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Právní odpovědnost za
sportovní úrazy

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ

Informace z jednání VV ČUS konané dne 25. 2. 2014

Výkonný výbor projednal a schválil udělení záštity pro dvě atraktivní sportovní události. Pod záštitou
České unie sportu se tak budou konat dvě významné akce - Sportovní hry seniorů a náborový týden
sportovních klubů „Sporťáček“. Ten je určen pro děti a jejich rodiče, aby si mohly vyzkoušet jednotlivé
sporty a rozhodnout se, který je pro ně ten pravý.
Záštity uděluje ČUS na základě Směrnice České unie sportu o zásadách pro převzetí záštity. Návrh na
převzetí záštity ČUS nad sportovní akcí je vyjádřením podpory pořadateli a zároveň ve vztahu k veřejnosti vyjádřením skutečnosti, že ČUS považuje sportovní akci za důležitou, svojí povahou výjimečnou a
hodnou pozornosti.
První z akcí je týdenní festival sportu pro děti Sporťáček. Jedná se o největší náborový sportovní festival pro děti do 15 let. Letos se pořádá již 4. ročník v Praze (6.9.), Plzni (13.9.) a Ostravě (20.9.) za součinnosti KO ČUS. Projekt si za dobu úspěšných třech ročníků získal v Praze vysoké renomé. Na organizaci spolupracuje také AŠSK ČR a hlavní město Praha, kde je tato akce širší součástí konceptu Praha Sportovní. Akce představuje mj. přímou podporu sportovním klubům a tělovýchovným jednotám
sdruženým v ČUS v náborové oblasti.
Druhou akcí jsou Sportovní Hry Seniorů 2014, druhý ročník, pořádaný v Praze (4.6.) za podpory hlavního města Prahy, spoluúčasti některých městských částí a pod záštitou předsedy ČUS. Loňská akce
proběhla za značného zájmů soutěžících a byla hodnocena veřejností i médii pozitivně. Projekt provází
přípravná část, v níž se senioři dlouhodobě zapojují do pravidelných cvičebních lekcí pod vedením zkušených cvičitelů. Vyvrcholením projektu jsou Sportovní hry seniorů sestávající ze soutěžních a nesoutěžních bloků řady sportovních disciplín vhodných pro seniory. Obě akce bude doprovázet logo České
unie sportu.
Předseda ČUS Miroslav Jansta v úvodu referoval ve své aktuální informaci o výsledcích prvních jednání s novým ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Marcelem Chládkem a s náměstky ministra pro
sport Petrem Hulinským a pro ekonomiku Janem Ziklem. S ministrem byla diskutována struktura poradních orgánů a objemy i systém financování sportu. Z prvních jednání je patrný jeho zájem o sport a jeho
legislativní i ekonomickou podporu.
V další části jednání byly projednány a schváleny první verze materiálů, připravovaných pro delegáty VH
ČUS – jednací řád, volební řád pro dodatečnou volbu člena VV ČUS a člena RK ČUS, osnova Zprávy o
činnosti, Zpráva o hospodaření a Zpráva o majetku. Výkonný výbor také, mimo jiné, schválil pokyny pro
zástupce ČUS na řádné valné hromadě společnosti Sportovní areál Harrachov a žádosti dvou sportovních svazů o přidělení půjčky z Rezervního fondu svazů.
.

