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Ze 4. schůze VV ČSTV - Záměr zřízení servis-

ních center sportu 

 
V úterý 27. března zasedal v Praze na Strahově na čtvrté schůzi Výkonný 
výbor ČSTV. Na programu jednání bylo 18 bodů. Vedle přípravy zpráv pro 
26. valnou hromadu ČSTV svolanou na 28. dubna 2012 projednal VV zá-
měr zřídit servisní centra sportu. Odborná pracoviště, která by poskytovala 
servis svazům na krajské i okresní úrovni a poskytovala podporu činnosti 
sportovním klubům. Důležitým mezníkem pro další rozvoj Vyšší odborné 
školy ČSTV, s.r.o., bylo jmenování nového jednatele společnosti, který má 
rozšířit akreditace vzdělávacího zařízení o atraktivní obory. 

V rámci přednášených zpráv předsedů pracovních komisí VV ČSTV infor-
moval místopředseda ČSTV Marek Hájek o přípravě smlouvy ČSTV s Fot-
balovou asociací ČR o spolupráci při administrativě státních dotací na 
úrovni centra, krajů a okresů. Předseda FAČR a místopředseda ČSTV Mi-
roslav Pelta zdůraznil naléhavou potřebu odborného zpracování a vyúčto-
vání dotací poskytnutých asociaci ze státního rozpočtu: „Nemůžeme si do-
volit jakékoliv pochybení při využití těchto dotací. Porušení pravidel pro 
užití státní podpory znamená jejich vrácení, a to si FAČR nemůže dovolit. 
Je pro nás výhodné využít servisu, který má zkušenosti a umí pravidla na-
stavená MŠMT důsledně ohlídat“. Komise VV pro strategii péče o sportov-
ní kluby a tělovýchovné jednoty představila záměr zřízení servisních cen-
ter sportu, jako odborných pracovišť Krajských organizací ČSTV s mož-
ností dislokovaných pracovišť na okresech. Výkonný výbor vzal návrh na 
vědomí s tím, že s ním budou seznámeny sdružené subjekty a na příští 
schůzi VV projedná strukturu služeb a způsob zabezpečení činnosti cen-
ter.  

Předseda komise pro strategii horských středisek Ivo Kaderka informoval 
o realizaci prvních opatření a změn v orgánech Ski Pec, a.s., ke kterým po 
jejich schválení výkonným výborem dojde na mimořádné valné hromadě 
společnosti v dubnu. Libor Varhaník, odpovědný za činnost Komise VV pro 
rozvoj Sportovního centra Nymburk, referoval o vstřícném postoji města 
Nymburk při prvních jednáních a také o překážkách, které bude nutné při 
revitalizaci centra překonat. Výsledky pokroku práce Komise VV pro změ-
nu sídla ČSTV prezentoval její předseda Miroslav Pelta. Vyzdvihl dokon-
čení zpracování pasportu pozemků a staveb areálu Strahov, klíčového pro 
jednání o novém sídle ČSTV, získání další části pozemků do vlastnictví 
ČSTV a komentoval výsledky dosavadních jednání s hlavním městem Pra-
hou.  

V roli valných hromad projednal VV ČSTV výsledky hospodaření společ-
ností Lanovka Churáňov, s.r.o., Dům služeb ČSTV, s.r.o. a VOŠ ČSTV, 
s.r.o. Za odstupujícího ředitele Vyšší odborné školy byl jmenován novým 
ředitelem a jednatelem  PaedDr. Jan Hejma, který prezentoval záměry 
rozšíření působnosti školy mj. o oblast wellness, regenerace a školení tre-
nérů pro národní svazy. Cílem je též optimalizovat hospodaření školy.  

Předseda ČSTV Miroslav Jansta zmínil připravované jednání s Asociací 
krajů ČR o společném memorandu k podpoře a financování sportu z roz-
počtu krajů. „Jsem rád, že se v krajích a obcích setkáváme s pochopením 
důležitosti a významu sportu, zejména sportování mládeže a rozvoje spor-
tovní infrastruktury. Mimořádný význam přikládám Memorandu podepsa-
nému mezi sportovními organizacemi a Svazem měst a obcí ČR, které 
deklaruje společný postup při zajišťování prostředků pro sport.“, vyzdvihl  



 

 

3 

 

výsledky dosavadních jednání. Úplný 
text memoranda se Svazem měst a 
obcí ČR lze nalézt na http://
www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120320-
tz_sportovniinstituceasmo.pdf . 

