
 

Zpravodaj 
  ČSTV 

Rok dobrovolnictví vyvrcholil Týdnem dobrovolnictví v ČR Číslo 9/2011 

Jednání VV dne 9.11.2011Jednání VV dne 9.11.2011Jednání VV dne 9.11.2011   

Nadcházející 24.VH ČSTVNadcházející 24.VH ČSTVNadcházející 24.VH ČSTV   

Sport na „Týdnu dobrovolnictví“Sport na „Týdnu dobrovolnictví“Sport na „Týdnu dobrovolnictví“   



 

 

  

 
2 

 

Obsah 

Informace z jednání 24. VV 
ČSTV dne 9.11.2011             2        
      

Nadcházející 24. Valná hroma-
da ČSTV    3 

Pojištěním členů ČSTV pro rok 
2012     3 

Hledejte své nové dobrovolníky 
na Bráně sportu     4 

Součinnost republikových 
svazů a Krajských sdružení 
ČSTV v roce 2012            4 

Los Angeles se stane hosti-
telem Světových letních her 
Speciálních Olympiád v roce 
2015            5  

Sport na „Týdnu dobrovolnictví“ 
v Českém muzeu hudby         6 

MS v extrémních sportech    7 

Bez dobrovolníků by to nešlo  8 

Blahopřejeme    9 

Kalendář listopad, prosinec  10 

Statistika  ČSTV               11-13 

Pasport  ČSTV  14-15 

 

VV ČSTV zasedal 9.11.2011 na řádné schůzi v Praze.  

 

Hlavním tématem jednání byla příprava 24. valné hromady ČSTV, písem-

ných podkladů pro delegáty, organizačních záležitostí, včetně přizvání 

hostů, mezi kterými jsou mj. ministr školství, mládeže a tělovýchovy p. Jo-

sef Dobeš a předseda Českého olympijského výboru p. Milan Jirásek.  

 

Výkonný výbor vzal na vědomí současný stav příprav a aktuální podobu 

návrhu novely Stanov ČSTV, připravené pracovní skupinou „9+9“, pověře-

nou 23.valnou hromadou ČSTV, a paralelní iniciativní skupinou, která 

v rámci připomínkování návrhu předložila alternativní verzi novely. Výbor 

doporučil uspořádat 14.11.2011 setkání zástupců obou autorských skupin 

u „kulatého stolu“ s cílem, vytvořit jeden společný návrh novely stanov pro 

předložení delegátům 24. VH ČSTV. 

 

V ekonomickém bloku programu projednali členové VV a vzali na vědomí 

Výsledek hospodaření ČSTV za období leden-září 2011, Pasportizaci ma-

jetku LA Zadov a Zprávu o majetku a hospodaření ČSTV k 30.9.2011. Dá-

le projednali a schválili soubor smluvních vztahů s firmou Gladiolus, a.s., 

k narovnání vzájemných vztahů, vyplývajících z postoupení pohledávky za 

SAZKA, a.s., schválili návrhy personálních změn v orgánech horských 

a.s., vyplývající z ukončení funkčních období některých jejich členů, 

schválili návrh smlouvy s Erste Corporate Finance, a.s., o případném in-

vestičním poradenství v případě, že 24. VH ČSTV rozhodne o určitém na-

kládání s majetkem ČSTV, rozhodl o prodloužení pronájmu hotelu Olym-

pia Zadov, a o řešení tzv. „opuštěného majetku“ v lokalitě Brno – Ponrava. 

V závěru jednání se VV seznámil s věcnými podklady shromážděnými 

k tvorbě nového Zákona o sportu. 

Mgr. Jan Boháč 

Generální sekretář ČSTV 

 

Informace z jednání 24. VV ČSTV  
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Nadcházející 24.valná hromada ČSTV  

Netradičně na podzim  se uskuteční v SC Nymburk 26.11.2011 24.valná 
hromada ČSTV. Již v dubnu na 23.VH ČSTV bylo patrné, že příští valná 
hromada se uskuteční dříve než za 12 měsíců. Na poslední VH nebyla při-
jata novela Stanov ČSTV, která byla připravena v rámci procesu moderni-
zace organizace. VH proto pověřila 18 člennou pracovní skupinu připravit 
do 6 měsíců nový návrh novely Stanov ČSTV, který by transformoval orga-
nizaci do podoby lépe vyhovující všem sdruženým subjektům. Na žádost 
národních sportovních svazů tak VV ČSTV svolal 24.VH ČSTV. 

 Na programu není pouze projednání a schválení novely stanov. Mo-
dernizaci největší střešní organizace může doprovázet i určitá optimalizace 
majetku, který ČSTV spravuje. Pro tento účel je pro delegáty připravena 
Zpráva o majetku ČSTV, která obsahuje detailní analýzy všech majetků a 
majetkových podílů v obchodních společnostech, kterými ČSTV disponuje. 
Cílem je stanovit, jak organizace naloží s majetkem, který ke své činnosti 
nevyužívá, nebo s majetkem, který není možné dále v podmínkách ČSTV 
efektivně spravovat. Zpráva proto obsahuje i závazky ČSTV a potencionál-
ní hrozby, které před organizací stojí a které se jí ani po transformačních 
změnách nevyhnou. 

 Příprava novely stanov byla samozřejmě provázena zájmem sdruže-
ných subjektů. Jak národních sportovních svazů, tak okresních sdružení 
ČSTV, sdružující TJ a SK. Společným zájmem všech, jak se postupně 
v procesu příprav ukázalo, je předložit 24.VH takové stanovy, aby byly při-
jatelné pro většinu delegátů jak z řad sportovních svazů, tak zástupců TJ a 
SK. Autorská skupina, označovaná jako „9+9“, je paritně zastoupena spor-
tovními svazy a TJ/SK.  Názory se v průběhu tvorby různě sbližovaly, ale 
také rozcházely. V rámci připomínkového řízení vznikl dokonce alternativní 
návrh novely, který shrnoval více připomínek. V zájmu vytvoření jednoho 
společného návrhu novely stanov pro jednání 24.VH ČSTV se zástupci 
autorských skupin sešli u „kulatého stolu“, kde se podařilo, pro všechny 
zúčastněné možná překvapivě hladce, připravit jeden společný návrh no-
vely stanov. Přináší potřebné modernizační prvky, odstraňuje hrozby pato-
vého hlasování, umožňuje lepší nastavení řízení organizace a současně 
zachovává ochranu majetku a kontrolu nad jeho správou. Součástí nových 
stanov bude i návrh změny názvu organizace, aby bylo zřetelné, že tak, 
jako je modernější obsah, je modernější i název. Je nutno uznat, že slovní 
spojení „tělovýchova“ je sice zažité, ale již neodráží realitu, ve které členo-
vé organizace pracují a žijí. Navrhovaný nový název „Asociace sportu Čes-
ké republiky“ bude delegátům 24.VH ČSTV předložen ke schválení samo-
statně, odděleně od stanov, aby případné spory o název nezpůsobily ne-
přijetí stanov, které, zdá se, mohou získat podporu delegátů. Přejme si, 
aby zvítězily konstruktivní myšlenky a členské  organizace měly pro svoje 
potřeby moderní střešní organizaci. Program VH počítá vedle změny sta-
nov i s tím, že v začátku roku 2012 by bylo zvoleno nové vedení a orgány 
organizace. Předseda, místopředsedové, Výkonný výbor a Revizní komise. 