Lenka Angelika Tichá
tisková mluvčí ČUS
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Máme za sebou největší sportovní událost roku. Fandili jsme, prožívali euforii,
chvíle napětí i zklamání. Všem našim
olympionikům, nejen těm ověnčeným
vavříny, a jejich týmům patří velký dík.
Svými výkony nám přinesli daleko více
nežli radost z vítězství a národní hrdost.
Olympijští sportovci předvedli to, co
dokáží jen ti nejvíce výjimeční lidé a jen
někteří hrdinové uměleckých děl – stali
se pozitivními vzory. Stali se vyvolenými, kteří ukazují význam schopnosti poprat se sám se sebou, dovednosti klást si náročné cíle a úsilí o
jejich dosažení. Olympionici miliardám lidí na světě v přímém přenosu ukázali, jak sport vede k sebeúctě i úctě k druhým, jak těžká
je cesta k sebekázni, jak slastné je vítězství, jak bolestné jsou prohry. Olympijské klání je vzorcem chování, který dokáže vštěpovat
vědomí čestného boje, spravedlnosti, morálních postojů a lidské
přirozenosti.
Olympionici nepředvádějí jen fyzické výkony, ale také základní
pozitivní lidské vlastnosti jako slušnost, čest, vůle a píle, vytrvalost
a solidarita, ohleduplnost, úcta člověka k člověku, kamarádství,
šlechetnost, smysl pro fair play. Jejich tvrdá příprava na olympiádu
a účast na ní nás učí, že v životě se nedá nic nalhávat, že každý z
nás musí dělat to nejlepší co umí, že podfuk, podraz, lenost a lajdáctví se nevyplácí, že bez soustavné práce a tvrdé dřiny se
úspěch nikdy nedostaví, že lidé nedosahují výsledků žvaněním,
ale svými výsledky, že i prohrávat je třeba umět.
Olympiáda je jedním z mála odvětví lidské činnosti, v nichž se rodí
pozitivní vzory. Alespoň na chvíli mizí ze zlatých piedestalů v mysli
zejména mladých lidí pozlátkové virtuální celebrity a stávají se jimi
zástupci sportu. V minulosti takovými vzory byli Zátopek nebo
Čáslavská. Dnes po olympiádě to jsou Sáblíková, Samková, Moravec a mnoho dalších. Važme si proto našich olympioniků a hledejme cesty k jejich napodobení.
Olympiáda a její účastníci přesahují rovnoběžky, jazykové přehrady, kulturní rozdíly, ideologie, filozofie i rozdílné mentality. Olympiáda byla opět příležitost k setkávání lidí, kteří by o sobě ani jinak
nevěděli, byla šancí ke sdílení společných osudů, šancí účastnit
se a zvítězit, být ve válce beze zbraní a nepřátel, jen soupeřů.
Za oněch pár nezapomenutelných obohacujících chvil olympiády
patří od nás všem olympionikům zlato. Těm zlatým i nezlatým. ▫
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Právní poradna
Právní odpovědnost za sportovní úrazy
Ve sportovní praxi se nedávno objevil případ, kdy způsobení úrazu při sportovním utkání bylo soudem posouzeno jako porušení právní povinnosti a sportovci, který úraz způsobil, byla uložena povinnost nahradit vzniklou škodu.
Konkrétně se jednalo o fotbalové utkání, kdy se zákrok žalovaného hráče odehrál ve hře a při boji o míč. Šlo o zákrok nedovolený pravidly fotbalu. Soud tak dospěl
k závěru, že porušením sportovních pravidel došlo současně k porušení zákonné prevenční povinnosti chovat se tak,
aby nedocházelo ke škodám.
V souvislosti s tímto případem byl požádán o právní analýzu ombudsman Českého olympijského výboru JUDr. Alexander Károlyi a předseda Legislativní rady VV ČUS JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, MBA, LLM
(zpracovaná Právní analýza odpovědnosti za škodu ve sportu je v celém znění k dispozici na stránkách ČUS).
Z jejich stanoviska mimo jiné vyplývá, že české právo a české soudy se v minulosti jen velmi málo
zajímaly o regulaci sportu či alespoň o poskytnutí jasných zásad pro posuzování daných případů.
Speciální právní obor sportovní právo je v České republice relativně nový. Naopak v zahraničí je problém vzniku odpovědnosti při sportovní aktivitě již velmi starý a ustálený pojem. Zpočátku bylo při posuzování případů vzniku škody při sportovních utkáních kritériem porušení sportovních pravidel. Jinak
řečeno, pokud škůdce při svém jednání přesáhl limit sportovních pravidel pro daný sport, odpovídal za
škodu, kterou tím způsobil. Shodně tak české soudy takové případy posuzovaly jako porušení zákonné prevenční povinnosti (tak jako ve shora uvedeném případě fotbalisty).
V novější judikatuře zahraničních soudů doznalo kritérium porušení či neporušení sportovních pravidel vývoje. Shrnout ho lze tak, že je vyloučeno uplatnění náhrady škody vůči účastníkovi sportovního
utkání (či jiné akce), který škodu způsobil, aniž závažně porušil pravidla, protože se jedná o utkání
s nikoliv nepatrným rizikem, které trvá i při dodržení všech pravidel.
Z uvedené analýzy nemá vyplývat, že by snad sport měl být privilegovanou činností, která se nachází
mimo právní regulaci. Při posuzování odpovědnosti za vznik úrazu při sportu by však měla být zohledněna povaha sportu jako do určité míry rizikové činnosti, kdy navíc jsou si oba dva, jak škůdce tak poškozený, vědomi rizika, které sportovní činností podstupují.
Rozhodovací praxe českých soudů však dosud setrvává na původním trendu, tj. posuzovat porušení
sportovních pravidel za porušení právní povinnosti s důsledkem vzniku odpovědnosti za způsobenou
škodu (úraz). I když se nejedná o zvlášť časté případy, může k nim docházet. Proto je třeba
z preventivních důvodů doporučit, aby si sportovci, zejména pak hráči takových sportovních disciplín,
kdy dochází ke kontaktu s protihráčem, svůj případný vznik odpovědnosti pojistili. Většina pojišťoven
toto pojištění nabízí, ať již v rámci jiných pojištění jako např. pojištění domácnosti nebo jako samostatný produkt. Jde jednoznačně o dobrý způsob předcházení zbytečných a nákladných soudních sporů.
O ochraně zdraví ani nemluvě.
Gabriela Petrusová
vedoucí Legislativně právního odboru ČUS
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Dotace na energetická opatření sportovních objektů
Podařilo se nám získat více informací o připravovaném Operačním programu Životní prostředí 20142020. V rámci tohoto programu si mohou vlastníci sportovních budov zažádat o dotaci na realizaci
projektů zaměřených na úsporu energie a využití odpadního tepla. Jednou z firem, která se podobnými projekty úspěšně zabývá je firma EuroManagers. Zde se můžete podívat na dva realizované projekty (Realizace uspor energie sokolovny TJ Sokol Dobrichovice; Tepelne izolace skolnich budov v Ceske Skalici - Sportovni hala ). Pan Ing. Roman Krejčí (zaměstnanec firmy Euromanagers) nám odpověděl na některé
otázky o připravovaném programu.
Redakce: Na co je projekt zaměřen?
R. Krejčí: Dotace budou určeny na:


zateplení obvodového pláště budovy



výměnu a renovaci otvorových výplní



výměnu zdroje tepla pro vytápění
nebo přípravu teplé vody



instalaci solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo přípravu
teplé vody



instalaci systému nuceného větrání
s rekuperací odpadního tepla



další opatření s prokazatelným vlivem na energetickou náročnost budovy či zlepšení kvality vnitřního
prostředí.
Od kdy mohou zájemci podávat žádosti ?
Sportovní kluby nebo svazy, které jsou vlastníkem sportovních budov, se mohou již nyní připravovat
na čerpání dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Předpoklad zahájení fungování programu je polovina roku 2014 po otevření výzev k předkládání žádostí o dotace.
Spadají do programu i jiné než sportovní budovy?
Nárok na dotaci mají objekty po celé ČR splňující definice veřejné budovy, kam spadají budovy sloužící k dosahování obecně-prospěšných cílů včetně rozvoje tělovýchovy a sportu.
Jaká je maximální výše podpory?
Předpokládaná maximální výše podpory činí až 75 % způsobilých výdajů. Ve vztahu k celkovému
rozpočtu projektu se příspěvek dotace odhaduje cca na 50%. Odhad vychází z průměrné hodnoty
energetických projektů ve sportovních objektech schválených OP Životní prostředí 2007-13. V rámci
dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí 2007-13 jsou v březnu a dubnu 2014 přijímány
žádosti zaměřené na realizace úspor energie (např. zateplování budov) a využití odpadního tepla s
celkovou alokací výzvy 3 mld. Kč.
Pro více informací kontaktujte: EuroManagers; Ing. Roman Krejčí; Tel. 284 688 463
Email: romankrejci@euromanagers.cz
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Co zajímavého se k nám (po síti) doneslo?
V posledních týdnech roku 2013 a začátkem roku 2014 byla Česká unie sportu oslovována řadou nejrůznějších subjektů, které nabízejí zejména internetové projekty využitelné pro sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, jejich členy, ale i další jednotlivce a organizace. Některé z projektů fungují již řadu let
a prokázaly svoji využitelnost, jiné si své příznivce hledají. Nabízíme Vám jejich přehled se stručným
popisem v abecedním pořadí.