V bloku věnovaném přípravě 26.VH 
ČSTV, která se uskuteční 28. 4. 2012 v 
Nymburce, VV schválil zprávy pro dele-
gáty – Zprávu o činnosti výkonného 
výboru, Zprávu o hospodaření za rok 
2011, Zprávu o majetku za rok 2011, 
Návrh bilance a rozpočtu ČSTV na rok 
2012, Návrh Statutu Revizní komise 
ČSTV a další část prováděcích předpi-
sů ke Stanovám ČSTV – předpis o 
udělování a odebírání licencí OS ČSTV 
a předpis pro zastupování na Valné 
hromadě ČSTV. V rámci diskuse k 
ekonomickým zprávám se VV přiklonil 
k případnému svolání další valné hro-
mady ČSTV v závěru roku 2012, která by reflektovala vyhodnocení analýz veškerého majetku ČSTV včetně ná-
vrhů na prodej zbytného majetku ČSTV.  

V závěru schválil VV návrhy na udělení vyznamenání, podmínky pro práci členů komisí VV a doplnění Legislativ-
ní rady VV ČSTV. Příští zasedání VV ČSTV je plánováno na úterý 17. dubna. Jeho hlavní náplní budou opět 
především zprávy a návrhy dalšího postupu od předsedů jednotlivých pracovních komisí VV ČSTV a příprava 
26. valné hromady ČSTV. 

Mgr. Jan Boháč 

Generální sekretář ČSTV 

Předseda ČSTV M. Jansta (uprostřed) s místopředsedy M. Pel-

tou (vlevo) a M. Hájkem (vpravo) 

 

Národní sportovní svazy vyzvaly ČOV ke změnám v jeho vedení— 

důvodem je spoluodpovědnost za ztrátu Sazka, a.s. 

 

V průběhu porady předsedů národních sportovních svazů sdružených 

v ČSTV, která se konala za účasti  zástupců  62  svazů ve 

čtvrtek 29. 3. 2012 v sídle ČSTV v Praze, přednesl předseda ČSTV 

a předseda České basketbalové federace JUDr. Miroslav Jansta vý-

zvu Českému olympijskému výboru. V ní národní sportovní svazy vy-

zývají ČOV k urychlenému svolání volebního pléna, na kterém bude 

zvoleno nové vedení Českého olympijského výboru. Zástupci zúčast-

něných sportovních svazů tuto výzvu podpořili a pokládají tento po-

stup za předpoklad k tomu, aby se Český olympijský výbor mohl stát 

respektovanou střešní organizaci, zastupující celý český organizova-

ný sport vůči státním institucím v procesu jeho restrukturalizace.  

Obsah výzvy otiskujeme na následující stránce: 

http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120320-tz_sportovniinstituceasmo.pdf
http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120320-tz_sportovniinstituceasmo.pdf
http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120320-tz_sportovniinstituceasmo.pdf
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Na celostátních poradách ČSTV zazněla informace o záměru zřídit 

Servisní centra sportu 
 

Ve středu a čtvrtek 28. a 29. března se v Praze na Strahově uskutečnily tradiční jarní porady zástupců SK a 
TJ, a zástupců národních sportovních svazů. Účast představitelů sdružených subjektů byla vysoká a blížila 
se 90%. Na programu jednání byly tři stěžejní body: Informace o restrukturalizaci sportovního prostředí, 
Zprávy předsedů komisí VV ČSTV a Informace k programu 26.VH ČSTV. 