 Jak VH ČSTV dopadla, zda modernizace českého sportovního pro-
středí postoupila o krok dál, se dozvíte pravděpodobně z médií, ale zcela 
jistě na našich internetových stránkách www.cstv.cz. 

 

Mgr.Jan Boháč 
generální sekretář ČSTV 

 

Otazník nad úhradou 

pojištění členů ČSTV  

pro rok 2012 

 

Vzhledem k reálně naplánované-

mu rozpočtu ČSTV na rok 2012 a 

zatím stále nepřidělené státní pod-

poře MŠMT pro rok 2012 na úra-

zové pojištění členů ČSTV i odpo-

vědnostní pojištění trenérů, které 

bylo doposud pro všechny členy 

ČSTV zajištěno ve spolupráci 

s pojišťovnou Kooperativa, Vás 

informujeme, že smlouvy musely 

být podmínečně vypovězeny k 

31.12.2011. Smlouvy jsou vypově-

zeny tak, aby se v případě získání 

financí mohlo v pojištění pokračo-

vat. ČSTV podal na MŠMT stejně 

jako na letošní rok (kdy dotace 

byla ČSTV poskytnuta) žádost o 

poskytnutí prostředků ke krytí vý-

dajů spojených s pojistnou 

smlouvou, avšak na kladné po-

souzení žádosti není možné 100% 

spoléhat. 

Podobná situace je i s úhradou 

smluv s ochrannými autorskými 

svazy (OSA, INTERGRAM), kde 

byly smlouvy také podmínečně 

vypovězeny k 31.12.2012. 

O aktuálním vývoji Vás budeme 

informovat prostřednictvím našich 

internetových stránek www.cstv.cz. 

 

 

http://www.cstv.cz/
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H ledejte své nové dobro-

volníky na Bráně sportu 

Internetovou stránku www.branasportu.cz, která 
vznikla v rámci aktivit spojených s Evropským 
rokem dobrovolnictví na podporu propagace ak-
tivit pořádaných dobrovolníky ve sportovních klu-
bech a tělovýchovných jednotách, je nyní možné 
využívat také při hledání posil na zajištění chodu 
TJ/SK. 

Hledáte pro svůj klub nebo jednotu pomocníka 
na zajištění jednorázové akce, pravidelné spor-
tovní činnosti nebo běžného chodu klubu? Za-
dejte své požadavky v sekci „Jsme TJ/SK“ - 
„Zadání poptávky“. Časem se budete také moci 
podívat do sekce, ve které budou nabídky lidí, 
kteří by rádi pomáhali ve sportu („Jsme TJ/SK“– 
„Hledáme dobrovolníka“). 

Nezávisle na naší sportovní stránce pro účely 
dobrovolníků vznikla a v roce 2011 byla převle-
čena do nového hávu stránka 
www.dobrovolnik.cz, která byla nyní rozšířena o 
databázi organizací, které s dobrovolníky pracují. 
Při zadávání své poptávky na Bráně sportu mů-
žete zvolit možnost „Zadat naši organizaci také 
na Dobrovolníkovi.“ Pro ty kluby a jednoty, které 
zatím nemají vlastní internetové stránky, je na 
Dobrovolníkovi (http://databaze.dobrovolnik.cz/) také 
možnost vkládat fotografie a informace o svých 
aktivitách. 

M
g

Součinnost republikových svazů a Kraj-
ských sdružení ČSTV v roce 2012 

 

Rok 2011 byl prvním rokem, kdy nebyla činnost krajských 
sdružení (KS ČSTV) kompletně financována z vlastních zdro-
jů ČSTV. KS ČSTV  si musely část financí zajistit od republi-
kových sportovních svazů, především od těch, které servisu 
intenzivně využívají pro zajišťování svých krajských soutěží.  

Zdroje a rozpočet ČSTV na rok 2012 neumožňují bez případ-
né státní podpory financovat činnost KS ČSTV ani 
v omezeném rozsahu. V některých ojedinělých případech, se 
podařilo krajským kancelářím zajistit částečnou podporu 
z rozpočtu krajských úřadů. Ve většině případů však bude 
jejich financování v roce 2012 plně odkázáno na dohody s 
republikovými sportovními svazy o poskytování servisu kraj-
ským sportovním svazům. Obě dvě strany byly vyzvány 
k urychlenému jednání o podmínkách spolupráce na rok 
2012. V případě krajů, kde nedojde k dohodě o poskytování 
služeb s větším počtem republikových sportovních svazů se 
předpokládá, že KS ČSTV budou muset omezit svoji činnost 
a nebude schopné krajským a republikovým sportovním sva-
zům požadovaný servis poskytnout v potřebném rozsahu. 

http://www.branasportu.cz/
http://www.dobrovolnik.cz/
http://databaze.dobrovolnik.cz/
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Los Angeles se stane hostitelem Světových letních her Speciálních Olym-

piád v roce 2015 

Los Angeles, CA – 27. října 2011 – Mezinárodní komise ředitelů Speciálních Olympiád dnes oznámila, že hostite-

lem Světových letních her Speciálních Olympiád v roce 2015 se stane Los Angeles v Kalifornii. 

Za méně než čtyři roky Los Angeles přivítá více než 7.000 atletů Speciálních 

Olympiád 170 národností, kteří se utkají v 21 olympijských disciplínách. Světo-

vé hry Speciálních Olympiád se vrátí do Spojených států amerických po 16 

letech, kdy bylo hostujícím městem Releigh v Severní Karolíně. Poslední hry 

byly ukončeny v červenci 2011, kdy byly hostujícím městem Atény v Řecku.  

