezi státy, které plně pracují v souladu se Světo-
vým antidopingovým kodexem a jeho standardy. 

Mezitím však ruští sportovci způsobili další 
problém. Boxeři Islam Dašajev a Aljona Tokar-
čuková nastoupili do ringu v době, kdy měli 
kvůli dopingu zastavenou činnost. Ve svém vy-
jádření to uvedla Americká antidopingová orga-
nizace USADA, která tento neobvyklý případ dále 
prošetřuje.

Také ruská vzpěračská reprezentace se po-
týká s dalšími problémy, když hned pěti jejich 
členům byla zastavena činnost. Jednalo se ve-
směs o medailisty ze šampionátů Evropy a světa.  
Byli obviněni z dopingu na základě analýz vzorků 
dříve uskladněných v moskevské laboratoři. 

Společnými silami
Světová antidopingová agentura WADA také 

oznámila, že se jejímu vyšet-
řovacímu oddělení podařilo 
ve spolupráci s dalšími orga-
nizacemi rozkrýt sedmnáct 
organizovaných kriminálních 
skupin. Ty působily na území 
Evropy a zabývaly se přede-
vším nezákonným prodejem 

a distribucí různých léků a drog, z nichž některé 
obsahovaly pro sportovce zakázané léky.  

Celá akce proběhla pod utajovaným názvem 
„Operation Viribus“ (volně přeloženo – společný-
mi silami). Kriminální skupiny působily ve třiatři-
ceti zemích celé Evropy. Vyšetřování stále ještě 
pokračuje.

Uzbek přišel o druhou zlatou medaili
Uzbecký volnostylař Artur Tajmazov přišel kvůli 

dopingu již o druhou zlatou olympijskou medaili. 
Mezinárodní olympijský výbor ve své zprávě uve-
dl, že zápasníka diskvalifikoval i na základě doda-
tečného rozboru odebraného vzorku z Her 2012 
v Londýně.  

Problémy také v Číně
Čínská basketbalistka Jang Fang-Su, která je 

zlatou olympioničkou z Ria de Janeira 2016, byla 
usvědčena ze zneužití dopingu. V jejím těle byla 
zjištěna zakázaná látka EPO, za kterou dostala 
čtyřletý zákaz, který ji vyprší v roce 2022. Pozi-
tivní test ji usvědčil z podvodu při Asijských hrách 
v srpnu letošního roku.

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na www.antidoping.cz.  
V sekci Vzdělání naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu.  

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák, ADV ČR, e-mail: polak@antidoping.cz.

http://www.antidoping.cz
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Závody iSport LIFE:  
Ve znamení běhu

Deník Sport je mediálním partnerem České unie 
sportu a jeho internetová doména iSport.cz se 
stala iniciátorem zajímavé sportovní aktivity pod-
porující všechny vyznavače běhu.

Rozlučte se s běžeckou sezónou ve velkém stylu. 
Na podzim nás čekají hned dva iSport LIFE Colum-
bia závody v okolí Prahy. Pojďte do toho s námi 
a ukažte, co ve vás je! Zapojit se může celá rodina. 
Zaregistrujte se do závodů na www.isportlife.cz.

Další ze závodů pod hlavičkou iSport LIFE se 
kvapem blíží. A hned dva z nich se konají v okolí 
Prahy – běh Divokou Šárkou a Říčanským lesem. 
Zazávodit si budou moci tentokrát nejen dospě-
lí, ale i děti, pro které bude připravena speciální 
trať uzpůsobená malým závodníkům. 

Běh Divokou Šárkou
Divoká Šárka je jedním z oddechových míst 

pražské metropole. Právě do této malebné kra-
jiny je zasazen jeden z podzimních iSport LIFE 
Columbia závodů, který se poběží 19. října. Do-
vednosti závodníků prověří 7 kilometrů dlouhá 
trasa, která povede asfaltovými, lesními a polní-
mi cestami. Závod však není určen jen dospělým, 
ale i dětem, které mohou dle věku běžet jednu ze 
tří tras o délce 450, 900 nebo 1350 metrů.

Na akci čeká malé i velké účastníky ještě jedno 
překvapení. Osobně se tu budou moci setkat s pa-
tronkou dětského závodu – českou olympioničkou 
Šárkou Strachovou a předvést jí své sportovní do-
vednosti. Určitě zafandí každému z vás. Přijďte 
za Šárkou do Šárky!

I když je termín závodu až 19. října, jeho kapa-
cita 600 běžců se rychle plní. Pokud už teď víte, 

že do toho chcete jít s námi, nenechávejte při-
hlášení na poslední chvíli. Pokud chcete v rámci 
startovného získat také triko Columbia v hodnotě 
649 korun, je nutné se k závodu přihlásit do 30. 
září. 