 

V rámci informace M. Hájka, místo-
předsedy ČSTV a současně předse-
dy Komise VV ČSTV pro strategii pé-
če o sportovní kluby a tělovýchovné 
jednoty, byl účastníkům porady pre-
zentován již značně rozpracovaný 
záměr VV ČSTV zřídit při Krajských 
organizacích ČSTV Servisní centra 
sportu (SCS). Návrh vychází 
z potřeby celého sportovního prostře-
dí České republiky (sportovních sva-
zů, ČOS, SSSČR, AŠSK, ČOV i 
všech ostatních a sdružených subjek-
tů) využívat služby, bez kterých se 
řada SK/TJ ale také krajské a okresní 
sportovní svazy při své činnosti neo-
bejdou. Profesionálně řízená SCS by 
měla zajišťovat také administraci 
státních, případně i krajských a městských dotací či být k dispozici v ekonomických, právních či organizač-

Výzva Českému olympijskému výboru 

 

Níže podepsané národní sportovní svazy,   

- respektujíce Český olympijský výbor jako národní sportovní autoritu 

- vědomy si vážné situace českého sportu, vyžadující bezodkladné řešení řady problémů pod vedením 

představitelů s plnou důvěrou sportovního prostředí, 

- podílející se na zahájeném procesu transformace struktury organizovaného sportu v České republice, 

- v reakci na ztrátu SAZKA, a.s., na níž se podílely orgány všech akcionářů společnosti včetně výkonné-

ho výboru ČOV, 

- s cílem vrátit českému sportu dobré jméno v očích veřejnosti i politických reprezentací  

vyzývají výkonný výbor i plénum Českého olympijského výboru k urychlenému svolání volebního Pléna, na 

kterém bude zvoleno nové vedení Českého olympijského výboru v nejkratším možném termínu po skončení 

Olympijských her 2012, nejpozději však do konce září 2012.  

Dne 29. března 2012 

Zástupci SK a TJ na  celostátní poradě . 
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ních otázkách dobrovolným funkcionářům z klubů, jednot i oddílů. 
Z krajského centra by měl být prostřednictvím oblastních pracovišť 
(poboček) zajišťován stanovený servis i na okresní úrovni. Prvním 
svazem, který se rozhodl tento servis využívat, je Fotbalová asoci-
ace ČR. Je předpoklad, že se přidají další svazy, které jsou příjem-
ci státních dotací a zabezpečí cestou servisních center distribuci 
financí do svých klubů. Státní dotace podléhají přísnému režimu 
využití, příjemci musí splňovat řadu podmínek, nezbytné jsou 
smluvní vztahy a doložení dokladů opravňujících přijetí dotace atd. 
Tento proces by byl, mimo jiné, zabezpečován v servisních cen-
trech. Vyjasňují se zdroje pro sdružené financování činnosti servis-
ních center. Předpokládá se, že i sportovní svazy poskytnou na 
činnost servisních center sportu část prostředků, které obdržely 
z MŠMT na zabezpečení své činnosti. Zájem o služby servisních 
center bude i z prostředí mimo ČSTV, o spolupráci se zajímá např. 
Asociace školních sportovních klubů a je reálný předpoklad, že 
další subjekty by je mohly následovat. SCS by tedy nebyly servi-
sem pouze pro subjekty sdružené v ČSTV. To předpokládá také 
vysokou kvalitu poskytovaných služeb, kterou bude nutné zajistit 
ale také kontrolovat. 

 

Výsledky své práce prezentovali na celostátních poradách i předsedové dalších pracovních komisí VV 
ČSTV. Za krátké období, které měly komise od svého ustavení začátkem února t.r. k dispozici, bylo dosaže-
no posunů v několika oblastech. Na obou poradách sice nebyli přítomní všichni předsedové komisí, ale je-
jich činnost komisí byla prezentována s ohledem na priority účastníků. Nejvýrazněji vystoupil na poradě zá-
stupců národních sportovních svazů předseda Komise pro rozvoj SC Nymburk, PaedDr. Libor Varhaník, kte-
rý seznámil svazy s dobrými výsledky dosavadních jednání s městem Nymburk a Středočeským krajem 
k podmínkám rozvoje střediska. Vyzval přítomné k tomu, aby vyjádřili svůj názor a požadavky na budoucí 
rozvoj SC Nymburk a zvážili možnosti jeho využití pro přípravu svých výběrů. 