 

 Dr. Timothy Shiver, předseda a ředitel Speciálních Olympiád říká : 

“Přinést světové hry do tak silného a prominentního města jako je Los Angeles umožní atletům Speciální Olympiády 

ukázat světu svůj talent ve sportu.“ 

 
Každé dva roky se spojí tisíce sportovců Speciálních Olympiád, aby předvedli své sportovní dovednosti a oslavili du-

cha Speciální Olympiády, který je oslavován téměř 50 000 událostmi každý rok. První Speciální Olympiáda proběhla 

v roce 1968 a od té doby se vyvinul do sportovní akce světové třídy, která přitahuje širokou škálu příznivců, sponzo-

rů a médií. V mezidobí mezi letní a zimní olympiádou se Speciální Olympiáda snaží převést pozornost diváků na ta-

lent a schopnosti lidí s mentálním postižením a pomáhat změnit postoje a odstranit překážky, které je vylučují 

z většinové společnosti. 

 

Světové letní hry Speciálních Olympiád Atény 2011 byly pořádány v Řecku, 

další Světové zimní hry Speciálních Olympiád se budou konat v roce 2013 

v Koreji ve městě PyeongChang – více informací najdete na této webové strán-

ce www.2013SOPOC.org. Více informací o Světových letních hrách Speciál-

ních Olympiád najdete na webové stránce www.specialolympics.org nebo se 

zapojte do diskuse na sociální síti Twitter za použití tohoto kódu #LA2015.  

O Speciální olympiádě  

Speciální olympiáda je mezinárodní hnutí, které pomáhá měnit životy mentál-

ně postižených jedinců prostřednictvím sportu. Motivuje lidi s různými formami 

mentálního postižení, pomáhá prosadit jejich přijetí ve společnosti a celosvě-

tově podporuje respekt k takto znevýhodněným spoluobčanům. Sdružení bylo 

založeno v roce 1968 paní Eunice Kennedy Shriverovou a počet angažova-

ných sportovců od té doby každoročně narůstá. Jeho součástí je nyní více než 

3,7 mil. sportovců z více než 170 zemí světa, kteří se v průběhu celého roku zúčastňují tréninků, atletických závodů 

a dalších souvisejících akcí. Hnutí SO je uznáno Mezinárodním olympijským výborem a je oprávněno používat ter-

mín "Olympiáda". České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) je oficiálním akreditovaným národním programem 

Special Olympics Inc. V České republice se program speciálních olympiád rozvíjí od roku 1990 a nyní sdružuje cca 

160 sportovních klubů, ve kterých je organizováno  cca 3000 mentálně postižených sportovců z celé republiky. Spe-

ciální Olympiáda poskytuje lidem s mentálním postižením neustále příležitost zvyšovat svůj potenciál, zlepšovat fy-

zickou kondici, projevovat odvahu a zažívat radost z pohybu a přátelství. Více informací o Speciální olympiádě na-

leznete na http://twitter.com/#!/specialolympics, fb.com/specialolympics; youtube.com/specialolympicshq, a specia-

lolympicsblog.wordpress.com. 

Mgr. David Opatrný 
Management sportu ČSTV 
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BEZ DOBROVOLNÍKŮ BY TO NEŠLO 

ORIENTAČNÍ BĚH SOUČÁSTÍ EVROPSKÉHO TÝDNE DOBRO-
VOLNICTVÍ 31. 10. – 7. 11. 2011 

Evropská unie a její činnost ovlivňují dnes a denně život 
všech svých občanů, tedy i nás. Její pozornosti koneckonců 
neunikl ani orientační běh. Nemějte strach, nejednalo se o 
žádné unijní nařízení zakazující vstup běžců do lesa. Letošní 
rok je Evropským rokem dobrovolnictví (ERD) a pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se v Praze na 
začátku listopadu odehrál Týden dobrovolnictví. Jednalo se 
o prezentaci zdravotnictví, humanitární pomoci a mnoha 
dalších oblastí, v nichž je dobrovolný prvek rozhodujícím 
faktorem. Jednou z těchto oblastí je také sport, který repre-
zentoval právě orientační běh.  

Proč právě ten? „Za tímto účelem jsme oslovili nejen několik 
ze 72 sportovních svazů, které Český svaz tělesné výchovy 
sdružuje, ale samozřejmě také ostatní střešní organizace. 
Český svaz orientačních sportů byl jedním z těch, kteří reago-
vali pozitivně, což nám výběr velice usnadnilo,“ odpověděl 
pracovník ČSTV, který se koordinací oblasti sportu v rámci 
ERD zabýval, David Kovář. „Orientační běh je ve své podstatě 
sportem, ve kterém hraje dobrovolnictví důležitou, ne-li nepo-
stradatelnou roli, což byl také jeden z faktorů, proč jsme si 
přáli, aby se na Týdnu dobrovolnictví objevil. Například ve 
fotbalu nebo hokeji působí na nižších výkonnostních úrovních 
a v práci s mládeží celá řada dobrovolníků , veřejnost by je 
však jako reprezentanty dobrovolnictví ve sportu kvůli jejich 
mediálnímu obrazu hůře přijímala.“ 

Program byl odstartován v úterý 1. listopadu oficiálním zahá-
jením a orientační běh měl po celý týden své pevné místo 
mezi ostatními prezentovanými oblastmi. Návštěvníci, kteří 
každý den přicházeli do Národního muzea hudby na Malé 
Straně, kde se celá akce odehrávala, měli k dispozici infor-
mační stánek, kde si mohli vzít mapy či přečíst časopis Orien-
tační běh. K mému příjemnému překvapení mělo mnoho 
z nich velký zájem sport více poznat. „Co je to vlastně ten ori-
entační běh? Nebojíte se, že byste se mohli v lese ztratit? Co 
obnáší uspořádat orientační závod?“ Tyto, ale i mnohé další 
otázky se hrnuly ze všech stran.  

Mnozí nejvíce ocenili to, že si mohli sami vzít do ruky mapu a 
proběhnout si krátkou trať, která byla připravena přímo    
uvnitř muzea. Scorelauf o sedmi kontrolách dal všem pořád-
ně zabrat. „Říkal jsem si, že to bude legrace a ona opravdu 
byla, když jsem se hned cestou na první kontrolu ztratil,“ ko-
mentoval svůj výkon jeden z prvních odvážlivců. „Vždycky 
jsem si myslel, že se běhá pouze venku. Tohle je ale skvělý 
nápad, zvláště, když je venku taková zima,“ přidal svůj názor 
další „závodník“.  

