
SPORTUJ 
S NÁMI 

 

 
S partnerstvím České unie sportu začal  

oblíbený seriál závodů Stopa pro život 

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU  1/2018 

SPORTUJ 
S NÁMI 

Servisní centra sportu ČUS - služby pro SK/TJ 

V pěti dotačních programech žádají  

sportovci MŠMT o 4,7 mld. Kč 



 

 

2  Mediální partneři ČUS 

  

 

Zástupci ČUS jednali s ministrem školství o vypsání klíčových 

programů 

 

Výkonný výbor České unie sportu projednával v pátek 19. 1. aktuální situaci v oblasti neinvestičních 
programů z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro financování sportu. Několik klíčových do-
tačních programů na rok 2018 není stále vypsáno, což zneklidňuje kluby, tělovýchovné jednoty a spor-
tovní svazy. S ministrem školství Robertem Plagou jednal v druhém lednovém týdnu Miroslav Jansta, 
předseda ČUS. „Na tříhodinovém jednání jsme ministra upozornili na základní potřeby sportovního pro-
středí. Dále jsme připomněli, že o zrušený Program IV na provoz a údržbu hřišť a sportovního majetku 
klubů stále usilujeme,“ prohlásil Miroslav Jansta. 
  
Doposud nejsou vypsány programy pro činnost sportovních střešních organizací a národních sportov-
ních svazů, což je podle České unie sportu velkou komplikací pro celý sport. Tyto organizace se na 
začátku roku nejen ocitly bez peněz, ale také neví, co a za jakých podmínek si mohou v roce 2018 na-
plánovat. „Z tohoto důvodu nemůžeme připravit rozpočet pro letošní rok také my. Stejný problém mají 
všechny sportovní střešní organizace a sportovní svazy. Vytváří to vysokou míru nejistoty, která nemá 
obdoby. Ještě se nastalo, aby sport v lednu daného roku nevěděl, jak bude financován,“ vysvětil Miro-
slav Jansta, který v prosinci jednal také s vedením hnutí ANO a nově zvolenými poslanci. 
  
„Rovněž jsem připomněl, že usilujeme o navrácení veřejně přislíbené částky 7 miliard korun do státní-
ho rozpočtu na financování sportu na rok 2018. Pan ministr to kvitoval a bral na vědomí. Myslím, že by 
se to mělo povést,“ dodal Miroslav Jansta. Dotační Program V na činnost sportovních svazů by měl být 
podle informací MŠMT vypsán do začátku zimních olympijských her v Jižní Koreji, tedy do 9. února. 
Stejná situace platí také pro Program III na činnost střešních sportovních organizací.    
  
Zástupci České unie sportu na jednání s ministrem zdůraznili, že stále usilují o vypsání Programu IV. 
Dotace určené na úhradu provozních nákladů a drobné opravy sportovních zařízení v majetku nebo 
nájmu jednotlivých sportovních subjektů jsou nyní součástí nového Programu „Můj klub.“ Podpora nijak 
nezohledňuje nákladovost provozu a je podmíněna kritériem členské základny dětí, alespoň 12 osob 
ve věku 6 až 23 let. „Připomněli jsme, že takové rozdělování nezohledňuje potřeby vlastníků a provo-
zovatelů sportovišť. Ministr připustil možné modifikace. Tak, aby se prostředky dostaly do klubů dispo-
nující majetkem,“ vysvětlil předseda ČUS Miroslav Jansta, který jednal také s náměstkem pro řízení 
sekce sportu a mládeže Karlem Kovářem a s ředitelem odboru sportu Ivo Lukšem.  
  
Výkonný výbor ČUS se dále zabýval správou majetku ČUS, přípravou zprávy o hospodaření za rok 
2017 a přípravou rozpočtu na rok 2018. Projednal i úpravy statutů některých poradních orgánů a 
schválil úpravu stanov ČUS, která by měla být schválena na valné hromadě ČUS svolané na 6.3.2018 
pouze k tomuto účelu. Projednán a schválen byl také návrh na zařazení 500 akcí do projektu ČUS 
Sportuj s námi 2018. 
 

Jiří Uhlíř  
manažer komunikace ČUS 

Zpráva z jednání Výkonného výboru  

České unie sportu  

dne 19.1.2018 



 

 

3  Mediální partneři ČUS 

Obsah Zpravodaje ČUS 

Str. 
 

2. VV ČUS 19.1. - Zástupci ČUS 

jednali s ministrem školství o 

vypsání klíčových programů 

3.  Česká unie sportu navrhuje 

rozšířit státní hymnu o bojov-

nější druhou sloku 

4. Česká unie sportu zvládla ná-

por žádostí o finanční pří-

spěvky z nového dotačního 

programu MŠMT 

6. V pěti dotačních programech 

žádají sportovci o 4,7 mld. Kč 

7. Díky, trenére jde do čtvrtého 

ročníku! Máte tip? Dejte o 

něm vědět!  