 Závěrem byla podána informace o přípravě 26.VH ČSTV a písemných podkladů pro delegáty, které budou 
distribuovány s dostatečným předstihem. Program VH je poměrně obsáhlý, informaci o VH uvádíme na ji-
ném místě tohoto zpravodaje. 

Na poradách byla zmíněna také probíhající kampaň celého sportovního prostředí České republiky, usilující o 
získání prostředků z odvodů z loterií, nově zákonem nasměrovaných do obcí a měst. Přestože řada obcí 
sport podporuje, je určitě vhodné upozornit zastupitelstva na skutečnost, že pro rok 2012 obdrží obce ne-

Graf z prezentace místopředsedy  M. Hájka 

Předseda ČSTV M. Jansta a místopředseda M. Hájek 
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srovnatelně více prostředků z loterií než očekávaly, a že sport byl zákonem od zdrojů jakékoliv loterní spo-
lečnosti odstaven. Pro účely medializace kampaně shromažďujeme zejména pozitivní ohlasy z měst a obcí 
na emailové adrese kovar@cstv.cz.  

Zástupci SK a TJ, zejména představitelé okresních sdružení ČSTV uvítali distribuci metodické publikace 
Moderní sportovní klub, vydané ČSTV, přinášející srozumitelný návod, jak vést sportovní klub (http://

www.cstv.cz/informaceprovas/publikace/moderni_sportovni_klub.pdf). Vedle internetové verze bylo rozdáno po celé re-
publice téměř tři tisíce výtisků. 

Mgr. David Kovář 

Management sportu ČSTV 

 

Sportovní prostředí žádá města a obce o část prostředků z odvodů 

z hazardu 
ČSTV a ČOV iniciovaly ve sportovním prostředí kampaň podporující kluby, jednoty a oddíly aby se v obcích 
přihlásily o finanční prostředky, které v důsledku novely zákona o loteriích a jiných podobných hrách připa-
dají nově od ledna 2012 do rozpočtů měst a obcí. V memorandu (úplné znění viz další strana) podepsaném 
představiteli Českého svazu tělesné výchovy, Českého olympijského výboru, Sdružení sportovních svazů 
ČR, České obce sokolské a Svazu měst a obcí ČR (http://www.smocr.cz/) zaznívá požadavek, aby na mládež-
nický sport a zkvalitnění sportovní infrastruktury připadla nejméně třetina výnosů z loterijních společností, 
které letos poprvé obdrží do svých rozpočtů všech 6 250 měst a obcí České republiky. 

V důsledku nové legislativy, jejíž součástí byla i podstatná změna ve zdanění loterijních společností, ztratil 
český sport v tomto roce částku ve výši 2,5 miliardy korun (http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120312-

vytezkyzloterii.htm). Na rozdíl od minulé praxe už do sportu nesměřují odvody z hazardu přímo, ale tyto peníze 
přiděluje stát do rozpočtů měst a obcí. 

„Podle odhadu Ministerstva financí ČR jde zhruba o 6,1 miliardy Kč, což proti roku 2011 znamená navýšení 
rozpočtů měst a obcí o 4,3 miliardy Kč. Prostředky z loterijních společností byly v minulosti přerozdělovány 
ve prospěch sportu, kultury a neziskového sektoru. Samotný podíl pro sport činil dlouhodobě více než 50 
procent z nich - přibližně 2,5 miliardy korun. Tyto peníze směřovaly především do sportování mládeže a 
sport na ně má nadále morální nárok. Nyní je však už budou nově rozdělovat obce,“ říká místopředseda 
ČOV Jiří Kejval. „V tomto duchu byly také informovány dopisem z MF ČR obce a města do svých datových 
schránek. 

Podpůrné argumenty pro jednání a další důležité informace naleznete v dalších článcích tohoto vydání 
Zpravodaje ČSTV na webech www.cstv.cz, www.olympic.cz/financovani-sportu a u představitelů svého OS 
ČSTV (http://www.cstv.cz/regionalni_sdruzeni-kraje.htm).  

