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ČSTV vítá zájem premiéra Fischera
o řešení ekonomiky českého sportu
Intenzivní jednání ČSTV s představiteli státu a politickými
stranami před zrušenými parlamentními volbami v létě loňského
roku bude pokračovat. Současná kritická situace českého sportu,
především jeho hlavní a mediálně méně viditelné části, tj. v tělovýchovných jednotách, které obhospodařují nemovitý majetek
v hodnotě více jak 42 miliard korun a možná také zájem médií,
přiměly premiéra Jana Fischera reagovat. 15.ledna 2010 veřejně
vyjádřil svůj zájem jednat se sportovními organizacemi o současném stavu ekonomiky sportu.
ČSTV na toto prohlášení okamžitě reagoval dopisem předsedy
ČSTV Vladimíra Srba adresovaným právě premiérovi. V dopise se
mimo jiné praví, jaké příčiny k současné situaci vedly a je vysloveno přesvědčení, že na jednání bude pojmenován skutečný původ
tohoto stavu a přijato adekvátní řešení. Současně předseda ČSTV
premiérovi nabídl dlouhodobé přehledy o ekonomice sdružených TJ/SK a vyjádřil jednoznačný zájem ČSTV se na jednáních
podílet. Plné znění dopisu naleznete na internetových stránkách
ČSTV.
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV
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HARRACHOV.cz

tip
TRASA 1.

Nabízíme novou službu
pro všechny zájemce o sjezdové lyžování.

HRADEC KRÁLOVÉ

Hradec Králové - Hořice - Miletín - L. Bělohrad - Nová Paka - Jilemnice - Harrachov
TRASA 2.

JIČÍN

Jičín - Valdice - Železnice - Lomnice n.P. - Semily - Harrachov
TRASA 3.

MLADÁ BOLESLAV

Mladá Boleslav - Kosmonosy - Mnichovo Hradiště - Turnov - Železný Brod - Tanvald - Harrachov
TRASA 4.

ČESKÁ LÍPA

Česká Lípa - Mimoň - Jablonné v Pod. - Liberec - Jablonec n/N. - Harrachov
TRASA 5.

RUMBURK

Rumburk - Vansdorf - Zittau - Hrádek n./N. - Liberec - Jablonec n.N. - Harrachov

podrobné informace naleznete na www.skibusharrachov.cz
SURA s.r.o., www.sura-reklama.cz

V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV
39. schůze Výkonného výboru ČSTV
V Praze na Strahově se 20.ledna 2010 konala 39. schůze Výkonného výboru ČSTV. Na svém prvním zasedání v novém roce VV ČSTV projednal a schválil:
 Informace o ﬁnancování sdružených subjektů ČSTV. Členové VV ČSTV byli seznámeni s výsledky

jednání představitelů ČSTV s Ministerstvem ﬁnancí ČR a byli informováni o uvolnění první části
státního příspěvku na podporu sportu za rok 2010, a to ve výši 40% celoročního objemu, který by
ČSTV měl obdržet do 22.ledna. Bylo rozhodnuto, že prostředky budou ihned rozeslány sdruženým
subjektům. Dále byli členové VV ČSTV seznámeni s novými výsledky jednání SAZKA, a.s. a zainteresovaných bank k zajištění klubového ﬁnancování společnosti. Jednání pokročila tak, že představenstvo SAZKA, a.s., rozhodne na svém zasedání 28.ledna o objemu splátek a o harmonogramu
jejich vyplacení v prvním čtvrtletí letošního roku.
 Návrh na svolání 22. VH ČSTV na den 17.dubna 2010 a základní organizační hlediska, včetně tech-

nického zajištění voleb, dále schválil návrh programu jednání VH a návrh struktury a obsahu podkladových materiálů pro delegáty VH.
 Druhou, doplněnou verzi návrhu volebního řádu pro 22. VH ČSTV, když předtím VV diskutoval

všechny obdržené připomínky a náměty na jeho úpravy. Volební řád bude rozeslán sdruženým
subjektům - republikovým svazům a regionálním sdružením, spolu s informací o svolání 22. VH
ČSTV a postupem předkládání návrhů kandidátů pro volby. Ve schváleném znění bude volební
řád předložen delegátům 22. VH ČSTV.
 Osnovu zpráv připravovaných pro 22.VH ČSTV - Hodnocení čtyřletého období činnosti ČSTV

(2006-2010) a Zprávy o činnosti VV ČSTV od 21. VH ČSTV, včetně kontroly usnesení 21. VH ČSTV.
 Návrhy na udělení vyznamenání ČSTV - čestných uznání, čestných odznaků a medailí za práci ve

prospěch tělovýchovy, které byly předloženy jednotlivými republikovými svazy a regionálními okresními sdruženími ČSTV.
 Termíny jarních celostátních porad na 30.března (regionální sdružení) a 31. března 2010 (republi-

kové svazy). Na poradách budou distribuovány písemné podklady pro delegáty 22. VH ČSTV.
VV ČSTV vzal na vědomí dopis předsedy ČSTV V.Srba předsedovi Vlády ČR J.Fischerovi, s nabídkou
ekonomických podkladů a účasti ČSTV na jednání o situaci českého sportu, které premiér avizoval ve
svém veřejném vystoupení 15.ledna.