Hlavním dnem celého týdne a dnem, který také přilákal nejví-
ce návštěvníků, byla neděle. „Přijďte si vyzkoušet krátký zá-
vod v orientačním běhu, který vás provede po parku Kampa a 
jeho okolí. Každý účastník bude zařazen do slosování o hod-
notné ceny,“ zval na nedělní odpoledne oficiální program 
Týdne. Na mapě, kterou na základě podkladů od Jana Švába 
zhotovila společnost Žaket, byl připraven zhruba dvoukilome-
trový závod, který provedl „běžce“ uličkami Malé Strany a 
parkem Kampa pod Karlovým mostem. Zájem z řad návštěv-
níků byl úžasný. Zúčastnili se studenti, ostatní dobrovolníci, 
důchodci i rodiny s dětmi. Přihlásila se jich více než stovka a 
cílové úsměvy na jejich tvářích dokumentovaly radost 

z absolvovaného závodu.  

Několik zajímavých čísel na závěr. Věděli jste, že v České re-
publice je téměř 250 klubů, které každoročně uspořádají přes 
300 závodů? Na takovém průměrném závodě se podílí okolo 
30 až 40 pořadatelů, kteří odvedou přes 120 000 hodin dob-
rovolnické práce za rok. Pokud bychom počítali dobrovolnou 
práci pro oddíly a čas věnovaný mládeži, dostali bychom se 
ještě na mnohem vyšší čísla. Orientační běh je beze sporu 
sportem, v němž hraje dobrovolnický prvek nepostradatel-
nou roli.  

Během celého týden dobrovolnictví navštívilo 

„orientační“ sekci Muzea hudby téměř 200 návštěvníků, kteří 
vesměs hýřili příjemnou náladou. Třeba budou hýřit i dále a 
nás orienťáků bude zase o něco víc. 

Jan Exner, ČSOS 
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Mistrovství světa v extrémních  

sportech! 

 

Myslím si, že jen málokdo si pod tímto názvem vybaví 
jednotlivé disciplíny v jakých závodníci soutěží a vůbec 
průběh celého závodu. Možná, že někteří z vás dostanou 
konkrétnější představu o tomto sportu pokud zmíním zá-
vod Dolonitenmann, který je považován za mistrovství 
světa štafet v extrémních sportech. Jedná se o závod, 
kterého se účastní čtyř členné týmy, a každý z členů je 
specialista na jednu z disciplín: běh do vrchu, paragliding, 
jízda na horském kole a sjezd divoké řeky. Závod se ko-
ná v Alpách jak je již z názvu patrné a trvá cca 4 hod. Če-
ši mají v tomto závodě dlouhodobé úspěchy a to před-
vedli i v roce 2011, kdy v kategorii AMATER zvítězil čes-
ký tým Odlo/Gigasport 1 a bronz vybojovala štafeta 
OpavaNet/NUTREND před obhájci titulu Eurofoam de-
flammo. V konkurenci závodníků z celého světa jde o vy-
nikající úspěch. V kategorii 
PROFI po velkém boji zís-
kala česká štafeta Alpine-
Pro třetí místo. V konku-
renci štafet složených z 
nejlepších profesionálů na 
světě se jedná opět o skvě-
lý výsledek. 

V tomto článku bych se ale 
rád věnoval právě proběh-
lému mistrovství světa ad-
venture race, které se ko-
nalo v Tasmánii. Moji po-
zornost upoutají především 
neuvěřitelné fotografie po-
řízené z tohoto závodu, 
které mě lákají jít si tento sport vyzkoušet. Pokud závidíte 
účastníkům závodu nádhernou krajinu a krásné slunné 
počasí, možná Vás závist přejde, když zjistíte o jak ná-
ročný závod jde. MS v adventure race je něco jako Rallye 
Paris Dakar mezi motoristickými sporty. Koná se každý 
rok na jiném místě, účastní se ho čtyřčlenné týmy (s nej-
méně jednou ženou v sestavě) z celého světa (letos z 23 

zemí). Trasa závodu je 700 km dlouhá a nejrychlejší ji 
zvládnout urazit za cca 6 dní. Trasa je rozdělena do jed-
notlivých etap, ve kterých se střídají disciplíny: trek, MTB, 
kajak, kánoe, plavání, canyoning, lezení a někdy také in-
line bruslení. Zdolání takové vzdálenosti je bez puchýřů 

de fakto nemožné a závod-
níci si v průběhu závodu 
dopřávají zhruba půlhodiny 
spánku denně. Jejich vše-
strannost a odolnost jsou 
pro mě obdivuhodné. 

Pro dokreslení atmosféry 
Vám přinášíme ohlasy zá-
vodníků z průběhu závodu: 
Bára Válková: „Noční pla-
váni a canyoning jsme si 
opravdu "užili", navigace je 
občas složitá, zvláště v no-
ci, poznáváme drsný 
tasmánský terén, zatím 
naštěstí bez hadů.“ ... 

„Nálada v týmu je výborná a po třech dnech se jdeme 
poprvé vyspat v rámci povinné přestávky“. 

Po 7 dnech a 7 nocích se Český tým AdidasTerrex/
Accom/OpavaNet v cíli raduje ze 14. místa. Vynikající 
úspěch navazuje na umístění Čechů kolem TOP TEN z 
předchozích let jen s tím rozdílem, že závodit mimo Evro-
pu je pro české týmy náročnější. Zvítězili Švédové před 
Novozélanďany 

Fotografie, nám poskytla Česká asociace extrémních 
sportů (ČAES), která tento sport v Čechách organizuje. 
Ještě jedna malá pozvánka:  26.11. 2012 - Pražský par-

kový survival (http://www.prazskyparkovysurvival.atlasweb.cz/ ) 

Mgr. David Opatrný 
Management sportu ČSTV 

http://www.prazskyparkovysurvival.atlasweb.cz/
http://www.prazskyparkovysurvival.atlasweb.cz/
http://www.prazskyparkovysurvival.atlasweb.cz/
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Sport na „Týdnu dobrovolnictví“ Sport na „Týdnu dobrovolnictví“ 

vv  Českém muzeu hudbyČeském muzeu hudby  

Od úterý 1. do pondělí 7. listopadu probíhala vOd úterý 1. do pondělí 7. listopadu probíhala v  Praze v Praze v 

budově Českého muzea hudby pod názvem „Týden budově Českého muzea hudby pod názvem „Týden 

dobrovolnictví“ evropská Tour (http://europa.eu/dobrovolnictví“ evropská Tour (http://europa.eu/

volunteering/en/tour) kvolunteering/en/tour) k  Evropskému roku dobrovolnictví, Evropskému roku dobrovolnictví, 

která se postupně představuje ve všech hlavních měs-která se postupně představuje ve všech hlavních měs-

tech členských států EU. tech členských států EU.   