Blíží se 26.VH ČSTV 
V souladu se Stanovami ČSTV a usnesením 25. VH ČSTV byla do SC Nymburk na sobotu 28. dubna 2012 
svolána 26. valná hromada ČSTV. Jednání bude zahájeno v 10:00. Na jeho programu budou zprávy: o čin-
nosti VV ČSTV, o příčinách ztráty společnosti SAZKA, a.s., Revizní komise ČSTV, o hospodaření ČSTV, o 
majetku ČSTV (obě k 31.12.2011); návrhy: na zrušení Rezervního fondu ČSTV, Statutu RK ČSTV, noveli-
zace Statutu Rezervního fondu svazů, na přijetí nových svazů za členy ČSTV; či rozpočet ČSTV na rok 
2012. Zásadní pro budoucnost ČSTV i celého sportovního prostředí budou informace představované v 7. 
bodu jednání – Vize ČSTV a informace o přípravách restrukturalizace sportovního prostředí.  

http://www.cstv.cz/informaceprovas/publikace/moderni_sportovni_klub.pdf
http://www.smocr.cz/
http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120312-vytezkyzloterii.htm
http://www.cstv.cz/zpravy/ostatni/120312-vytezkyzloterii.htm
http://www.cstv.cz/regionalni_sdruzeni-kraje.htm
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M E M O R A N D U M  
o vzájemné spolupráci a podpoře  

ve financování českého sportu  
 

Účastníci memoranda: Český svaz tělesné výchovy zastoupený  předsedou JUDr. Miroslavem Janstou, Český 
olympijský výbor zastoupený  místopředsedou Ing. Jiřím Kejvalem, Sdružení sportovních svazů České republiky 
zastoupený předsedou Ing. Zdeňkem Ertlem, Česká obec sokolská zastoupená  Svaz měst a obcí České republiky 
zastoupený předsedou Ing. Danem Jiránkem,  

 

s vědomím významu sportu pro harmonický a zdravý život obyvatel měst a obcí České republiky tímto prohlášením 
stvrzují společný zájem na koordinovaném přístupu a řešení financování českého sportu a na vzájemné spolupráci 
při prosazování zlepšení jeho financování.  

Preambule  

Strany jsou si vědomy významu sportu a zejména sportování mládeže, hodnoty sportu především pro zdraví lidí a 
také jako nezpochybnitelný faktor prevence sociálně nežádoucích jevů i jeho celkového přínosu v oblasti sociální, 
jakož i ekonomické, a rozhodly se vydat toto společné memorandum.  

Článek I.  

Strany konstatují jako projev společně sdíleného veřejného zájmu v podpoře a rozvoji sportu, že v rámci způsobu 
systémového financování  českého sportu hrají města a obce vedle státu rozhodující roli. Úloha měst a obcí ve 
financování sportu je nezastupitelná a ČSTV, ČOV, Sdružení sportovních svazů ČR i Česká obec sokolská vyjadřují 
obcím za dosavadní podporu sportovních klubů poděkování.  

Článek II.  

Vlivem novely zákona  č. 202/1990 Sb., o loteriích a  jiných podobných hrách, v platném znění, sport přišel o stabilní 
zdroje financování. Zmíněné prostředky byly v minulosti přerozdělovány ve prospěch sportu, kultury a charitativní  
činnosti. Samotný podíl prostředků pro sport činil dlouhodobě více než 50 %, a to zejména ve prospěch sportu 
mládeže. Výnosy ze sázkové  činnosti nyní putují do státního rozpočtu a jsou rozdělovány obcím bez dalšího určení 
účelu. Obcím se tak v roce 2012 výrazně navýší příjmy z loterijních činností.  

Článek III.  

Strany se shodují v názoru, že 1/3 výnosů, které v roce 2012 obce obdrží cestou státního rozpočtu z výnosů loterií a 
her, by měly být v obcích vyčleněny na posílení rozpočtu pro sport, a to především na pravidelné sportování 
mládeže a na sportovní infrastrukturu. Tento účel předjímá i strategie podpory Koncepce státní politiky sportu 
schválená vládou  České republiky 11. března 2011, ale i volební programy všech parlamentních stran.  

Článek IV.  

1. Strany se shodly  na postupu, kdy by mělo být zahájeno jednání o legislativním zakotvení způsobu 
rozdělování výnosů z hazardního průmyslu.  