www.forum.sportuj.com
Nespornou silnou stránkou internetu je možnost hledat a
sdílet informace a zkušenosti. Právě této možnosti se
snaží využít sportovní fórum www.forum.sportuj.com. Uživatelé fóra mohou klást nejrůznější dotazy, jen se dělit o
své zkušenosti nebo čerpat z dotazů a odpovědí jiných.
Nejrůznějších, třeba i specializovaných fór je na internetu
zdarma celá řada. Forum.sportuj.com uvádíme pouze jako příklad.
Domníváme se, že na fórech lze zdarma najít řadu užitečných informací, bez ohledu na to, kolik zkušeností se
sportem a jeho organizací již máte. Přesto je důležité jako
u ostatních internetových zdrojů upozornit na fakt, že příspěvky uživatelů nejsou často názory odborníků a je lepší
je ověřit, než se jimi začne člověk bezmezně řídit.

www.s21.cz
S jistě zajímavou myšlenkou spojení jakési sociální sítě s podporou sportu a dalších volnočasových a
veřejně prospěšných aktivit přichází projekt S21 od společnosti S21 Energy s.r.o.
Autoři projektu zmiňují v dostupných materiálech možnost využít silný efekt jednotné a přehledné prezentace všech SK a TJ, propagace jejich aktivit a zveřejňování jejich potřeb a požadavků na jednom
místě. Aby byl projekt životaschopný je potřeba zapojit také podnikatele (firmy), školské a další organizace, a samozřejmě také veřejnost.
V rámci přístupu pro registrované uživatele, kterými se mohou v tuto chvíli na www.s21.cz stát fyzické
osoby, sportovní nebo volnočasové organizace, je možné vytvořit poměrně detailní profil s řadou údajů
a možností vkládat např. fotografie. Od ostatních stránek podobného charakteru odlišuje portál S21 snaha
umožnit sportovním klubům a tělovýchovným jednotám nabídnout v rámci svého profilu reklamní plochy
v halách, na hřištích a stadionech nebo další uživatele
přímo požádat o poskytnutí daru na konkrétní účel.
Jakým způsobem bude provozovatel portálu zajišťovat, aby se o nabídkách reklamních ploch nebo žádaných darech dozvěděli potenciální nájemníci nebo
dárci, nám z dostupných zdrojů není známé.
V podmínkách využití projektu je uvedeno, že zveřejnění profilu organizace je zpoplatněno 1 200 Kč za
rok a provozovateli portálu náleží, není-li zvláštní
smlouvou stanoveno jinak, provize 20 % z prodané
reklamní plochy nebo získaného daru. Pokud by se
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v rámci SK/TJ jednalo o získané částky v řádech několika tisíc Kč, pak by se účast v projektu rozhodně
vyplatila.
Do jaké míry se autorům projektu podaří jejich plány naplnit, nejsme schopni posoudit. V současné
chvíli probíhá prvotní oslovování SK a TJ v Moravskoslezském kraji. Případné využití projektu necháváme na zvážení každého členského subjektu.

www.spolecneaktivity.cz
Opět
trochu
z
jiného
soudku
je
web
www.spolecneaktivity.cz, jehož uživatelé již několik let
organizují a sami se účastní zhruba 700 – 1000 sportovních, kulturních nebo jiných společenských akcí ročně. Prozatím je web využíván zejména uživateli z Prahy
a jejího okolí, je však otevřený všem, kteří organizují
akce nebo pro sebe hledají program. Uživateli jsou
v současné době zejména dospělí lidé a web často
slouží i podle provozovatelů jako nenucená seznamka.
Základní využití webu i pořádání akcí je zdarma, je
možné využívat také zpoplatněný VIP účet, který je
možné díky vlastní aktivitě získat zdarma.
Umíme si představit, že SK/TJ může díky tomuto webu přilákat na svou vhodně zvolenou akci další
nové účastníky.
www.SportAnalytik.cz
Osm jednoduchých cviků/aktivit doplněných několika otázkami z testu osobních preferencí, takový je
základ metody použité v rámci snahy organizátorů XXI. ZOH 2010 ve Vancouveru využít sportovního
svátku k zapojení mladé generace do sportu.
SportAnalytik o.p.s. přináší tuto patentovanou metodu, na jejímž vývoji se podílely kanadské sportovní
federace, do ČR. Program je určený všem dětem mezi 5-15 roky a jeho posláním je přispět správným
výběrem sportu k radosti dítěte z objeveného nadání.
Zjištěné výsledky jsou vyhodnoceny individuálně za každé dítě a poté jsou porovnávány s nároky jednotlivých sportů a s již vytvořenou
databází uskutečněných testů.
Testování je zajišťováno ve třech
základních podobách:
Sportovní den – pořádá SportAnalytik
účastník se podílí na krytí nákladů částkou 300 Kč;
Testy na ZŠ – ZŠ pořádá testování pro své žáky zdarma;
Individuální testování – test provede na základě zaslaných instrukcí sám rodič.
Důležitou informací pro rodiče
rozhodně je, že základní Talent
Report, obsahující informace o
testovaných dovednostech a
srovnání s vrstevníky, je zdarma.
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Za 650 Kč získá rodič Pokročilý Sport Report hodnotící sportovní talent každého dítěte a obsahující na
míru sestavené doporučení vhodných sportů, včetně kontaktů na oddíly v okolí.
Zařazení sportovního klubu, tělovýchovné jednoty nebo jejích oddílů do databáze SportAnalytiku je
zdarma. Samotné testování je možné zorganizovat na žádost SK/TJ nebo školy na jakémkoliv vhodném místě.