„Cílem Týdne dobrovolnictví bylo ukázat rozmanitost „Cílem Týdne dobrovolnictví bylo ukázat rozmanitost 

dobrovolnictví veřejnosti, přiblížit jí dobrovolníky a ale-dobrovolnictví veřejnosti, přiblížit jí dobrovolníky a ale-

spoň některé zspoň některé z  nich ocenit“ říká koordinátorka ERD Mgr. nich ocenit“ říká koordinátorka ERD Mgr. 

Petra Vymětalíková. Z toho, co jsme mohli na vlastní oči Petra Vymětalíková. Z toho, co jsme mohli na vlastní oči 

vidět, soudíme, že naplnění cílů si šlo ve spolupráci s vidět, soudíme, že naplnění cílů si šlo ve spolupráci s 

jednotlivými organizacemi, které s dobrovolníky pracují, jednotlivými organizacemi, které s dobrovolníky pracují, 

úspěšně naproti.úspěšně naproti.  

Sport se mezi ostatními dobrovolnickými oblastmi roz-Sport se mezi ostatními dobrovolnickými oblastmi roz-

hodně neztratil. Tematická skupina „dobrovolnictví ve hodně neztratil. Tematická skupina „dobrovolnictví ve 

sportu“, vedená ČSTV, a dobrovolníci z Českého svazu sportu“, vedená ČSTV, a dobrovolníci z Českého svazu 

orientačních sportů si pro návštěvníky „Týdne“ připravili orientačních sportů si pro návštěvníky „Týdne“ připravili 

zajímavý program. Uvnitř budovy muzea byla po celou zajímavý program. Uvnitř budovy muzea byla po celou 

dobu k dispozici menší orientační soutěž. Ve středu a v dobu k dispozici menší orientační soutěž. Ve středu a v 

neděli byl navíc v přilehlém parku Kampa rozmístěn ori-neděli byl navíc v přilehlém parku Kampa rozmístěn ori-

entační „běh“ pro všechny zájemce. Účastníci, kterých entační „běh“ pro všechny zájemce. Účastníci, kterých 

bylo na dvě stovky, měli navíc možnost zařadit se do bylo na dvě stovky, měli navíc možnost zařadit se do 

slosování o hodnotné ceny.slosování o hodnotné ceny.  

V pátek se podařilo doslovně naplnit cíl ocenit některé z V pátek se podařilo doslovně naplnit cíl ocenit některé z 

dobrovolníků, když za každou z jedenácti oblastí, které dobrovolníků, když za každou z jedenácti oblastí, které 

byly v rámci ERD 2011 v České republice označeny za byly v rámci ERD 2011 v České republice označeny za 

pro dobrovolnictví typické, byli oceněni dva dobrovolníci. pro dobrovolnictví typické, byli oceněni dva dobrovolníci. 

Za sport to nakonec byli Petra Večerníková a Jaroslav Za sport to nakonec byli Petra Večerníková a Jaroslav 

Vokáč, jejichž příběhy byly zároveň zařazeny také Vokáč, jejichž příběhy byly zároveň zařazeny také do 

Sborníku příkladů dobré praxe – Dobrovolníci mění svět 

(http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/euasport.pdf). A 

jak hodnotí „Týden dobrovolnictví“ Mgr. Jan Boháč, ve-

doucí tematické skupiny dobrovolnictví ve sportu? „Je 

dobře, že je na činnost dobrovolníků upozorňováno. 

Přestože to tak na první pohled nemusí vypadat, organi-

zovaný sport skutečně stojí na činnosti dobrovolníků. 

Trenéři, vedoucí družstev, rozhodčí, to všechno jsou 

lidé, kteří na nižších úrovních soutěží působí zdarma 

nebo za částečnou náhradu svých nákladů. Právě pro-

běhlý „Týden“ vnímám, jako malé poděkování všem, 

kteří nezištně pomáhají ostatním.“ 

 
Mgr. David Kovář              
Management sportu ČSTV 

http://www.cstv.cz/informaceprovas/ostatni/euasport.pdf
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Box 
Martina Schmoranzová si veze z ME v nizozemském Rotterdamu medaili za třetí místo. 
 
Cyklistika 
Jarmila Machačová získala na ME v dráhové cyklistice v nizozemském Apeldoornu bronzovou medaili 
v neolympijském bodovacím závodu. 
Také druhý závod SP v cyklokrosu se uskutečnil na českém území. V Táboře se z vítězství radovala Kateřina 
Nash. Zdeněk Štybar vylepšil svou pozici z Plzně a skončil druhý. 
Sáloví cyklisté si z MS v japonské Kagošimě odvážejí dvě bronzové medaile. Získaly je krasojezdkyně Nikola Le-
bánková a v krasojízdě ženských dvojic Andrea Petříčková s Ivanou Valešovou. 
 
Házená 
Na turnaji čtyř zemí v Srbsku obsadili naši reprezentanti druhé místo. 
 
Judo 
Alena Eiglová vyhrála turnaj SP na ostrově Samoa ve váze do 78 kg. 
 
Krasobruslení 
Michal Březina vyhrál v Ontariu Americkou brusli a poprvé triumfoval v závodu GP. 
 
Silový trojboj 
Milan Špingl vybojoval na MS, které se konalo v Plzni, ve váhové kategorii do 120 kilogramů bronzovou medaili. 
 
Tenis 
Petra Kvitová vyhrála v Istanbulu při své premiéře tenisový Turnaj mistryň a po-
sunula se na druhé místo světového žebříčku. 
České tenistky se radují po 23 letech z triumfu ve Fed Cupu. V dramatickém 
finále v Moskvě rozhodla až závěrečná čtyřhra. O triumf se zasloužilo nejen fi-
nálové kvarteto Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká a Květa Pesch-
keová, ale také Barbora Záhlavová-Strýcová s Ivetou Benešovou, které vyhrály 
rozhodující čtyřhru v semifinále v Belgii. 
Wimbledonská šampionka a vítězka Turnaje mistryň Petra Kvitová byla vyhláše-
na nejlepší tenistkou roku podle organizace WTA. Květa Peschkeová spolu se 
Slovinkou Katarinou Srebotnikovou utvořily nejlepší deblový tým sezony. 