2. Strany vyslovují jednomyslnou shodu v principu budoucího dělení výnosu z hazardního průmyslu, kdy 
prostředky plynoucí z provozování výherních automatů, loterijních výherních terminálů a kasin by měly náležet 
do rozpočtů  měst a obcí, a výnosy z kursových sázek a loterií by měly směřovat do kapitoly věcně  
příslušného ministerstva (MŠMT ČR) pro financování sportu.  

3.   Tyto úpravy by měly být zapracovány do nového zákona o loteriích a zákona o sportu. Změny by přinesly 
zjednodušení administrativy dělení prostředků pro sport i větší transparentnost v přidělování těchto prostředků.  

Článek V.  

Strany se shodují v názoru o zdrojích na podporu dobrovolných hasičů formou odštěpu 3 % z neživotního pojištění, 
neboť část hasičské obce je organizována i ve sportovním hnutí, a také o finančních zdrojích na úhradu 
preventivních zdravotních prohlídek mladých sportovců, které jsou podle platné legislativy stále povinné. Účastníci 
memoranda,  Český svaz tělesné výchovy,  Český olympijský výbor, Sdružení sportovních svazů České republiky,  
Česká obec sokolská a Svaz měst a obcí  České republiky, se dohodli společně postupovat na uplatnění 
jednotlivých článků memoranda s cílem naplňovat význam sportu deklarovaný v preambuli tohoto memoranda.  

V Praze, dne 20. března 2012 
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Návrh systémového rozdělení podpory sportu ve městech a obcích 

 
Z průběžně vedených jednání s představiteli 
měst a obcí vyplývá potřeba nastavit jasná a 
transparentní pravidla rozdělování výnosů 
z loterií a podobných her. Proto Vám nabízíme 
jako další podpůrný materiál pro jednání na 
obecní úrovni o podpoře sportu z těchto zdrojů 
návrh, který odpovídá představám představitelů 
sportovního prostředí a je akceptován v praxi ze 
strany měst a obcí. 

 

Základními principy tohoto návrhu jsou JEDNO-
DUCHOST a SYSTÉMOVOST. Zároveň návrh 
zachovává prostor pro realizaci priorit měst i obcí 
ve sportu (např. údržby zimního stadionu nebo 
podpory fotbalové mládeže...). 

 

Jedná se o obecný návrh, který si může každé město (každá obec) uzpůsobit podle svých potřeb, ale bylo 
by dobře, kdyby základní principy zůstaly zachovány. 

 

SYSTÉMOVÝ NÁVRH STAROSTŮM, PRIMÁTORŮM, NÁMĚSTKŮM PRO SPORT …, 

ke způsobu rozdělení výtěžku z loterijních a sázkových her na podporu sportu 

 

A. STANOVENÍ PODÍLU Z VÝNOSU LOTERIJNÍCH A SÁZKOVÝCH HER NA PODPORU SPORTU V OB-
CI/MĚSTĚ V MINIMÁLNÍ VÝŠI:  

I. varianta  50%  z navýšeného výnosu z loterijních a sázkových her na podporu  sportu  

II. varianta 33% z celkového  výnosu z loterijních a sázkových her na podporu sportu (viz memoran-
dum se Svazem měst a obcí ČR) 

 

B.SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROZDĚLENÍ PODPORY SPORTU Z VÝNOSU  

1/3 na činnost všech SK a TJ působících ve městě/obci, včetně servisu, podle klíče příspěvek na jed-

noho člena dle oficiální statistiky 

1/3 na sportoviště provozovaná na území města/obce vlastněná městem/obcí nebo SK či TJ (údržba, 

provoz, výstavba, obnova) 

1/3 na grantovou politiku města/obce ve sportu (podpora sportovních akcí, výkonnostního sportu, 

mládeže atd.) 

 

SYSTÉMOVÝ NÁVRH vychází z mnohaleté znalosti potřeb sportu dle sportovních svazů a Českého olym-
pijského výboru. S návrhem , v principu, je často ze strany obcí vyslovován souhlas. Využijte jej podle vaše-
ho uvážení i při jednání ve vaší obci 
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Rozhovor s předsedou Evropské 

baseballové konfederace  

Petrem Ditrichem 
 

 Během Kongresu Evropské baseballové konfedera-
ce ( dále jen CEB) jsi byl zvolen předsedou CEB, jak 
to proběhlo? 