9. Seriál závodů Stopa pro život  

12. Antidoping - bulletin  

13. Sportovec roku 2017 

14. Sportuj s námi –  

 Kalendář akcí – únor  

15. Oznámení ke stanovení výše 

základních sazeb zahraniční-

ho stravného a stanovení 

stravného a průměrné ceny 

PHM pro rok 2018 

 

 

Česká unie sportu otevřela diskuzi o přidání druhé slo-
ky k české státní hymně. Rozšířená verze by se mohla 
použít v rámci oslav stoletého výročí vzniku Českoslo-
venska na vyhlášení okresních sportovců a také při 
významných sportovních akcích. „Je to má dlouhodo-
bá představa, která vznikla po diskuzi se sportovci. 
Druhá sloka totiž doplňuje tu první a prohlubuje moti-
vaci vedoucí k podstatě sportovního soupeření,“ vy-

světluje Miroslav Jansta, předseda ČUS. 

 Českou státní hymnu Kde domov můj, která patří podle 
zákona 3/1993 Sb. mezi státní symboly České republiky, 
dnes tvoří pouze první sloka písně. Druhá je téměř nezná-
má. Přitom právě druhá sloka dodává české hymně plas-
tický rozměr – varuje protivníky a nepřátele, povzbuzuje a 
posiluje národ. „Měl jsem o tom diskuzi s fotbalovým gól-
manem Petrem Čechem a také s dalšími českými sportov-
ci. Svěřili se, že když se naše hymna hraje na vrcholných 
akcích, tak z ní nesrší taková bojovnost, jako u ostatních,“ 
doplňuje Miroslav Jansta. 

 U naprosté většiny států jsou sportovní výkony motivová-
ny textem a melodií národních hymen, které burcují 
k výkonům a akcentují pevné historické kořeny, sílu, 
soudržnost, odhodlanost a bojovné přesvědčení. Česká 
unie sportu proto navrhuje, aby v roce 100. výročí české 
státnosti byla při významných sportovních událostech hrá-
na i druhá sloka písně Kde domov můj. „Každé výročí je 
příležitostí k tomu něco přehodnotit, o něčem se začít ba-
vit. Nejde nám o změnu, vždyť máme jednu 
z nejkrásnějších hymen, jen o její doplnění. Druhá sloka 
na tu první skvěle navazuje. Je o lidech, kteří v zemi žijí a 
odpovídá na otázku – kde domov můj? Jde nám o otevření 
diskuze,“ upřesňuje Jan Boháč, generální sekretář České 
unie sportu. 

 Píseň, jejíž hudbu složil František Škroup, se bude hrát se 
dvěma slokami na některých vyhlášeních nejlepších spor-
tovců okresu a kraje. Změnu zákona, která by umožnila 
hymnu prodloužit, ČUS zatím neplánuje. „To bychom se 
museli obrátit na poslance, kteří by si to osvojili a vznesli 
návrh. To zatím nemáme v úmyslu,“ říká Jansta, který 
s myšlenkou prodloužení české státní hymny přišel už 
v roce 2004. „Tehdy jsme hráli s Nymburkem finále bas-
ketbalové ligy. Kdybych ji ale takto pustil, jednalo by se o 

Česká unie sportu  

navrhuje rozšířit státní 

hymnu o bojovnější  

druhou sloku 
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porušení zákona. My to budeme pouštět ne jako hymnu, ale jako píseň,“ vysvětluje předseda Miroslav 
Jansta. 

 Oslava 100 let českého sportu v O2 aréně 

Česká unie sportu si připomene vznik samostatného státu také vydáním publikace připomínající historii 
i největší úspěchy českého sportu. Na podzim se uskuteční reprezentativní setkání zástupců sportov-
ních klubů, tělovýchovných jednot a svazů v pražské O2 areně. Akci ČUS koordinuje s Českou obcí 
sokolskou, Českým olympijským výborem a se Sdružením sportovních svazů ČR. „Do O2 areny budou 
pozvaní nejslavnější čeští sportovci, sportovní jednoty a kluby. Bude se jednat o akci pro sportovce. 
Půjde o signál do veřejnosti, že sport při formování Československa měl jednu z hlavních rolí,“ dodává 
Miroslav Jansta, předseda 
České unie sportu. 

  

  

Druhá sloka české hymny: 

Kde domov můj, 

kde domov můj. 

V kraji znáš-li Bohu milém, 

duše útlé v těle čilém, 

mysl jasnou, vznik a zdar, 

a tu sílu vzdoru zmar? 

To je Čechů slavné plémě, 

mezi Čechy domov můj, 

mezi Čechy domov můj! 

  

 

Diskuze o rozšíření státní hymny na ČT sport: http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-

sport/366438-ceska-unie-sportu-chce-rozsirit-statni-hymnu-o-druhou-sloku/ 

Miroslav Jansta  
předseda České unie sportu 

Kancelářím okresních sdružení České unie sportu se podařilo zpracovat tisíce žádostí o dotace 
z neinvestičního programu Ministerstva školství a tělovýchovy ČR. Zástupci tělovýchovných 
jednot a sportovních klubů intenzivně využívali odborníky z ČUS koncem roku. Program byl 
vyhlášen 1. prosince a termín odevzdání žádostí o prostředky z Programu MŠMT Můj klub byl 
totiž stanoven na 29. prosince 2017. „Byli jsme velice vytížení, ale všem, kteří se na nás obráti-
li, jsme pomohli. Stále platí, že pro většinu klubů jsou tyto administrativní procesy opravdu ná-

ročné,“ vysvětluje Vítězslav Holub, vedoucí servisních center České unie sportu. 