www.sportongo.com
Zatím pouze ve zkušebním provozu je k dispozici
sportovní sociální síť Sportongo. Stránka nabízí
zajímavý moderní design a jsou v ní naznačeny
budoucí funkce jako zakládání týmů a členství
v nich, vytváření výzev, akcí a turnajů. Uživatel má
k dispozici také přehled vlastních statistik a přehledný kalendář.
Reálné možnosti využití bude možné posoudit až
po spuštění webu do plného provozu.

www.tymuj.cz
Naopak již léty prověřeným se zhruba 80 000
uživateli, zejména v týmových sportech, je
portál TÝMUJ.CZ. Ten je určen ke komunikaci
zejména v rámci „týmu“, částečně uzavřené
skupiny lidí a k této komunikaci využívá kromě
vlastního rozhraní také emailové adresy poskytnuté uživateli při registraci.
K užívání portálu se tak můžete dostat buď
vlastním přičiněním nebo přes pozvánku do
některého týmu od jednoho z uživatelů. Pokud
se registrujete sami je poté potřeba založit tým
a pozvat spoluhráče (kamarády). Pak už je
možné začít portál plně využívat.
Na rozhraní je patrné již jeho určité stáří a tak
zejména grafickým zpracováním v dnešní době nenadchne. Rušivá je také všudypřítomná reklama, kterou však ospravedlňuje fakt, že portál je pro
uživatele k dispozici zdarma.
Mezi funkce portálu v rámci týmového rozhraní patří možnost psát články, rozšiřovat zprávy o trénincích, zápasech nebo jiná důležitá sdělení mezi ostatní členy týmu, a to i automaticky rozesílanými
emaily; vedení soupisky pro zápasy; vytváření kalendáře se zápasy, tréninky a dalšími událostmi; funkce docházka umožňuje hlásit a sledovat účasti na zadaných akcích; vedoucí týmu mohou zadávat jednotlivým členům úkoly; samozřejmě lze vyzvat na souboj (zápas) jiný tým a v profilu týmu nechybí ani
fotogalerie.
Jedná se tedy o portál určený zejména k vnitřní komunikaci v rámci klubu/týmu.
Na internetu i mimo něj je samozřejmě dostupná celá řada dalších více či méně užitečných stránek a
aplikací s podobnými, shodnými či zcela odlišnými funkcemi a podmínkami jejich užití. Výčet předložených stránek a projektů není v žádném případě vyčerpávající ani nestaví tyto projekty před nebo za
jiné, které se nám nepřihlásily nebo jsme je neobjevili. Necháváme na čtenářích samotných, aby
z uvedených informací sami zvážili, zda stojí za to, se o projekt zajímat podrobněji a případně ho osobně nebo v rámci SK či TJ využít.
David Kovář
Management sportu ČUS
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Administrativní a ekonomická pomoc pro sportovní kluby a TJ
Legislativní prostředí nastavuje
stále přesnější pravidla, která se týkají i sportovních subjektů. Je zřejmé, že situace bude stále složitější.
Není v silách vedoucích, trenérů a
cvičitelů mnohých SK a TJ zajišťovat
vedle sportovní činnosti i administrativu a ekonomiku. Mnohé kluby proto nedosáhnou na dostupnou grantovou a dotační podporu kraje, města
či svazu, chátrá jejich majetek, nebo
neplní
povinnosti
vyplývající
z metodiky užití veřejných prostředků poskytovaných na jejich činnost a
hrozí jim likvidační sankce. Evropská
unie a její složky pro sportovní politiku v posledních patnácti letech neúspěšně usilovaly o možnost zjednodušení a zmírnění některých povinností pro sportovní prostředí. Tato cesta se ukázala pro vysoké riziko zneužívání jako neprůchodná, a proto se mnohé vyspělé evropské země vydaly cestou poskytování servisní podpory sportovním klubům. V ČR zatím není tato oblast dostatečně ošetřena.
Z poslání, které má ČUS v nové struktuře sportu v ČR, vyplývá nutnost zajištění všestranné podpory
činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Česká unie sportu proto již třetím rokem zdokonaluje služby pro SK/TJ, poskytované sítí Servisních center sportu (SCS) fungujících při krajských organizacích a okresních sdruženích ČUS. Cílem projektu SCS je zajistit SK/TJ, krajským a okresním sportovním svazům kvalitní administrativně-ekonomické a organizační služby v potřebném rozsahu a vytvářet ve spolupráci s veřejnou správou vhodné podmínky tak, aby se kluby a oddíly mohly více věnovat
vlastní sportovní činnosti. Služby SCS nemohou být ani pro členské organizace úplně zdarma, ale jsou
podstatně levnější než na trhu a jsou specializované na sportovní prostředí. „Nejvíce se potýkáme
s nejistotou v oblasti financování. Nedaří se zatím nastavit vícezdrojové financování těchto služeb tak,
aby SCS byla schopna nabídnout servis, jaký si kluby a jednoty představují. Jsem však přesvědčen, že
jdeme po správné cestě,“ komentoval dosavadní vývoj Vítězslav Holub, ředitel projektu SCS.
Optimální stav by byl, kdyby sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nemají potenciál zajistit
vlastní administrativu, využívaly služeb SCS při okresních sdruženích ČUS. V některých okresech jsou
na tyto služby SK/TJ již zvyklé, jinde této alternativy nevyužívají. Zvýšená poptávka po službách ze
strany SK/TJ přispěje k nastavení systému vícezdrojového financování tohoto servisu. Výsledkem práce SCS ČUS v roce 2013 byla administrace státních dotací, poskytovaných z národních sportovních
svazů nebo z ČUS pro 841 SK a TJ, které obdržely dotaci v celkové výši 36 355 403 Kč. Na rok 2014
zpracovala SCS 996 podaných žádostí ve výši 389,2 mil. Kč. Vedle administrace dotací a dalších podpůrných činností vedou regionální SCS účetnictví celkem několika stovkám SK a TJ. Zvažte, zda se
neobrátit s některými potřebami vašeho klubu na Servisní centrum sportu při okresním sdružení ČUS
ve vašem okresním městě.
Redakce Zpravodaje ČUS
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Antidoping
Terapeutické výjimky
Otevřený dopis Remigia Machury a následné reakce Českého
olympijského výboru i Antidopingového výboru ČR k otázkám udělování terapeutických výjimek zaujaly naši veřejnost. V předvečer
zahájení Zimních olympijských her v Soči zpochybnil pan Machura
svým otevřeným dopisem udělení terapeutické výjimky pro naši
vlajkonošku Šárku Strachovou. Jako již po několikáté prokázal neznalost dopingových řádů, mezi něž patří i pravidlo pro terapeutické výjimky. Domníváme se, že je teď správný okamžik ke zveřejnění výsledků práce naší komise pro terapeutické výjimky za rok