Srdcervoucí závod Říčanským lesem
Další z podzimních závodů iSport LIFE se pobě-

ží 9. listopadu, a to v krásné přírodě Říčanského 
lesa. Tato oblast je známá pro své nádherné lesy 
a čistý vzduch. Listopadová sobota se tak díky iS-
port LIFE může stát pro celou rodinu příjemným 
výletem okořeněným závodní atmosférou.

Tentokrát pro vás bude připravena trasa o dél-
ce 9,1 kilometrů, která z většiny povede lesními 
a polními cestami. I v Říčanech se mohou na start 
postavit kromě dospělých také děti, které budou 
mít za úkol oběhnout rybník Marvánek (750 met-
rů). První dvě dětské kategorie jednou, nejstarší 
však oběhnout rybník dvakrát.

Pokud se stihnete zaregistrovat a uhradit star-
tovné do 21. října čeká vás ve startovním balíčku 
pro dospělé kromě menších pozorností také spor-
tovní triko od Columbia ve vámi zvolené velikosti.

Registrovat se můžete už dnes
Ať už se rozhodnete běžet s námi Divokou 

Šárkou, Říčanským lesem či si vyzkoušet oba 
závody, startovné činí vždy 490 korun pro do-
spělého a 100 korun pro dětského závodníka. 
Registrovat se můžete online na stránkách iS-
portLIFE.CZ, ale i přímo na místě. Nezapomeňte 
však, že kapacita závodů je omezená. 

Kromě startovního balíčku zahrnuje cena pro 
malé i velké závodníky startovní číslo, jednorázo-
vý měřicí čip, medaili, SMS s výsledkem, elektro-
nický pamětní diplom a občerstvení. 

Tak pojďte do toho s námi a užijte si den plný 
sportování s celou rodinou!

–  iSportLIFE Columbia divoký závod Šárkou,  
19. října

–  iSportLIFE Columbia srdcervoucí závod,  
9. listopadu

iSport.cz
http://www.isportlife.cz
iSportLIFE.CZ
iSportLIFE.CZ
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Pátek  8. 11. 2019
Saunový večírek
20:00 Saunové ceremoniály, živá hudba,
 občerstvení 

Sobota  9. 11. 2019
Blok přednášek pro odbornou veřejnost

10:00 – 12:30 Registrace, občerstvení

13:00 – 14:00 Vrcholový sport. ANO? NE?
 Aleš Valenta
14:45 – 15:45 Opomíjené faktory v silově-
 -kondiční přípravě sportovce
 Mgr. Jakub Kalus
16:00 – 17:00 Výživa dětí
 Pharm. Dr. Margit Slimáková
17:00 – 17:45 Večeře, kterou pro Vás připraví
 François Bujon & Jaroslav Příhoda
17:45 – 18:45 Stres, napětí a energie nejen
 ve sportu
 Mgr. Petr Zahradník
19:00 – 20:30 Implicitnost a raná specializace 

 PhDr. Marian Jelínek Ph.D
21.30 Společný networking, výměna zkušeností,
 večírek s živou hudbou

Neděle  11. 11. 2019
Workshopy
10:00 – 12:00 Workshopy probíhají v areálu
 Sportovišť Města Sušice souběžně,
 na výběr máte z následujících:

Silový trénink: Klíč k odemčení
potenciálu sportovce
Mgr. Jakub Kalus
Cvičení a hry využitelné pro trénink
malých sportovců
Mgr. Martin Vanko
Praktické cvičení pro zdravou
a uvolněnou páteř
Mgr. Petr Zahradník
12:00 Oficiální ukončení akce

Cena za kompletní program – pátek, sobota, neděle

včetně občerstvení 990,- Kč (včetně DPH)

Cena jen za sobotní přednášky 490,- Kč (včetně DPH)

Prosíme Vás o vyplnění a odeslání závazné přihlášky
nejpozději do 4. listopadu 2019

PROGRAM AKCE:

TEŠÍME SE NA VAŠÍ  ÚCAST!
KONTAKT:
Sportoviště města Sušice, p.o. Volšovská 444,
342 01 Sušice; (49.228716, 13.517399)

tel.: +420 376 555 240
 +420 777 358 700
 +420 605 278 670
e–mail: poradatel@sporttrend.cz

w w w . s p o r t t r e n d . c z

Sportoviště města Sušice, p.o. si Vás dovoluje pozvat na

PROGRAM AKCE:

II. ROCNÍK ODBORNÉ KONFERENCE
SPORT TREND

SUŠICE 8. – 10. 11. 2019

OPOMÍJENÉ ASPEKTY SPORTOVNÍ
PRÍPRAVY

PREDNÁŠKY PRAKTICKÉ WORKSHOPY
NETWORKING