Dodatek ke smlouvě ČSTV s OSA platný do 30.4.2010
Formou dodatku prodloužil ČSTV Kolektivní smlouvu s ochranným svazem autorským (OSA) o veřejném provozování hudebních děl uzavřenou na období 2007-2009.
Smlouva pokrývá produkce ve stejném rozsahu, jako dosud a vztahuje se na občanská sdružení, která jsou členy ČSTV (typicky tedy na TJ/SK a sportovní svazy). Protože
smluvní poplatek je poměrně vysoký a tlak na jeho navyšování ze strany OSA je stále
silný, byl dodatek po dohodě obou stran uzavřen pouze na část roku 2010, do 30.4.2010
s tím, že Valná hromada ČSTV při schvalování rozpočtu rozhodne, zda bude ČSTV ve
smluvním vztahu s OSA dále přetrvávat.
Sdružené subjekty tedy organizaci OSA zatím žádné poplatky platit nemusí. Seznam
sportovních svazů, na které se daná smlouva vztahuje, tvoří nedílnou součást smlouvy 
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 (jsou to všechny sdružené i přidružené svazy ČSTV), TJ/SK pak svou příslušnost k ČSTV a tedy skutečnost, že se na ně daná smlouva vztahuje, prokazují evidenčním listem člena ČSTV (vydává příslušné regionální sdružení), regionální a krajská sdružení licencí, resp. registračním listem.
Smlouva se ovšem nevztahuje na užití hudebních děl jiným způsobem než vymezeném ve smlouvě (čl. 2), tedy obecně jinak než při sportovní činnosti nebo ve stravovacích a ubytovacích zařízeních
provozovaných nepodnikatelsky.
Smlouva se nevztahuje zejména na užití při společenských a kulturních akcích jako jsou koncerty,
taneční zábavy, apod., na ubytovací zařízení provozovaná podnikatelsky (na živnostenský list) a hlavně se v žádném případě nevztahuje na subjekty, které nejsou ustaveny jako občanská sdružení, byť
působí ve sportu a byť jsou i členy TJ/SK/svazu (fyzická osoba podnikající na základě živnostenského listu - např. cvičitel aerobiku, obchodní společnosti - akciová společnost, s.r.o. apod.). Plné znění
smlouvy je dostupné na internetových stránkách ČSTV www.cstv.cz .
Legislativně právní a personální odbor ČSTV

Nová smlouva ČSTV s Intergramem na rok 2010
Pro rok 2010 byla podepsána nová smlouva mezi nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů – INTERGRAM – a ČSTV, a to ve stejném rozsahu
oprávnění jako v minulém roce. Předmětem smlouvy je udělení oprávnění ČSTV k výkonu práva užít
uveřejněné záznamy výkonů umělců a zvukové a zvukově obrazové záznamy - videoklipy (dále jen
„záznamy“) výkonů umělců nebo jiných zvuků k jejich sdělování veřejnosti, a to jejich provozováním
ze záznamu a jeho přenosem a provozováním rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „veřejná
produkce“) při sportovních a tělovýchovných akcích pořádaných subjekty sdruženými v ČSTV a to:

a) sportovními svazy,
b) regionálními a krajskými sdruženími,
c) tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby,
přičemž TJ/SK a regionální sdružení prokazují svoji příslušnost k ČSTV evidenčním listem člena, resp.
licencí ČSTV, krajská sdružení ČSTV registračním listem. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do
31.12. 2010. Smluvní strany se také zavázaly, že nejpozději do 30. 11. 2010 započnou jednat o uzavření smlouvy na další období a dále, že veškeré údaje, které si poskytly podle této smlouvy, jsou
důvěrnými zprávami určenými výlučně pro potřebu smluvních stran.
Všechna podstatná fakta, potřebná pro činnost sdružených subjektů jsou shrnuta v níže uvedeném textu. Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zejména autorským zákonem a občanským
zákoníkem.
Pro potřeby smlouvy byly vyjasněny pojmy:
 Výkonný umělec (dále jen „umělec“) je každá fyzická osoba splňující pojmové znaky podle § 67

autorského zákona, zastoupený společností INTERGRAM na základě jeho oprávnění k výkonu kolektivní správy, které bylo uděleno podle § 98 autorského zákona rozhodnutím ministerstva kultury 
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 č.j. 3209/2001, individuálních a kolektivních smluv o zastupování, smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a mezinárodních smluv.
 Výrobcem zvukových a zvukově obrazových záznamů (dále jen „výrobce“) je výrobce splňující

znaky podle § 75 nebo § 79 autorského zákona, zastupovaný společností INTERGRAM na základě
oprávnění k výkonu kolektivní správy, které bylo společnosti INTERGRAM uděleno podle § 98 autorského zákona rozhodnutím ministerstva kultury č.j. 3209/2001, individuálních smluv o zastupování,
kolektivního členství IFPI ČR v INTERGRAM, smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a mezinárodních smluv.
 Zvukový nebo zvukově obrazový záznam je záznam zvukového nebo hudebního zvukově obrazo-

vého záznamu (videoklipu) výkonu umělce nebo jiných zvuků, vyrobených výrobcem.
 Sportovními a tělovýchovnými akcemi jsou veškeré sportovní a tělovýchovné akce pořádané sdru-