2013 , která pracuje pod vedením MUDr. Tomáše Paula.
Úvodem chceme ještě zdůraznit, že veškeré informace ohledně
výjimek podléhají lékařskému tajemství a také zákonu o ochraně
osobních údajů, a tak se v článku nedozvíte o konkrétních jménech ani diagnózách sportovců, kteří
terapeutickou výjimku obdrželi. Celý článek si můžete přečíst v nově vyšlém Bulletinu ADV ČR - http://
www.antidoping.cz/documents/bulletin/201402_bulletin.pdf .
Antidopingový výbor ČR udělil v roce 2013 celkem 21 terapeutických výjimek. Největší počet výjimek (celkem 10) bylo na možnost léčení glukokortikosteroidy, dále bylo uděleno sedm výjimek léčení pro onemocnění diabetem s tím, že takto postižení sportovci se mohou léčit inzulínem. Diuretika byla sportovcům povolena ve dvou případech, v jednom z nich se jednalo o zdravotně postiženého sportovce, ve druhém případě o léčbu diabetika s přechodnou
léčbou diuretiky. Jako substituční terapie byla jednou udělena výjimka pro testosteron. Jednomu zdravotně postiženému sportovci
bylo povoleno užívat lék s obsahem stimulancií a v jednom případě
byla žádost odmítnuta a doporučeno přezkoumání zdravotního stavu
při léčbě jinými, pro sportovce povolenými léky.
Musíme opětovně zdůraznit, že udělení terapeutické výjimky pro naši
Šárku Strachovou bylo plně v souladu s platnými předpisy. O jejím
udělení rozhodla, jak to ostatně bývá i u ostatních špičkových sportovců a závodníků i v jiných sportovních odvětvích, příslušná mezinárodní
federace, v tomto případě FIS. V žádném případě o tom nerozhodoval
Český olympijský výbor ani Antidopingový výbor ČR, protože to ani
nemají ve svých kompetencích. Důvodem udělení výjimky pro tuto slalomářku byla nedostatečná funkce hypofýzy, na které byl v roce 2012
diagnostikován nezhoubný nádor, který jí byl posléze odstraněn. Po Šárka Strachová;
této operaci se však již nepodařilo navodit její plnou činnost, a tak jí Zdroj: Wikipedie; autor Christian Jansky
růstový hormon v těle scházel. V těchto případech se udělují terapeutické výjimky, aby nemocní sportovci nebo závodníci po prodělaných operacích měli možnost soutěžit
se svými zdravými vrstevníky, a tak se i stalo. Nelze však v žádném případě směšovat dva případy,
kdy jeden sportovec bere růstový hormon pro zvýšení své výkonnosti ve snaze získat nad ostatními
čistými sportovci výhodu a ve druhém případě je to snaha mezinárodní federace, aby sportovkyně po
prodělané operaci měla stejné podmínky k závodní činnosti (tj. stejnou hladinu tohoto hormonu) jako
její zdravé soupeřky.
Udělování těchto výjimek je častou praxí také u sportovců, kteří trpí astmatem, různými alergiemi nebo
třeba i cukrovkou a bez píchání inzulínu (který je pro zdravé sportovce zakázanou látkou) by nemohli
vůbec sportovat nebo alespoň ne vrcholově!
Zdroj ADV ČR
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Nad dopisy čtenářů
Dobrý den,
můžete mi, prosím, zodpovědět následující dotaz?
Jsme velkou TJ a veškerý servis si zajišťujeme vlastními silami. Je možné být přímo členem ČUS bez
členství v okresním sdružení ČUS, případně za jakých podmínek? Máme sportovní oddíly jak
z velkých olympijských sportů, tak malé neolympijské a také „netradiční“ sporty.
Jaká je pozice jednooborového klubu, který je registrován přímo pod sportovním svazem (bez okresní
organizace). Je takový klub členem ČUS.
Moc děkuji za informace.
Stát se členem ČUS bez členství v okresním sdružením ČUS není možné, vzhledem k tomu, že organizační struktura ČUS tuto variantu neumožňuje. Dle ustanovení čl. VI. Stanov ČUS jsou Okresní sdružení ČUS samostatnými právnickými osobami a jsou součástí ČUS. ČUS pak na základě udělené licence přenechává těmto okresním sdružením správu svých záležitostí dle územního uspořádání ČR
(viz čl. VI. odst. 2).
Přijímání členských SK/TJ, je pak jednou z přenesených pravomocí, kdy Stanovy ČUS výslovně upravují, že členství SK/TJ v ČUS vzniká přijetím za člena okresního sdružení, a to v souladu se stanovami
tohoto sdružení (čl. II odst. 5 stanov). Jinak řečeno, ČUS považuje SK/TJ za své členy za předpokladu,
že jsou členy příslušného okresního sdružení, a to za splnění všech podmínek členství upravených
stanovami okresního sdružení.
Otázka členství ve sportovním svazu je záležitostí stanov a dalších vnitřních předpisů konkrétního svazu. Obecně v rámci ČUS působí, jak svazy, jejichž kluby nemusí být členy ČUS, tak svazy, které požadují, aby jejich členské SK/TJ byly současně členy ČUS, tj. členy okresních sdružení ČUS.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že členství ve sportovním svazu v žádném případě nezakládá pro
klub členství v ČUS (přestože tento svaz je členem ČUS). Členem ČUS mohou být kluby výhradně
prostřednictvím okresních sdružení. Jinak řečeno, pokud klub je členem sdruženého sportovního svazu, ale není současně členem okresního sdružení ČUS, pak není členem ČUS.
Uvádíte, že si servis zajišťujete sami, nicméně sdružování sportovních organizací na místní bázi a jejich společné prosazování zájmů má nezpochybnitelný význam. Navíc členství v ČUS
přináší i další výhody, byť jsou tyto v současné době spíše výhody nepřímé.
Jde například o úrazové pojištění účastníků sportovních akcí sdružených
spolků. V případě, kdy je klub členem pouze svazu, by se na něj takové
pojištění nevztahovalo - potažmo vztahovalo, ale jen na akce, které by
klub pořádal z pověření a jménem svazu, nikoli na jeho vlastní akce či
tréninky. Obdobná situace nastává při pojištění odpovědnosti trenérů, nebo při úhradě poplatků ochranným organizacím autorským
(OSA, Intergram), kde jednotlivé sdružené spolky svoji příslušnost k ČUS prokazují evidenčními listy České unie sportu, které jsou vydávány okresními sdruženími na základě
jejich členství. Členským klubům a tělovýchovným jednotám nabízíme i zvýhodněný nákup softwaru firmy
Microsoft za zlomek obchodní ceny.
Redakce Zpravodaje ČUS
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Vyšší odborná škola ČUS
připomíná historii a tradice českého sportu!
(Zleva zástupce ředitele PaedDr.Zdeněk Josefus, Bc.Jitka Bejdáková, Mgr. Helena Felcmanová, Klára Veselá DiS., ředitel PaedDr.Jan Hejma)