Proběhlo to strašně rychle, celé to netrvalo déle než 
minutu. Nebyla to volba, ale vlastně jmenování pod-
le našich stanov. V roce 2010 jsem byl zvolen prv-
ním místopředsedou. Na pozici předsedy byl Martin 
Miller (Německo), který se nečekaně rozhodl rezig-
novat. Přiměla ho k tomu kritika během vlastního 
jednání. Nenašel podporu v plénu a tak svoje půso-
bení ukončil. Hned se k němu přidal i generální se-
kretář, takže jsme se ocitli bez vedení! 

Jak jsi tuto situaci zvládl?  A dá se skloubit funkce 
předsedy CEB a předsedy ČBA? 

Přímo na jednání to bylo těžké. Neměl jsem nastu-
dované stanovy, procesní body, prostě jsem nebyl 
vůbec připraven. Přeskakujícím hlasem jsem vyhlá-
sil přestávku a po ní jsem Kongres rychle ukončil. 
Naštěstí bylo všem jasné, že se nejedná o normální 
situaci a musím říct, že byli všichni delegáti vstřícní. 
Po Kongresu začínám chápat, kolik je to vlastně 
práce a odpovědnosti. Výhodou i nevýhodou je, že 
v roce 2013 jsou řádné volby, takže mandát je ome-
zený. S ČBA se to zvládnout musí, mám štěstí na 
kolegy. Ano, i v mezinárodním baseballu všichni 
mluví o nezávislých osobnostech, pak ale klidně 
zvolí italského předsedu předsedou IBAF. Už jsme 
také měli jednoho předsedu země, Evropy i světové 
federace.  

Co chceš během té doby dosáhnout? 

Stabilizovat naše hnutí. Jde nám všem o baseball, 
ale nesmyslných sporů, často i osobních je strašně 
moc. Chtěl bych popsat současný stav. Tedy kde 
jsme a v druhém kroku představit možné cesty do 
budoucnosti. Finance a prestiž olympijského sportu 
už nemáme a tento fakt musí být východiskem. Re-
strukturalizací musí projít také naše soutěže. Ani 
tady to nebude jednoduché, hrajeme velké množství 
turnajů a ME. Normální ani není, že ve výboru nejsou zá-
stupci Itálie a Holandska, tedy největších velmocí. 
Musíme také lépe prodat naše výsledky, kdo třeba 
ví, že Holanďané jsou mistry světa. Kdo ví, že o ev-
ropské talenty je obrovský zájem z USA.  

Budeš kandidovat na předsedu CEB? 

Bylo by to logické, ale nechtěl bych. Mám toho 
obecně dost a hlavně lépe se cítím při organizaci 
vlastního sportu. Chápu, že reprezentativní a spole-
čenská jednání jsou důležitou součástí, ale rád vi-
dím nějaký výsledek. Naší prioritou je teď návrat do 
programu olympijských her, i proto by bylo dobré mít 

v čele zástupce některé diplomatické velmoci, což 
Česká republika není.  

Jaké je postavení evropské federace 
v mezinárodním baseballu? 

Baseball prochází řadou systémových změn po ne-
zařazení do programu olympijských her. Jednou 
z nich je snaha o větší propojení světové federace 
IBAF a evropské CEB. Osobně této myšlence 
fandím, ale její prosazení bude ještě nějaký čas tr-
vat. Samozřejmě je otázkou, co která organizace má 
dělat. Důležitý je také kontakt na profesionální base-
ball a zvlášť na MLB. MLB připravuje profesionální 
MS World baseball classic. 

Co to je World baseball classic?  