ženími v jimi spravovaných prostorách i kdekoliv mimo ně a dále veškeré sportovní či tělovýchovné
služby poskytované sdruženími, u nichž je vybíráno přímo či nepřímo kursovné nebo jiná úhrada za
jejich poskytování, není-li dále stanoveno jinak. INTERGRAM uděluje ČSTV oprávnění k výkonu práva
užít záznamy na veřejných produkcích při sportovních a tělovýchovných akcích bez ohledu na to, zda
se při nich vybírá vstupné či nikoliv, a to jak na akcích výhradně tuzemských, tak i mezinárodních, s
těmito výjimkami:
– Ustanovení této smlouvy se nevztahují na společenské akce pořádané sdruženími (diskotéky,
výstavy a trhy, konference atd.), na ubytovací a stravovací zařízení provozovaná sdruženími a
dále na akce, které pořádá jiná osoba v prostorách sdružení.
– Smlouva se rovněž nevztahuje na oddíly a kluby účastnící se nejvyšší a druhé nejvyšší skupiny
celorepublikových soutěží (liga, extraliga atd.) ve fotbalu a ledním hokeji a dále na subjekty v
ostatních sportovních odvětvích, které nemají statut občanských sdružení.
– Smlouva se rovněž nevztahuje na jakékoliv mistrovství Evropy, mistrovství světa a ﬁnálové soutěže evropských či světových pohárů v kterémkoliv sportovním odvětví. Pro jakékoliv rozšíření
druhů užití záznamů a rozsahu jejich užití nad rámec této smlouvy je ČSTV povinen vyžádat si
zvláštní svolení.
Vzhledem k rozsahu činností a širokému spektru subjektů, na které se smlouva vztahuje, se stále
jedná o dohodu korektní, neboť náklady v přepočtu na jednoho člena za rok lze počítat na haléře.
Prosím, informujte nás v případě, že se vyskytnou určité nejasnosti při kontaktech s pověřenými osobami Intergramu, abychom mohli případný budoucí smluvní vztah lépe uzpůsobit potřebám subjektů sdružených v ČSTV.
Mgr. Jan Boháč
generální sekretář ČSTV

P RÁVO
I. O z n á m e n í
459 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2009

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010
Ministerstvo ﬁnancí stanoví podle § 189 odst.
4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce :
§1
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok
2010 jsou stanoveny k této vyhlášce.
§2
Vyhláška č. 417/2008 Sb., o stanovení výše zá-
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kladních sazeb zahraničního stravného pro rok
2009, se zrušuje.
§3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.
Ing. Vladimír S r b v.r.
předseda ČSTV
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Příloha k vyhlášce č. 459/2009 Sb.
Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2010
Země
Afghánistán
Albánie
Alžírsko
Andorra
Angola
Argentina
Arménie
Austrálie - Oceánie - ostrovní státy 1)
Ázerbájdžán
Bahamy
Bahrajn
Bangladéš
Belgie
Belize
Benin
Bermudy
Bělorusko
Bhútán
Bolívie
Bosna a Hercegovina
Botswana
Brazílie
Brunej
Bulharsko
Burkina Faso
Burundi
Čad
Černá Hora
Čína
Dánsko
Džibuti
Egypt
Ekvádor
Eritrea
Estonsko
Etiopie
Filipíny
Finsko
Francie
Francouzská Guayana
Gabon
Gambie
Ghana
Gibraltar
Gruzie
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guayana
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Měnový
kód
EUR
EUR
EUE
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
UER
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD

Měna
euro
euro
euro
euro
americký dolar
euro
euro
americký dolar
euro
americký dolar
euro
americký dolar
euro
americký dolar
euro
americký dolar
euro
americký dolar
americký dolar
euro
americký dolar
americký dolar
americký dolar
euro
euro
americký dolar
euro
euro
euro
euro
euro
euro
americký dolar
americký dolar
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
americký dolar
euro
euro
americký dolar

Základní sazby
stravného
35,35,35,40,60,35,35,50,35,50,40,50,45,50,40,50,45,50,40,40,55,55,40,35,40,55,45,40,40,50,45,35,45,50,45,40,35,45,45,45,45,45,45,40,35,40,45,45,50,-
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Země
Honduras
Hongkong
Chile
Chorvatsko
Indie
Indonésie
Irák
Írán
Irsko
Island
Itálie včetně Vatikánu a San Marina
Izrael
Japonsko
Jemen
Jihoafrická republika
Jordánsko
Kambodža
Kamerun
Kanada
Kapverdy
Karibik - ostrovní státy 2)
Katar
Kazachstán
Keňa
Kolumbie
Komory
Konžská republika (Brazzaville)
Konžská demokratická republika (Kinshasa)
Korejská lidově demokratická republika
Korejská republika
Kosovo
Kostarika
Kuba
Kuvajt
Kypr
Kyrgyzstán
Laos
Lesotho
Libanon
Libérie
Libye
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Macao
Madagaskar
Maďarsko
Makedonie
Malajsie
Malawi
Maledivy
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Měnový
kód
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD

Měna
americký dolar
euro
americký dolar
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
americký dolar
americký dolar
euro
euro
euro
euro
euro
americký dolar
euro
americký dolar
americký dolar
euro
euro
americký dolar
americký dolar
americký dolar
americký dolar
euro
euro
euro
americký dolar
euro
euro
euro
euro
euro
americký dolar
americký dolar
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
americký dolar
americký dolar
americký dolar

Základní sazby
stravného
45,40,50,40,35,35,40,35,50,55,45,55,65,35,40,35,35,40,45,40,50,50,45,45,45,55,60,60,45,45,45,50,45,40,40,40,35,50,55,45,45,45,40,40,45,40,40,35,35,40,45,55,-
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Země
Mali
Malta
Maroko
Mauretánie
Mauricius
Mexiko
Moldavsko
Monako
Mongolsko
Mozambik
Myanmar (Barma)
Namibie
Německo
Nepál
Niger
Nigérie
Nikaragua
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Omán
Pákistán
Panama
Paraguay
Peru
Pobřeží slonoviny
Polsko
Portugalsko a Azory
Rakousko
Rovníková Guinea
Rumunsko
Rusko
Rwanda
Řecko
Salvador
Saúdská Arábie
Senegal
Seychely
Sierra Leone
Singapur
Spojené arabské emiráty
Slovensko
Slovinsko
Somálsko
Spojené státy americké
Srbsko
Srí Lanka
Středoafrická republika
Súdán
Surinam
Svatý Tomáš a Princův ostrov
Svazijsko
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Měnový
kód
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD

Měna
euro
euro
euro
euro
americký dolar
americký dolar
euro
euro
euro
americký dolar
euro
americký dolar
euro
americký dolar
euro
euro
americký dolar
euro
euro
americký dolar
euro
euro
americký dolar
euro
americký dolar
Euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
americký dolar
euro
americký dolar
euro
euro
americký dolar
euro
americký dolar
americký dolar
euro
euro
americký dolar
americký dolar
euro
americký dolar
americký dolar
americký dolar
americký dolar
euro
americký dolar

Základní sazby
stravného
40,45,35,35,55,50,40,45,35,50,35,50,45,50,40,45,45,45,55,50,40,35,45,30,50,40,35,40,45,40,35,45,55,40,45,40,40,60,40,50,55,30,35,55,50,40,50,45,55,50,35,55,-
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Země
Sýrie
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tádžikistán
Tanzánie
Thajsko
Tchaj-wan
Togo
Tunisko
Turecko
Turkmenistán
Uganda
Ukrajina
Uruguay
Uzbekistán
Velká Británie
Venezuela
Vietnam
Zambie
Zimbabwe

Měnový
kód
EUR
EUR
EUR
CHF
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
EUR
GBP
USD
EUR
USD
USD

Měna
euro
euro
euro
švýcarský frank
euro
americký dolar
euro
euro
euro
euro
euro
euro
americký dolar
euro
americký dolar
euro
anglická libra
americký dolar
euro
americký dolar
americký dolar

Základní sazby
stravného
35,40,50,75,40,55,35,40,40,45,40,40,55,45,50,40,40,55,35,55,50,-

1) Například - Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová
Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa
2) Například - Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a
Tobago

II. O z n á m e n í
462 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2009,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání
silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce :
§1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157
odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
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 a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel
3,90 Kč.

Stravné
§2
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle
§ 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 61 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 93 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin,
nejdéle však 18 hodin,
c) 146 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§4
Průměrná cena pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty
podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 28,50 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 28,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 30,70 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 27,20 Kč u motorové nafty.

§3
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle
§ 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

§5
Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní
náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot,
se zrušuje.

a) 61 Kč až 73 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12
hodin,
b) 93 Kč až 112 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 146 Kč až 174 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než
18 hodin.

§6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2010.
Ing. Vladimír S r b v.r.
předseda ČSTV

S PORT A ZDRAVÍ
Trenérka - cvičitelka roku 2009
V roce 2007 Český olympijský výbor poprvé
vyzval sportovní a tělovýchovné organizace k
nominaci úspěšných a zasloužilých trenérek a
cvičitelek do vyhlašovaných sportovních anket.
Výzva se uchytila a celá řada organizací zařadila
vedle tradiční ankety „trenér roku“ také kategorii
„trenérka – cvičitelka roku“, nebo věnovala pozornost zastoupení žen v nominacích ankety „trenér roku“. Český olympijský výbor a jeho Komise
sportu žen tak má příležitost pořádat každoroční slavnostní setkání úspěšných dobrovolných i profesionálních trenérek a cvičitelek a ocenit, za přítomnosti nejvyšších představitelů ČOV, ČSTV i dalších
střešních sportovních organizací, významné osobnosti nominované z regionálních a krajských sdružení ČSTV, ČOS a ČASPV.
ČOV v této nové tradici pokračuje i v letošním roce. Proto v listopadu loňského roku vyzval sportovní sdružení, aby do anket úspěšných sportovců roku 2009, vyhlašovaných často ve spolupráci 
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 se samosprávou, zařadily také ocenění trenérek a cvičitelek, které aktivně působí ve sportu a tělovýchově. Republikové sportovní svazy a regionální a sdružení ČSTV mají možnost nominovat do
10.března svoji osobnost - trenérku nebo cvičitelku pro účast na slavnostním setkání, které se uskuteční 13.dubna 2010 v Praze.
Komise sportu žen ČOV organizuje tuto akci s přesvědčením, že společenské uznání a zviditelnění práce žen ve sportu přispěje k další podpoře sportu, k posílení olympijské myšlenky, propagaci
zdravého životního stylu a v neposlední řadě také sportovního odvětví a místa, ve kterém trenérky
- cvičitelky působí.
Komise sportu žen ČOV