2004 – 2014 deset let existence Vyšší odborné školy ČUS je příležitostí oslavit nejen vlastní výročí, ale
i připomenout historii českého sportu a osobností, které se na šíření a propagaci sportu v českých zemích podíleli. Škola organizuje několik akcí, z nichž nosnou je Naučná toulka Prahou aneb Po stopách
velikánů historie českého sportu. Nad touto akcí převzal záštitu předseda České unie sportu JUDr. Miroslav Jansta a spolupráci přislíbilo i Národní muzeum (Sbírky tělesné výchovy a sportu) jménem ředitele PhDr. Michala Lukeše, Ph.D. Naučná toulka provede zájemce z řad dětí, mládeže a široké veřejnosti v neděli 25. května 2014 po deseti stanovištích v centru Prahy. Každé místo je spjato
s historickou sportovní událostí a osobností. Začátek naučné toulky bude na Václavském náměstí, které se dříve nazývalo „Koňský trh“ a kde náš první český sportovní „manažer“ Josef Rössler Ořovský
(1869-1933) se svým bratrem Karlem v lednu 1887 provedli první sjezd na lyžích poté, co dovezli dva
páry lyží z Norska. Závěr a „výroční“ desáté a poslední stanoviště naučné toulky bude se slavnostním
zakončením a losováním o hodnotnou cenu – elektrokolo na Strahovském stadionu, v sídle školy a zřizovatele ČUS, kde vzpomeneme jednak na významného sportovce a novináře Evžena Rošického
(1914-1942), po němž je pojmenován i jeden Strahovský stadion a také na propagátora olympismu,
zvlášť významného pro českou účast na Olympijských hrách, blízkého přítele barona de Coubertina,
pana Jiřího Stanislava Guta-Jarkovského.
Naučné toulce bude předcházet tisková konference, která je plánována na 15. května s následnou
akviziční jízdou na historických velocipedech v pátek 16. května, které společně s vozíčkáři pojedou
pro změnu ze Strahova na Václavské náměstí.
V červnu 2014 připravují studenti školy VOŠ CUP 2014 - sportovní turnaje pro poslední ročníky středních škol a Vyšší odborné školy. Studenti si tak pod dohledem učitelů a odborníků z praxe mohou ověřit ve škole nabyté zkušenosti a dovednosti při organizování sportovních akcí.
Vyšší odborná škola ČUS, požádala o partnerství a pomoc Magistrát hl. města Prahy a čeká na jeho
vyjádření. Kromě toho stále oslovujeme potenciální sponzory, aby pomohli ke zdárné realizaci akcí.
Zatím bohužel marně. Současná ekonomická situace nepřeje moc ani školství ani sportu a tak nezbývá
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než doufat, že se nám snad těmito akcemi, které se pokusíme s našimi minimálními možnostmi maximálně úspěšně zrealizovat, podaří probudit zájem o rekreační a zájmový sport. A to nejen mezi dětmi, mládeží a širokou veřejností, ale i těmi, kteří finance na sport rozdělují…..
Držte nám palce, přijďte a zúčastněte se!
Bližší informace o akcích: Helena Felcmanová, felcmanova@cuscz.cz, +420 604 841 733

Dětem ve školách by prospěla nápravná hodina cvičení
Město Náchod se v roce 2013 pyšnilo titulem Evropské město sportu. A nejen tento rok, ale především činnost jednotlivých sportovních oddílů, které v Náchodě působí, mapuje do 9. března výstava
instalovaná ve výstavní síni Regionálního muzea.
Jak vidí současné sportovní dění v Náchodě a na Náchodsku se deník 5plus2 zeptal Hany Kopecké,
která je předsedkyní Okresního sdružení České unie sportu (Okr. sdružení sportovních svazů a TJ
ČSTV Náchod ).