Je to vlastně MS podporované IBAF a pořádané 
MLB. Něco jako bývalý hokejový světový pohár. 
Hraje se v termínech, které vyhovují profesionálním 
ligám. Je pro nás velkou ctí být při tom. Nejdříve 
hraje 16 zemí kvalifikace a finálový turnaj je na pořa-
du v březnu. Pro Asii a Ameriku je to mimořádná 

Petr Ditrich 

Předseda  CEB 

P. Ditrich 
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sportovní záležitost. Evropa se také zapojuje a 
v kvalifikaci startuje 6 týmů, včetně naší reprezen-
tace. Hrajeme v Regensburku, kde nás 21. září 
čeká v prvním zápase Německo. K nám do skupi-
ny byly vylosovány: Kanada, Velká Británie a prá-
vě Německo. Ze skupiny postupuje jen jeden.  

To bude hodně atraktivní zápas. Jaké máme šan-
ce? 

Určitě. Už v roce 2009 tam chodilo každý den 10 
tisíc lidí na MS. Teď se čeká další divácký rekord. 
Tribuny se budou přistavovat podle předprodeje 
lístků až do kapacity 16 tisíc diváků. Celé to je vel-
ká show. I proto do Evropy přijede Kanada 
s hvězdami MLB. Čeká se, že i tým Velké Británie 
bude plný hráčů z MLB. Ohledně šancí, každý zá-
pas začíná prvním nadhozem a není lehké „muset“ 
vyhrát. Naše reprezentace se vrátila z prvního sou-
středění, tým je správně hladový po výsledku. Já 
mu věřím.      

Tak hodně štěstí a ještě jednou gratulujeme! 

                                                                       

 

Mgr. David Opatrný 

Management sportu ČSTV 

 

Fotbal 

Česká republika bude poprvé v historii hostit ME do 
21 let. Výkonný výbor UEFA v Istanbulu rozhodl, že 
FAČR uspořádá závěrečný turnaj v roce 2015. Hrát 
se bude v pražských arénách na Letné a v Edenu, v 
Olomouci a v Uherském Hradišti. 

Lyžování 

Nikola Sudová skončila šestá ve finále SP ve fran-
couzském Megéve v paralelní jízdě v boulích a v 
celkovém pořadí vybojovala třetí místo. 

Stanislav Řezáč skončil těsně druhý v ceněné sérii 
Ski Classics. Před závěrečným závodem ve švéd-
ském Vaalaadalenu vedl, ale obsadil čtvrté místo a 
v čele se neudržel. 

Rychlobruslení 

Na MS na jednotlivých tratích v nizozemském Hee-
renveenu získala Martina Sáblíková dva tituly. Uhá-
jila svoji letošní neporazitelnost na dlouhých tratích, 
když ovládla závody na 3000 i 5000 m. 

 

 

Triatlon 

Helena Erbenová se stala ve finském Jamijärvi mis-
tryní světa v zimním triatlonu (6 km běh, 12 km hor-
ské kolo, 10 km běh na lyžích). 

  
        Blahopřejeme 

Martina Sáblíková  
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Kalendář sportovních událostí  

v měsíci květen 2012 
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4.-20.5.2012 MS v ledním hokeji FIN/SWE 

4.-7.5.2012 Světový pohár v MTBO Řitka/CZE 

5.-27.5.2012 Cyklistika - Giro d ´Italia ITA 

9.-13.5.2012 ME v artistické gymnastice Brussel/BEL 

10.-19.5.2012 MS jachting - 470 Barcelona/ESP 

11.–12.5.2012 MČR v přírodním víceboji dvojic –Extrémní sport Hradec Králové/CZE 

11.-18.5.2012 MS jachting-finn Falmouth/GBR 

14.-20. 5.2012 Mistrovství Evropy v OB, Světový pohár OB Falun & Mora/SWE 

16.-.27.5.2012 ME ve skocích do vody Eindhoven/NED 

16.-27.5.2012 ME v synchronizovaném plavání Antwerpen/BEL 

16.-27.5.2012 ME v plavání Antwerpen/BEL 

27.6.-1.7.2012 Pražský baseballový týden Praha/CZE 

28.5.-10.6.2012 Grand Slam-Roland Garros –tenis Paris/FRA 

29.5.-3.6.2012 ME v plážovém volejbale Scheveningen/NED 

Čeští reprezentanti v MTBO  

http://www.cstv.cz
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