Zimní střediska v kostce - Pec pod Sněžkou
Posledním námi představeným lyžařským střediskem je Ski Pec pod Sněžkou. Městečko Pec pod
Sněžkou je známé nejen jako výchozí bod na nejvyšší horu České republiky Sněžku, ale také jako aktivní horské středisko jak v létě, tak i v zimě. Pec pod Sněžkou těží ze své polohy a nadmořské výšky
(800 m n.m.), kdy bývá 5 - 6 měsíců pokryta sněhovou přikrývkou. Klimatické podmínky podobné
polárnímu kruhu jsou mnohdy překvapením pro nejednoho návštěvníka Pece pod Sněžkou. Ve městě žije trvale přes 600 obyvatel, ovšem kapacita ubytovacích zařízení je 8 500 lůžek. Ve službách s
turismem spojených pracuje většina zde žijících obyvatel.
Lyžařský areál provozuje čtyřsedačkovou lanovku a 9 vleků s přepravní kapacitou 9 520 osob/hodinu a nabízí cca 10,5 km sjezdových tratí různých obtížností. Právě pro různorodost sjezdových tratí
je středisko oblíbeno rodinami s dětmi. Ve večerních hodinách jsou v provozu 3 vleky s umělým 
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 osvětlením, z toho sjezdovka Javor je nejdelší a nejlepší osvětlený svah v České republice. V celém
areálu se pohybujete s jedinou magnetickou kartou. Pro vyznavače snowboardingu je po celou sezónu v provozu velký funpark. Pro běžkaře je zde několik nástupních míst na upravované běžecké stopy,
včetně Krkonošské magistrály.
Středisko se stalo součástí regionu „Skiarena Krkonoše“, který vznikl spojením 6 lyžařských areálů
východních Krkonoš, tj. Skiareálů Černá hora - Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Černý Důl, Velká Úpa,
Malá Úpa, Svoboda nad Úpou a lze jej považovat za jednu z největších oblastí České republiky, kde
mohou lyžaři využít platnosti společné jízdenky (skipasu). Doprava lyžařů je v období hlavní lyžařské
sezóny zajištěna skibusy, dle pravidelného jízdního řádu.
Myslím, že při týdenních pobytech bych neváhal a využil možnost navštívit Skiareál Černá hora,
který nabízí kompaktní sjezdový areál. Taky proto, abych si dopřál luxusu jediné kabinkové lanovky u
nás, která mě na Černou horu vyveze.
Ještě něco o lanové dráze na Sněžku. Lanovka byla postavena jako oběžná dvou-úseková s dvoumístnými odpojitelnými sedačkami. Za hodinu přepraví 250 osob při dopravní rychlosti 2,5 m/s. Ze
stanice Pec pod Sněžkou (890 m n.m.) je doba jízdy na Růžovou horu (1354 m n.m.) 11 minut, délka
úseku 1560 m a dále na Sněžku 13,5 minut, délka úseku 1967 m. Více než 50 let provozu prokázalo,
že lanová dráha je pro ochranu přírody v této lokalitě přínosem. Proto v současné době probíhají
intenzivní práce na přípravě výstavby lanové dráhy nové.
Porovnání základních údajů s ostatními středisky viz. tabulka.
Středisko

Délka
sjezdovek

Kapacita
(osob/hod)

Nadmořská výška

Zasněžování

Běžky

Ski areál
Pec pod Sněžkou

11,2 km

9520

830-1215 m n.m.

ano

**

Ski areál
Špindlerův Mlýn

25 km

20543

702-1235 m n.m.

ano

***

Zadov - Churáňov

4,5 km

4500

952-1105 m n.m.

ano

***

Nové Hutě

1,5 km

1500

1020-1155 m n.m.

?

**

Ski areál - Špičák

8,5 km

5200

865-1200 m n.m.

ano

*

Ski areál Lipno

7,5 km

7800

780-900 m n.m.

ano

***

Ski areál Harrachov

6,5 km

4612

680-1020 m n.m.

ano

**

Rokytnice nad Jizerou

11,4 km

7620

620-1315 m.n.m.

ano

**

Praděd

4,7 km

4890

1200-1440 m.n.m.

ne

*

Více informaci hledejte na internetové adrese www.skipec.com
Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTV
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Olympijská výprava pro Vancouver 2010
Olympijský výbor České republiky vysílá do
Vancouveru výpravu o 182 osobách. Z toho 88
sportovců. Na olympijské hry 2006 v Turíně čítala výprava o pět sportovců méně. Je ovšem
ještě možné, že rekordní osmaosmdesátka se
brzy ještě o nějaké jméno rozšíří. Mezinárodní
lyžařská federace FIS totiž přerozdělí volné kvóty, takže by se štěstí mohlo usmát ještě na další
české sportovce.