Náchod je Evropským městem sportu. Kdo ze sportovců je takovou typickou známkou toho, že tomu
tak po zásluze je?
Takhle se na to dívat nelze. Náchod získal jako první v naší republice známku Evropské město sportu díky tomu, že obyvatelům nabízíme hodně sportovišť, hodně druhů sportů a bohatou sportovní historii. Ve své podstatě jsme byli vybráni a poctěni tímto titulem ne kvůli tomu, že máme nějaké úžasné
úspěchy u jednotlivců nebo kolektivů, ale jsme sportovní veskrze. Těch sportovišť máme na 25tisícové město pomalu více, než mají třeba v nějakém stotisícovém městě.
Co Náchod má a jiná města v okrese nemají?
Kromě tradičních sportů, které mají třeba i stoletou historii, jsou tu i moderní sporty. Náchod se snažil
vždycky získat něco, co byl trend - což je příklad třeba i korfbalového družstva, které dosahuje celkem slušných úspěchů. Dokonce členka tohoto našeho družstva je v reprezentaci.
Starat se a provozovat tolik sportovišť je jistě náročné - daří se je udržovat v odpovídajícím stavu?
V Náchodě působí 32 tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Ve zlepšení stavu sportovišť by
nám právě měl pomoci titul Evropské město sportu. Radnice mohla požádat o dotaci, takže by se do
sportovišť, která jsou v majetku města, dostaly evropské peníze. Ty by uvítal hlavně stadion Na Hamrech, z něhož by se měla stát důstojná sportovní bašta. Projektová dokumentace počítá s multifunkčním areálem, kde by byly všecky sportoviště pohromadě: plavecký bazén, volnočasové hřiště,
atletická dráha, volejbalové kurty a dvě sportovní haly, hřiště na národní házenou a počítá se i s dráhou na in-line.
Jak je vidět, tak Náchod se o sportovní budoucnost obávat nemusí. Jak to ale vypadá z vašeho pohledu jinde na Náchodsku?
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Problémy začínáme vidět v kolektivních sportech, které tady sice mají dlouholetou tradici, ale v současnosti trochu pokulhávají. Bohužel v těchto sportech je potřeba hodně hráčů a ti se nyní obtížně
vychovávají až do dospělosti. Pokud po střední škole odcházejí na vysoké školy a jsou dobří, tak už
se zpátky nevracejí. To s sebou občas přináší útlum v dospělých kategoriích, takže se kluby z Náchoda v těch ligách a extraligách příliš neobjevují - což tady v minulosti bylo. Naopak současnost přeje
celkem jednotlivcům, což tato výstava dobře připomíná. Máme tu špičkovou triatlonistku Vendulu
Frintovou, reprezentačního plavce Pavla Janečka nebo motocyklistu Jiřího Svobodu.
A když se odkloním od velkého sportu vyloženě k tomu vesnickému pro zábavu - jak si Náchodsko
stojí?
Náchodský okres je v tomto směru rarita, protože už jsme snad poslední baštou, kde díky Josefu Ruferovi funguje Komise vesnické tělovýchovy, do které je zapojeno kolem 30 vesnic. Možná jako jediní
máme tři třídy okresního přeboru ve volejbale, pomalu v každé vesnici se hraje fotbal. To jsou věci,
které nás těší.
Jsou nějaké bolesti sportování, které by potřebovaly vyléčit?
Problém spatřuji v tělesné výchově na školách. Mám okna na hamerský atletický stadion, tak vidím,
jak probíhají hodiny tělocviku: přijde dvacet dětí, tucet si jich sedne na klandr, protože mají od rodičů
napsáno, že nemohou cvičit, a ten zbytek se ani tak moc dvakrát nepřevlíká do sportovního, takže se
hází kriketovým míčkem i na podpatkách... Jak se nyní mluví o tom, že by se měla zavést ve školách
třetí hodina tělocviku, tak já bych ale zavedla třetí nápravnou hodinu: každý druhý chodí shrbený nebo špatně ukládá chodidla, a když se jdete podívat na první taneční do Beránku, tak to je katastrofa od chůze po držení hlavy a těla. To je problém současného sportu - nejen náchodského, ale celorepublikového.
Náchodsko, autor Jiří Řezník

Most má ambici stát se Evropským městem sportu 2015
Přidat se do rodiny měst, která měla tu čest honosit se titulem Evropské město sportu, chce
také Most. Důvody k takové ambici a sebevědomí mu rozhodně nescházejí a nutno podotknout,
že oprávněně.
V Mostě se sportu daří a je to především díky velkorysé podpoře města, které sportu nejen fandí, ale
především jej i finančně podporuje. Z městského rozpočtu jdou do sportu desítky milionů korun každý
rok. Před více než dvěma lety například město rekonstruovalo sportovní halu za čtvrt miliardy korun.
„Nabídka nejrůznějších sportovišť je v Mostě široká. Ve kterém jiném českém městě najdete autodrom
na jednom a hipodrom na druhém konci města, letiště, areály pro netradiční sporty, tři několikakilometrové in-line dráhy v atraktivním prostředí? Podporujeme kluby a oddíly především dětské a mládežnické. Nezapomínáme ale ani na neorganizované a rekreační sportovce,“ vyjmenovává primátor Vlastimil
Vozka některé z důvodů, proč je Most přesvědčený, že by mu titul opravdu slušel.
A že to město myslí s podporou kandidatury více než vážně, to dokázalo i setkání s představiteli mosteckých sportovních klubů a oddílů. Město tam oficiálně sportovcům představilo svůj záměr a požádalo
je o podporu této ušlechtilé myšlenky. O tom, zda Most bude Evropským městem sportu 2015, rozhodnou do konce listopadu letošního roku komisaři Evropské asociace měst.
Symbolem mosteckého snažení o titul se stalo nové logo, to vyšlo z dílny tvůrců ze Základní
umělecké školy v ulici F. L. Gassmanna.
Titul EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU uděluje European Capitals of Sport Association (ACES - Evropská asociace hlavních měst sportu). Přiznání titulu je oficiálním uznáním kvality podpory sportu
v daném městě.
Zdroj: Tisková zpráva z jednání rady města Mostu
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Kalendář akcí sportuj s námi
Jak jsme vás v minulém čísle Zpravodaje 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.
Bohužel, jarní počasí, které panuje od začátku tohoto roku, neumožnilo uskutečnění některých vybraných akcí a kalendář nám tak trochu zchudl. Aktualizovaný kalendář naleznete na webu ČUS.
Zde vám nabízíme přehled akcí do 15. dubna 2014.