 
               Blahopřejeme 

TP Zpravodaj vydává VV ČSTV - www.cstv.cz - Adresa redakce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel. 233017345; distibu-

ováno zdarma v elektronické podobě; uzávěrka: 14.11.2011; Za správnost a věcný obsah ručí jednotliví autoři; Použité 

fotografie - archiv ČSTV a ČAES;  ISSN 1212-1061 

http://www.cstv.cz
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Kalendář sportovních událostí  

v měsíci listopadu a prosinci 

 

Listopad   

27.10.-5.11.2011 MS v korfbalu Shaoxing/CHI 

3.-6.11.2011 MSJ v judu  Capte town/JAR 

4.-6.11.2011 MS kolová  Kagoshima City/JPN 

4.-6.11.2011 MS akrobatická cyklistika Kagoshima City/JPN 

4.-6.11.2011 FIVB SP žen -volejbal Various/JAP 

4.-5.11.2011 Tenis-Fed Cup finále (CZE/RUS) Moskva/RUS 

5.11.2011 MS v dlouhém triatlonu  Henderson/USA 

5.-6.11.2011 MS amatérů v kulturistice Mumbai/IND 

5.- 6.11.2011 MČR mužů v horském OB Karviná 

5.-13.11.2011 MS vzpírání Paris/FRA 

7.-13.11.2011 MS mužů a žen-silový trojboj Plzeň 

9.-13.11.2011 ME v gymnastickém aerobiku Bukurešť/ ROU 

12.11.2011 Spirit Cheer Cup 2011 Praha 

19.11.2011 Grand Prix  juniorů v silovém trojboji Častá/SVK 

16.-21.11.2011 MSJ v moderním pětiboji Buenos Aires/ARG 

17.-20.11.2011 MS ve skocích na trampolíně Birmingham / GBR 

18.-21.11.2011 MS v klasické kulturistice Tallinn/EST 

18.- 20.11. 2011 MS v ricochetu Praha  

20.-27.11.2011 Turnaj mistrů tenis London/GBR 

20.-22.11.2011 FIVB SP mužů -volejbal Various/JAP 

21.-23.11.2011  MS v mořském veslování klubů Bari/ITA 

24.-27.11.2011 SP v golfu Hainana Island/CHN 

25.-27.11.2011 Zimní MČR dorostu v plavání Chomutov  

25.-28.11.2011 MS juniorů a masters-kulturistika Santa Susanna/ESP 

Prosinec   

 
30.11.-5.12.2011 Kvalifikační turnaj PGA Tour California/USA 

2.-11.12.2011 ME mužů a žen 2011 v curlingu Moskva/RUS 

3.12.2011 MČR v moderní gymnastice-společné skladby Brno 
3.-11.12.2011 Trofej šampionů v pozemním hokeji mužů NZL 

3.-11.12.2011 MS žen ve florbalu St. Gallen/SWI 

3.-11.12.2011 MS v jachtingu Perth/AUS 

3.-9.12.2011 MS žen v házené BRA 

7.12.2011 MS ve field lakrosu U19 Turku/FIN 

8.-11.12.2011 ME v plaváni - 25m  Szczecin /POL  

10.-12.12.2011 SP Lyžování - Obří slalom Špindlerův Mlýn 

11.12.2011 ME v přespolním běhu Velenje/SLO 

16.-18.12.2011 MČR curling smíšené dvojce Praha 
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Pokyn předsedy ČSTV ze dne 12.října 2011 

ke statistickému šetření stavu členské základny v ČSTV za rok 2011 
 

Čl. I. 

Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne         12.října 2011 - usnesení 

č. 11/23/298 (podle čl. 1 odst. 4 a čl. 2 Směrnice ČSTV č. 2/1999 Sb. ČSTV o statistickém zjišťování a šetření 

v ČSTV a v jeho členských TJ/SK a svazech). Slouží k zajištění sběru nezbytných údajů o členské základně v TJ a 

SK, v regionálních organizacích a sportovních svazech sdružených v ČSTV k 31. prosinci 2011*. 

Čl. II. 

1. Základem pro zpracování statistiky členské základny v ČSTV za rok 2011 jsou jmenné seznamy členů TJ a SK 

sdružených v regionálních sdruženích ČSTV v rozsahu údajů dle Směrnice ČSTV č.2/1997 Sbírky ČSTV o 

evidenci členské základny v ČSTV. Do statistiky lze zahrnout pouze členy TJ a SK, které mají vlastní stanovy, 

identifikační číslo (IČ) a registrační číslo přidělené příslušným regionálním sdružením. Ve jmenných seznamech 

se uvádí: rodné číslo, kód odvětví sportu dle příslušného číselníku a činnostní charakteristika (dále viz přílohy). 
*    Pokyn je v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Občanská sdružení jsou 

povinna zajistit souhlas člena spolku ke zpracování osobních údajů v rámci činnosti TJ/SK. Souhlas je prakticky udě-

len okamžikem, kdy fyzická osoba dobrovolně poskytla občanskému sdružení osobní údaje, např. formou uvedenou na 

přihlášce. Doporučuje se, aby z důvodu jednoznačné průkaznosti byl souhlas uveden na přihlášce do TJ/SK. Pro úpl-

nost se připomíná informační povinnost TJ/SK podle §11 zákona o ochraně osobních údajů vůči členům spolku o tom, 

že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti spolku. Tato informace nemusí být podána jednotliv-

cům písemně, stačí když bude sdělena při jednání členské schůzi v rámci zprávy o činnosti spolku a stvrzena podpisem 

na prezenční listině. Rovněž lze řešit uvedením této informace na přihlášce do TJ/SK. 

2. Republikové sportovní svazy sdružené v ČSTV mohou přehledy členů ČSTV, zpracované podle jednotlivých 

sportů pro výpočet příspěvku svazům, doplnit pouze o individuální členy (např. přímé členství sportovce ve sva-

zu, pokud to stanovy svazu umožňují) a          o jmenné seznamy klubů či jednot (občanských sdružení), nesdru-

žených po územní linii v ČSTV (kluby či jednoty, které jsou podle stanov příslušného svazu členy svazu, a nej-

sou registrovány u regionálního sdružení ČSTV). Tyto kluby však musí být označeny příslušným kódem střešní 

organizace dle Přílohy č. 4. 

3. V případě, že člen TJ/SK odmítne udělit souhlas s využitím svého rodného čísla,     nebude vykazován ve statisti-

kách v rámci šetření stavu členské základny v ČSTV. Takové členy je možno evidovat v rámci TJ/SK pro její 

využití. 

Čl. III. 