Jediným překvapením je, že na olympiádě
neuvidíme Českou štafetu žen v klasickém lyžování, protože do nominace se vešly jen tři
ženy. Plénum ČOV také schválilo podmíněnou
nominaci Nikoly Sudové, která si poranila křížové vazy v koleni, s tím, že do 3. února 2010
bude šéﬂékaři olympijské výpravy MUDr. Jaroslavu Větvičkovi a následně předsedovi ČOV
MUDr. Milanu Jiráskovi předložena lékařská
zpráva o zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře. Ze zprávy musí být jednoznačně patrno, zda
Nikola Sudová je způsobilá či nikoliv ke startu v
olympijské soutěži. Na základě lékařské zprávy
a dle usnesení Pléna ČOV ze dne 21. 1. 2010 pak
předseda ČOV rozhodne o potvrzení či zamítnutí nominace na ZOH.
Do olympiády zbývá čtrnáct dní a myslím, že
nyní lze popřát našim reprezentantům především pevné zdraví, dobře načasovanou formu
a trochu toho sportovního štěstí, bez kterého
to nepůjde.
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Nominace české výpravy na ZOH 2010 ve
Vancouveru
Biatlon: (10)
Vítek Zdeněk, Šlesingr Michal, Soukup Jaroslav, Moravec Ondřej, Holubec Tomáš, Rezlerová Magda, Vítková Veronika, Soukalová Gabriela, Zvařičová Veronika, Vejnarová Zdeňka
+ devět osob doprovodu
Boby: (9)
Danilevič Ivo, Suchý Dominik, Kobian Jan,
Stokláska Jan, Vrba Jan, Bohman Martin, Kozlovský Ondřej, Veselý Miloš, Hladík Vladimír
(všichni závodníci pojedou jak dvojbob, tak
čtyřbob) + čtyři osoby doprovodu
Krasobruslení: (4)
Březina Michal, Verner Tomáš (jednotlivci M),
Hájková Kamila a Vincour David (tance) + čtyři
osoby doprovodu
Rychlobruslení: (3)
Sáblíková Martina-dlouhá dráha, Erbanová
Karolina-dlouhá dráha,Novotná Kateřina-krátká dráha + tři osoby doprovodu
Saně: (4)
Hyman Jakub, Hyman Ondřej - jednotlivci ,
Jíra Luboš a Kvíčala Matěj dvojsedadlové saně
+ dvě osoby doprovodu
Lední hokej: (23)
Blaťák Miroslav, Čajánek Petr, Červenka Roman, Eliáš Patrik, Erat Martin, Fleischmann
Tomáš, Havlát Martin, Hejda Jan, Jágr Jaromír,
Kaberle Tomáš, Krejčí David, Kuba Filip, Kubina Pavel, Michálek Milan, Michálek Zbyněk,
Pavelec Ondřej, Plekanec Tomáš, Polák Roman, Štěpánek Jakub, Rolinek Tomáš, Vašíček
Josef, Vokoun Tomáš, Židlický Marek + jedenáct členů doprovodu
Lyžování
Akrobatické lyžování: (5)
Kraus Tomáš-skicross, Šafář Zdeněk-skicross,
Sudová Nikola-moguls, Sudová Šárka-mogulsVaculík Lukáš-moguls + plus šest osob doprovodu
Alpské lyžování: (7)
Záhrobská Šárka-SL, GS, SG, SC, Křížová Klára-DH, SL, GS, SG, SC, Bank Ondřej-DH, SL, GS,
SG, SC, Krýzl Kryštof-DH, SL, GS, SG, SC, 
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Trejbal Filip-DH, SL, GS, SG, SC, Vráblík Martin-DH, SL, GS, SG, Záhrobský Petr-DH, SL, GS, SG, SC
+ devět osob doprovodu
Severská kombinace: (4)
Churavý Pavel, Slavík Tomáš, Dvořák Miroslav,
Vodseďálek Aleš- indiv. NH, sprint-LH, tým
+ čtyři členové doprovodu
Klasické lyžování: (9)
Bauer Lukáš -15 km, TS, 50 km,Š; Magál Jiří
- 50 km, 15 km, Š; Koukal Martin - SP, TS, P, Š
Kožíšek Dušan - SP, TS, Š; Jakš Martin - 15 km,
P, Š; Šperl Milan - 50 km, P, Š; Rajdlová Kamila

S DĚLENÍ

- 30 km, P, Š; Nývltová Eva - SP, TS, P, Š; Janečková Ivana - TS, 10 km, 30 km, Š
Skoky na lyžích: (5)
Janda Jakub, Koudelka Roman, Cikl Martin,
Hlava Lukáš, Hájek Antonín + čtyři osoby doprovodu
Snowboarding: (5)
Novotný Michal a Bakeš David- SBX; Doležalová
Zuzana paralelní obří slalom; Pančochová Šárka-U – rampa; Šindelář Petr-paralelní obří slalom + sedm osob doprovodu
Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTV

OHLASY ZAJÍMAVOSTI

Sportovec roku 2009
Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské ankety Sportovec roku 2009
proběhlo v úterý 22. prosince 2009
v hotelu Hilton Prague. Svá ocenění
v přímém televizním přenosu na ČT1,
který stejně jako v loňském roce moderoval Jakub Železný, převzalo deset
nejlepších sportovců, tři nejúspěšnější
kolektivy, trojice nejnadanějších juniorů a Sportovní legenda. V 51. ročníku
odborné novinářské ankety „Sportovec roku“, pořádané Klubem sportovních novinářů, přispělo svými hlasy
celkem 228 novinářů.
Z titulu Sportovec roku 2009 se
mohla stejně tak jako před dvěma roky
radovat rychlobruslařka Martina Sáblíková. Stvrdila tím nadvládu žen v posledních letech ankety a
prodloužila dobu jejich kralování již na 4 roky. Dvojnásobná mistryně světa 2009 (ve víceboji a na
5 km) a vítězka Světového poháru vyhrála anketu se ziskem 1645 bodů. Zbylé dvě zástupkyně
něžného pohlaví v nejlepší desítce, Barbora Špotáková a Šárka Záhrobská, obsadily druhé, respektive čtvrté místo. Mezi obhájkyni loňského vítězství v anketě a stříbrnou medailistku z mistrovství světa v Berlíně Barboru Špotákovou a stříbrnou slalomářku z mistrovství světa z Val d’Isere
Šárku Záhrobskou se dokázal vklínit pouze nováček v elitní desítce a zároveň nejstarší nominovaný sportovec, sedmapadesátiletý žokej Josef Váňa. Jeho šestý triumf v legendárním překážkovém
dostihu Velká pardubická steeplechase se zařadil mezi nezapomenutelné sportovní okamžiky
uplynulého roku. Nejlepším kolektivem roku 2009 byl zvolen Daviscupový tým České republiky,
který se po dlouhých 29-ti letech opět probil do ﬁnále této prestižní soutěže.
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SOUTĚŽ
Dvacátého ledna jsme ukončili na podzim vyhlášenou soutěž o nejhezčí amatérskou sportovní
fotograﬁi roku 2009. Všem děkujeme za zaslané příspěvky a připomínáme pravidla: Téma fotograﬁe muselo být sportovní nebo jakýmkoliv způsobem se sportem spojené, rozlišení fota mělo být
300DPI, tj. fotograﬁe velikosti cca 800kB až 1MB.
Musíme přiznat, že se nám v redakci sešlo jen deset fotograﬁí od tří autorů. A jak jsme slíbili jejich nejzdařilejší fotograﬁe můžete vidět na přední straně. Jsou to Jiří Studený, Nicole Rauvolfová
a Václav Langer. Fotograﬁe mají rozlišné téma a jsou těžko porovnatelné, proto jsme se rozhodli
nevyhlašovat vítěze, ale zveřejnit dvě fota každého autora a nechat na každém ať zhodnotí, jaká
fotograﬁe je nejlepší. Každý ze zúčastněných obdrží věcné ceny od nakladatelství Olympia.
Pro ty, kteří mají doma v počítači sportovní fotograﬁe a chtějí se
s nimi podělit s ostatními, mám dobrou zprávu. Ve čtvrtém čísle TP 2010
bude vyhlášeno nové kole této soutěže.
Mgr. David Opatrný
Odbor sportu ČSTV

Jiří Studený, Hradec Králové - foto002

Václav Langer, SK Skeleton - na běžkách

Nicole Rauvolfova, Libor
Capaliny - Parkurové
závody Ptyrov 26. 7. 2009
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Blahopřejeme
V olympijské sezóně bedlivě sledujeme formu a výkony našich reprezentantů v zimních olympijských sportech. Zatím na medaile ze SP, MS nebo ME dosáhli Martina Sáblíková, Šárka Záhrobská,
Nikola Sudová, Karolína Erbanová, Kateřina Novotná, Lukáš Bauer, Pavel Churavý a Tomáš Kraus.
Rychlobruslení
Mistrovství Evropy na dlouhé dráze v norském Hamaru (9.-10.1.2010) ovládla Martina Sáblíková. Přesvědčivá vítězství na 3000m (o 4vt.) a na 5000m (o 5vt.) a třetí místo na 1500m (s malým odstupem od
první 0,67vt) znamenala zisk 162,825 bodu a titul mistryně Evropy ve víceboji. Výborného výsledku
dosáhla juniorka Karolína Erbanová vítězstvím na 500m a ziskem malé zlaté medaile.
Short track - Kateřina Novotná si z Mistrovství Evropy kromě velké zlaté medaile za vítězství ve víceboji přiváží i dvě malé medaile, zlatou ze závodu na 1000 m a stříbrnou ze závodu na 500 m.
Krasobruslení
Michal Březina se v konečném pořadí Mistrovství Evropy v krasobruslení 2010 umístil na vynikajícím
čtvrtém místě. Tomáš Verner byl v konečném pořadí soutěže mužů desátý.
Klasické lyžování
Běžec na lyžích Lukáš Bauer vyhrál závod Světového poháru na 15 kilometrů klasickou technikou v
estonském Otepää. Specialista na dálkové běhy Petr Novák obsadil páté místo v 36. ročníku Dolomitenlaufu.
Sdruženáři
Dvacet dní před zahájením olympijských her dosáhl sdruženář Pavel Churavý na stupně vítězů v závodě Světového poháru. V německém Schonachu nestačil český reprezentant pouze na Francouze
Chappuise, s nímž prohrál v závěrečném ﬁniši o 2,1 sekundy.
Skoky na lyžích
Jakub Janda dosáhl zatím nejlepšího výkonu v letošní sezóně. Na můstku v Zakopaném obsadil desáté místo.