Datum
8.3.

Okres
Ústí n.L.

Název akce
Telnický rohlík

Kontakt na pořadatele

Stručný popis akce

Ski klub Telnice, Jindřich Holinger, jindra.holinger@volny.cz,
mob 605119775
TJ KOVO Ždánice, Vlasta Strmisková, vlasta.strmiskova@centrum.cz,

Závod v obřím slalomu pro veřejnost.

15.3. Hodonín

Soutěž tyčkotoček

26.3. Praha

Jarní běh Olympu Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2014
(11. ročník)

Tomáš Linhart, PSK Olymp Praha, 728 762 532, tomas.linhart@bezeckenadeje.cz,
www.bezeckenadeje.cz

Úvodní závod z tradičního seriálu 10
přespolních běhů pro děti a mládež ve
věku od 9 let do 17 let konaných na území hlavního města Prahy.

29.3. Jičín

42. PUTOVÁNÍ ZA
RUMCAJSEM
Jarní běh

Věra Franců, 728982459, Vera.Francu@seznam.cz
SK Přerov-oddíl atletiky, Klvaňa
Václav, klvana@szdc.cz; 606
721 550

Turistický pochod pro širokou veřejnost.

Ing.Libor Picka, Start Bělá nad
Radbuzou,starosta@belanr.cz,
602372495
TJ Sokol Chyše, p. Prokop, tel.
603861048, l.prokop@vpagro.cz
TK Jaso Plzeň, Ing.Karel Sopr,
karel.sopr@denik.cz, 724026624

Veřejný závod v běhu mimo dráhu pro
všechny kategorie.

29.3. Přerov

Soutěž mažoretek za účasti dalších souborù, počítáme s účastí 400-500 dívek.

Přespolní běh pro všechny kategorie (od
atlet. přípravek až po veterány), který je
součástí Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje.

1.4.

Domažlice Bělská pětka

1.4.

Karlovy
Vary
Plzeň město

30. ročník "Pochod
Karla Čapka"
Běh okolo Zámečku
(33. ročník)

5.4.

Ostrava

Otevírání Ostravice

Spolek vodáků Campanula, Vyh- 5. a 6. 4. - Dvoudenní sjezd od hráze na
ňák, 731 414 205,
Ostravici.

6.4.

Blansko

Otvírání řeky Svitavy

VSK Rájec-Jestřebí, Jiří Bosák, Vodácké splutí řeky Svitavy pro širokou
jiri.bosak@email.cz, 721 232 969 veřejnost

XI. Ročník třebíčské
kuželkářské amatérské ligy 2014-2015
XXIX. Ročník - Velikonoční turnaj ve stolním
tenise dospělých o
"Přeborníka města

Jaroslav Dobeš, TJ Třebíč, tel. 568 844 740

Dlouhodobá otevřená soutěž družstev
neregistrovaných hráčů kuželek.

Lukáš Mazal, 602 944 173,
sk.telc@tiscali.cz

Turnaj ve stolním tenise pro dospělé, 3
kategorie (open, veteráni, po okresní
soutěž).

2.4.

11.4. Třebíč

12.4. Jihlava

Pochod údolím Karla Čapka - údolím
Střely pro širokou veřejnost.
veřejný závod v přespolním běhu pro
všechny věkové kategorie, tratě v polesí
Zámeček v Plzni - Radčicích, 19 katego-
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Blahopřejeme
Biatlon
Stříbro ve sprintu a bronz ve stíhacím závodu získal na ME v Novém Městě na Moravě junior Adam Václavík.
Cyklistika
V závěrečném závodu SP cyklokrosařů ve francouzském Nommay vybojoval mezi juniory Adam Ťoupalík
druhé místo, čímž si zajistil celkové vítězství v seriálu.
Zdeněk Štybar se v nizozemském Hoogerheide stal potřetí mistrem světa v kategorii Elite.
Judo
Lukáš Krpálek zahájil novou sezonu druhým místem na prestižním turnaji série Grand Slam v Paříži.
Plavání
Silvie Rybářová vyhrála v argentinském Santa Fe ve vodách řek Coronda a Salado nejslavnější plavecký
maraton světa, Maratón Acuatíco Río Coronda.
Snowboarding
Eva Samková skončila ve finále snowboardcrossu na zámořských extrémních hrách X-Games v Aspenu
druhá.
Olympijské hry Soči
Biatlon – sprint muži – Jaroslav Soukup – bronz
Biatlon – stíhací závod muži – Ondřej Moravec – stříbro
Biatlon – závod s hromadným startem ženy – Gabriela Soukalová – stříbro
Biatlon – závod s hromadným startem muži – Ondřej Moravec – bronz
Biatlon – smíšená štafeta (2 x 6 km + 2 x 7,5 km) - stříbro
Rychlobruslení – 3 000 m ženy – Martina Sáblíková – stříbro
Rychlobruslení – 5 000 m ženy – Martina Sáblíková – zlato
Snowboarding – snowboardcross ženy – Eva Samková – zlato
V medailovém pořadí zemí obsadili reprezentanti ČR 15. místo s bilancí 2 – 4 – 2
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