Každá TJ/SK sdružená v regionální organizaci ČSTV provede na základě pokynů příslušného regionálního 

sdružení zpřesnění evidence svých členů, zahrnující její aktuální stav ve všech oddílech a odborech k 31.12.2011 a 

předá je v elektronické podobě regionálnímu sdružení ČSTV nejpozději do termínu stanoveného příslušným regionál-

ním sdružením. V případě, že TJ/SK není z nějakého důvodu schopna odevzdat evidenci svých členů v elektronické 

podobě, odevzdá ji v tiskové podobě, regionální organizace však může za převedení do podoby elektronické účtovat 

odpovídající poplatek. Regionální organizace musí mít k dispozici aktuální doklad o stavu členské základny svých 

jednotlivých TJ/SK i v případě, že v dané TJ/SK nedošlo k pohybu počtu členů od předcházejícího sběru dat. 

a) Při použití elektronické databáze se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky pro úroveň TJ/SK, která je 

součástí aktualizovaného softwaru IS ČSTV a je k dispozici na všech regionálních (okresních) sdruženích. 

b) Pro nové tiskové přehledy členů se používají formuláře „Členské záznamy TJ/SK za rok 2011“ (viz. příloha č. 5 ). 

 

Čl. IV. 

Informace pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní  kluby 
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Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů o členech ČSTV jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

Čl. V. 
1. Republikové sportovní svazy sdružené v ČSTV, které se rozhodly využít možnosti doplnění statistiky o další 

své členy ve smyslu čl. II, bod 2 tohoto pokynu, zajišťují doplňující evidenci svých členů prostřednictvím orgánů 

republikových sportovních svazů. Jimi zpracovaná data jsou předávána VV ČSTV výhradně v elektronické for-

mě s využitím softwaru, který je pro republikové sportovní svazy k dispozici, nebo ve formě souboru excelov-

ského typu (*.xls), jehož strukturu na požádání zašle pracoviště management sportu ČSTV (statistika@cstv.cz). 

„Záznam členů svazu za rok 2011“, uvedený v příloze č. 6, slouží pouze pro ruční přenos dat z TJ/SK na spor-

tovní svaz.  

2. Sestavy sportovních svazů, doplňující územní statistiku členů ČSTV, musí být vyplněny z hlediska požadova-

ných údajů kompletně, jinak nebudou pro doplnění statistiky použity. 

 Údaje o jednotlivých členech sportovního odvětví se uvedou totožně dle návodu obsaženém v příloze č. 1 tohoto 

pokynu. 

Dále se vždy vyplňuje : 

U jmenných seznamů členů „ostatních klubů“ : 

- název klubu; 

- číslo a datum registrace u MV ČR;  

- kód  odvětví (dle seznamu kódů sportovních odvětví  -  viz. příloha č.2); 

- kód okresu (dle kódu okresu  - viz. příloha č.3); 

- kód pořadí (přiděluje zpracovatelský svaz dle jím stanoveného pořadí v ČR); 

- IČ (dříve IČO) klubu; 

- kód střešní organizace (uvádí se kód dle přílohy č. 4 v případě, že klub je součástí jiného občanského sdruže-

ní než ČSTV). 

U jmenných seznamů individuálních členů svazu : 
- pouze kód sportovního odvětví; 

Čl. VI. 

Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních Informačního systému ČSTV podílejí na tvorbě, sběru 

a zpracování nebo provozování dat IS ČSTV jsou povinny podávat pravdivé údaje a nakládat s nimi jen ve prospěch 

podpory a ochrany spolkové a sportovní činnosti, jak jsou vymezeny Stanovami  ČSTV. V tomto smyslu dbají o to, 

aby údaje IS ČSTV nemohly být zneužity ke komerčním účelům v rozporu se zájmy ČSTV a sdružených subjektů či 

k poškozování osobnostních práv členů  ČSTV. 

Čl. VII. 

a) Regionální sdružení ČSTV převedou do své databáze údaje o členské základně, které obdržela v elektronické či 

tiskové (podmínky viz výše) formě od TJ a SK a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČSTV do 

10. února 2012, 

 

výhradně v elektronické formě na e-mailovou adresu statistika@cstv.cz. 

Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Kováře, pracoviště management sporu ČSTV, ko-

var@cstv.cz, tel. 233 017 416; 

 

a) Svazy sdružené v ČSTV zajistí, aby  údaje doplňující evidenci a statistiku jejich členské základny v ČSTV po 

linii svazů byly předány VV ČSTV, do 

10. února 2012, 

výhradně v elektronické podobě (statistika@cstv.cz),   zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely 

k dispozici, nebo přes soubor typu EXCEL dle předepsaného vzoru, který lze získat u Mgr. Davida Opatrného, 

opatrny@cstv.cz, tel. 233 017 345;  

 



 

 

  

 
13 

a) ČSTV provede kontrolu dat získaných po územní i svazové linii a zjištěné nesrovnalosti zašle do 24. února 2012 

k opravě a upřesnění regionálním sdružením ČSTV, resp. svazům; 

           

a) Regionální sdružení ČSTV a svazy provedou opravy do 9. března 2012;      

b) ČSTV vydá oficiální statistiku do 16. března 2012, kterou obdrží :  

   

- krajská  sdružení ČSTV v krajských sestavách o počtech členů ČSTV v jednotlivých krajích ČR, včetně doplňků 

republikových svazů dle čl. II, odst. 2 

- všechna regionální sdružení ČSTV 

- sportovní svazy sdružené v ČSTV 

- delegáti valné hromady ČSTV 

 

Čl. VIII. 

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů zabezpečuje Management sportu VV 

ČSTV.  

2. Nedílnými součástmi těchto pokynů jsou : 

 Příloha č.1 - Pokyny k vyplňování statistických údajů a sestav o členech ČSTV;  

 Příloha č.2 - Seznam kódů sportovních odvětví;    

 Příloha č.3 - Seznam kódů (číselník) regionálních (okresních ) sdružení; 

 Příloha č.4 - Seznam kódů (číselník) občanských sdružení ve sportu;    

 Příloha č.5 – Vzor formuláře pro základní sběr dat o členech ČSTV v TJ/SK sdružených  v rámci regionál-

ních organizací -  „Členské záznamy TJ/SK za rok 2011“; 

 Příloha č.6 - Vzor formuláře pro doplňující seznamy členů sportovních svazů sdružených v ČSTV 

„Záznam členů svazu za rok 2011“; 

 

3. Tento pokyn ruší Pokyn předsedy ČSTV č. 3/2010 ke statistickému šetření stavu členské základny v ČSTV za 

rok 2010 ze dne 8.9.2010 

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 12.10.2011 

 

 
             Pavel Kořan   

                     předseda ČSTV 
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Pokyn předsedy ČSTV ze dne 12.10.2011 

k aktualizaci údajů pasportu  tělovýchovných zařízení k 31.12.2011 

Čl. I. 