Skicross
Český skikrosař Tomáš Kraus ve francouzském Flaine vyhrál poprvé v této sezoně závod Světového
poháru.
Cyklokros
Kateřina Nash vyhrála jako první Češka závod SP v cyklokrosu. Zdeněk Štybar se stal celkovým vítězem Světového poháru cyklokrosařů.
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Kalendář sportovních akcí
4.2. - 7.2.

Světový pohár - biatlon

Haute Maurienne/FRA

6.2.

SP-snowboard paralel GS

Sudelfeld/GER

5.2. - 6.2.

Monuta U23 World Cup

Apeldoorn/NED

3.2. - 6.2.

SP-alpské lyžování

Crans Montana/SUI

6.2. -18.2.

Asijský pohár v házené-kvaliﬁkace na MS 2011

LBA

7.2.

ME zimní triatlon

Lygna/NOR

9.2. -13.2.

Pan Americký pohár v plážové házené-kvaliﬁkace
na MS v plážové házené 2011

10.2. - 13.2.

Světový pohár - biatlon

Martell-Val Martello/ITA

10.2. -21.2.

Africký pohár v házené-kvaliﬁkace na MS 2011

EGY

12.2. - 28.2.

Zimní olympijské hry

Vancouver/CAN

12.2.

Czech Open 2010-Taekwon-Do ITF

Nymburk/CZE

13.2. -14.2.

Světový pohár JUDO

AUT / HUN

14.2.

Mistrovství oceánie v kanoistice

Sydney/AUS

15.2. -21.2.

MS golf-Accenture Match Play Champ.

Marana/USA

16.2. -21.2.

ME družstev v badmintonu

Warsaw/POL

16.2. -17.2.

První kolo play oﬀ Ligy mistrů-fotbal

17.2. - 21.2.

Finálový turnaj MČR 2009/10-curling

Praha/CZE

19.2. -24.2.

Mezinárodní závod - vodí slalom

Lochrist/FRA

20.2.

AVIVA Indoor Grand Prix-atletika

Birmingham/GBR

20.2. -21.2.

MČR Ústí n.Labem U19-badminton

Ústí n.L./CZE

23.2. -24.2.

První kolo play oﬀ Ligy mistrů-fotbal

26.2. - 28.2.

LETÍCÍ KAMENY TROPHY 2010-curling

Praha/CZE

27.2. - 28.2.

GPB VC města Plzně - badminton

Plzeň/CZE

27.2. -28.2.

Světový pohár JUDO

(Praha) CZE/(Waršava) POL

28.2.

Eurocross-atletika

Diekirch/LUX

28.2. - 7.3.

ME v biatlonu U26

Otepää/LTU

28.2.

Mezinárodní závod - vodní slalom

Tamega River/POR
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Vážení sportovní přátelé,
Otestujte svou kondici a pojďte si zaběhnout některý ze závodů PIM Běžeckého seriálu 2010!
PIM pro Vás připravil mnoho zajímavých projektů, ale i řadu novinek:
27. března 2010
Hervis 1/2Maraton Praha – 21, 097 km
Hervis Firemní 1/2 Maraton – závod 4 členných štafet (3 × 5 km + 1 × 6.097 km) a týmů
PIM Women’s Challenge – projekt je určen výhradně ženám bez ohledu na věk a fyzickou kondici
s cílem motivovat veřejnost k tomu, aby začlenila běh do svého každodenního života
Startovné na Hervis 1/2Maraton Praha zahrnuje:
• startovní číslo s elektronickým čipem, startovní tašku, občerstvení každých 5 km a v cíli
• oﬁciální běžecké tričko značky adidas, pamětní medaile v cíli
• diplom + výsledkovou listinu formou CD (do 4 týdnů od konání závodu)
• úschovu startovních tašek a možnost využití převlékárny (šatny jsou otevřeny od 10h do 16h
v den závodu)
• e-mail s informacemi o podaném výkonu (skutečný/oﬁciální čas), SMS s cílovým časem
• mezičas na 5., 10., 15. km a v cíli , živé sledování, on-line vyhodnocení na www.pim.cz
• on-line diplom
• Marathon magazine
• masáž zdarma před závodem i po závodě - poskytuje ATVS PALESTRA (od 10h)
• slevy do vybraných muzeí a na historicky zajímavá místa
• startovní číslo je Vaší jízdenkou na MHD v den závodu od 10:00 do 17:00 hod.
Důležitá data k zapamatování:
• 27. března Hervis 1/2Maraton Praha
• 8. května In-line Party 6,5 km
• 9. května Volkswagen Maraton Praha
• Volkswagen Firemní Maraton Praha
• Volkswagen Rodinný Minimaraton 4,2 km
• Allianz Eko Procházka 2 km
Více informací naleznete na www.pim.cz
Váš PIM tým
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