Tento pokyn předsedy ČSTV je vydáván na základě zmocnění VV ČSTV ze dne 12.října 2011 - usnesení č. 
11/23/298 (v návaznosti na Pokyn předsedy ČSTV č.1/2003  ze dne 31.1.2003 k šetření o stavu majetku ČSTV a 
subjektů sdružených, ke dni 1.1.2003). Slouží k udržení aktuální databáze údajů o tělovýchovných zařízeních ve 
vlastnictví nebo v užívání TJ a SK, v regionálních organizacích a sportovních svazech sdružených v ČSTV, která 
byla pořízena na základě šetření o stavu majetku, uskutečněného v roce 2003 a je každoročně pravidelně aktuali-
zována. 

Čl. II. 

 Základním souborem dat pasportu tělovýchovných zařízení jsou údaje v informačním systému ČSTV, získa-
né aktualizací k 31.12.2010. Jsou to údaje o objektech a zařízeních, sloužících ke  sportovní a tělovýchovné čin-
nosti ČSTV a subjektů sdružených v ČSTV, které jsou v jejich vlastnictví, v nájmu (v provozu) , v zákonné výpůjčce 
nebo v  jiném existujícím právním vztahu, umožňujícím užívání tělovýchovných zařízení a majícím dopad na eko-
nomiku sdružených subjektů. 

Vlastní aktualizace dat se provede pouze v těch případech, kdy u těchto tělovýchovných zařízení došlo od poslední 
aktualizace ke změnám v právních vztazích, k zásadním změnám pasportem sledovaných technických parametrů, 
nebo k novému nabytí takových zařízení. Povinnost aktualizovat údaje pasportu se stanovuje vždy, i  tehdy, kdy 
bylo tělovýchovné zařízení vybudováno nebo zhodnoceno realizací investiční akce s účastí dotace ze státního roz-
počtu z programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí ČR, s účastí dotací 
z územních rozpočtů nebo finančních zdrojů mimo státní a územní  rozpočty. Aktualizovat data pasportu je nutné 
v nejblíže stanoveném termínu po předání vybudovaného díla do užívání.  

Do číselníku druhů zařízení  jsou zařazeny pojmy lezecké stěny, bowling, dráhy a stadiony pro kolečkové bruslení, 
a hřiště a stadiony pro národní házenou. Pokud se tato sportoviště ve vašem regionu vyskytují, je nutné prověřit 
jejich zařazení a správně je zařadit. 

Čl. III. 

 Pokyny ke správnému vyplňování a uvádění údajů v kartě pasportu jsou uvedeny v přílohách. Při použití 
elektronického zpracování se údaje opravují a doplňují dle uživatelské příručky pro úroveň TJ/SK, která je součástí 
softwaru IS ČSTV a je k dispozici na každém počítači, kde je software nainstalován (soubor N_CSTV_TJ.doc 
v adresáři c:\sport_tj), případně je dostupná na internetové stránce ČSTV (www.cstv.cz - software ke stažení – IS 
ČSTV pro TJ/SK – úplná instalace). 

Pro zpracování v tiskové podobě použijí TJ/SK, případně svazy, formulář „Karta pasportu“ a všechny návazné čí-
selníky a vysvětlivky tvořící nedílnou součást tohoto pokynu (viz  příloha č.1 až příloha č.5). 

a) TJ/SK - způsob sběru aktualizovaných údajů o tělovýchovných zařízeních a termín jejich předání určuje svým 
TJ/SK příslušné regionální sdružení ČSTV. Doporučuje se stanovit stejné termíny i způsob předání 
(elektronicky prostřednictvím software IS ČSTV nebo v písemné podobě), jako pro statistické údaje o členské 
základně, neboť i na celostátní úrovni budou termíny totožné.  

b) Regionální sdružení ČSTV převedou do své databáze IS ČSTV – modulu Pasport aktualizované údaje, které 
obdržela v elektronické či tiskové formě od TJ a SK a v souhrnné podobě je zašlou Výkonnému výboru ČSTV 
do 

10.února 2012 
výhradně v elektronické formě na e-mailovou adresu statistika@cstv.cz. 
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Kováře, pracoviště management sporu ČSTV, ko-
var@cstv.cz, tel. 233 017 416; 

a) Svazy sdružené v ČSTV zajistí, aby aktualizovaná data o jejich zařízeních byla předána VV ČSTV, 
v elektronické formě na e-mailovou adresu statistika@cstv.cz do 

10.února 2012 
zpracované s pomocí softwaru, který je pro tyto účely k dispozici. 
Případné dotazy je možné směřovat na Mgr. Davida Opatrného, pracoviště management sporu ČSTV, opatr-
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ny@cstv.cz, tel. 233 017 345; 
a) ČSTV provede kontrolu získaných dat do 24.února 2012 a uskuteční případné konzultace s regionálními sdru-

ženími ČSTV, resp. svazy.     
b) Aktualizovaná data budou od 16.března 2012 k dispozici pro :  

- krajská  sdružení ČSTV v krajských sestavách  
- sportovní svazy sdružené v ČSTV v sestavách podle sportů 

 
Čl. IV. 

1. Informační, poradenskou a výkladovou součinnost k realizaci těchto pokynů stejně jako z hlediska problematiky 
softwaru a elektronické komunikace zabezpečuje pracoviště management sportu ČSTV (statistika@cstv.cz) , 
tel. 233 017 416). 

2. Nedílnou  součástí tohoto pokynu je : 

 Příloha č. 1  -  Karta pasportu TVZ 

 Příloha č. 2  -  Pokyny pro vyplňování karty pasportu TVZ 

 Příloha č. 3   -  Číselník A. Druhy zařízení a druhy povrchů  
             -  Číselník B. Druh soutěže 

 Příloha č. 4   - Číselník C. Kódy okresů, vlastnictví majetku, vztahu k majetku a provozní způsobilosti ob-
jektu 

 Příloha č. 5  - Číselník D. Kódy druhu pozemku, způsobu využití pozemku, kanalizace, vodní zdroje, vy-
tápění, povrchová úprava střechy a způsob využití zařízení 

1. Tento pokyn zrušuje Pokyn předsedy ČSTV č. 4/2010 ze dne 8.9.2010 k aktualizaci pasportu tělovýchovných 
zařízení k 31.12.2010. 

 
1. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 12.10.2011 
 

        Pavel Kořan    

             předseda ČSTV 

POZNÁMKA: Úplné znění pokynů naleznete na http://www.cstv.cz/vnitrni_smernice.htm  
 

 

http://www.cstv.cz/vnitrni_smernice.htm