  

V novém dotačním Programu Můj KLUB bude alokována částka 1,2 miliardy korun. Jde o podporu, 
která jde přímo do tělovýchovných jednot a klubů. Česká unie sportu prostřednictvím svých servisních 
center zorganizovala desítky školení, na kterých se sportovní veřejnost dozvěděla, jak zažádat o dota-

Česká unie sportu zvládla nápor žádostí  

o finanční příspěvky z nového  

dotačního programu MŠMT 

http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/366438-ceska-unie-sportu-chce-rozsirit-statni-hymnu-o-druhou-sloku/
http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/366438-ceska-unie-sportu-chce-rozsirit-statni-hymnu-o-druhou-sloku/
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ce a vyplnit vše v rámci informačního systému MŠMT. „Většina funkcionářů s námi ale stejně ladila 
finální podobu žádostí. Věnovali jsme tomu celé vánoční svátky,“ doplňuje Vítězslav Holub. 

  

Okresní sdružení ČUS pomáhají vytvářet podmínky pro sport v daném okrese. Jejich kanceláře posky-
tují servis pro 7411 tělovýchovných jednot a sportovních klubů v České republice, což je milion unikát-
ních sportovců. Například tím, že pomáhají s daňovým přiznáním, vedou evidenci členské základny, 
sportovního zařízení, pomáhají s účetnictvím, mzdami, personalistikou, účtováním grantů nebo s pojiš-
těním. 

  

„Bez této pomoci našich servisních center v okrese by mnoho sportovních klubů nemohlo vůbec fun-
govat, což jsme si také ověřili koncem roku. Největší problémy dělalo funkcionářům popsat projekt na 
dvě normostrany. S členskou základnou, na kterou jsou případné dotační prostředky vázány, pomohl 
náš informační systém. Někomu jsme museli žádost vytvářet kompletně,“ říká Vítězslav Holub 
z České unie sportu. 

  

V rámci Programu Můj Klub se vůbec poprvé sloučily dotace na děti s prostředky na údržbu a provoz 
sportovních zařízení. Oprávněným žadatelem je tělovýchovná jednota nebo sportovní klub, ve kterých 
je minimálně 12 osob ve věku 6 až 23 let. Přitom program na provoz a údržbu sportovního zařízení je 
ministerstvem každoročně vypisován již řadu let a prostředky z něj tvoří významnou část provozních 
zdrojů. „Spojení těchto programů je naprosto nešťastné. Kluby, které disponovaly větším majetkem 
hřišť, ale scházela jim členská základna dětí, tak mají smůlu,“ dodává Holub. 

  

Okresních sdružení ČUS je v České republice 75. V následujících týdnech budou analyzovat, kolik 
klubů a jednot se mohlo do neinvestičního programu přihlásit a neučinily tak. „Vánoční termín byl vel-
kou překážkou. Navíc byrokracie, která je na funkcionáře hozena, je pro někoho zásadní komplikací. 
Raději se chtějí věnovat sportu a trénování dětí,“ říká Vítězslav Holub. Česká unie sportu v minulém 
roce odeslala vlastní příspěvek asi šesti stovkám sportovních klubů a tělovýchovným jednotám, které 
nedostaly možnost žádat MŠMT o státní podporu na provoz sportovišť v roce 2017. Jde o celkovou 
částku v podobě sedmi milionů korun. 

 

Jiří Uhlíř  
manažer komunikace ČUS 
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Praha, 10. ledna 2018 – V pěti dotačních neinvestičních programech žádají zástupci sportovní-
ho prostředí o téměř 4,74 miliardy korun. V informačním systému SPORT zatím Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy přijalo 4950 žádostí o podporu v roce 2018. Další dotační pro-

gramy budou vyhlášeny v průběhu ledna. 

 

MŠMT nyní kontroluje formální náležitosti doručených žádostí. Poté bude následovat posouzení obsa-
hu projektů a jejich rozpočtu dle metodického pokynu jednotlivých programů. Dá se očekávat, že u 
programů s menším počtem žadatelů bude možné během února informovat žadatele o výši přidělené 
dotace. 

V programu MŮJ KLUB, který je zaměřen na sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, MŠMT evi-
duje 4431 podaných žádostí. Pro program je připravena částka 1,2 miliardy, požadovaná výše dotace 
přesahuje 2,2 miliardy korun. Spolky, které podaly žádost v tomto programu, sdružují 575.127 členů ve 
věku 6 – 23 let. 

V programu REPRE určenému na podporu sportovní reprezentace bylo přijato 99 žádostí s úhrnnou 
požadovanou výší dotace více než 1 miliarda korun. V programu je k 
dispozici 690 milionů korun. 

Na podporu péče o talentovanou mládež přišlo 80 žádostí. Zástupci 
sportovního prostředí žádají přes 770 milionů korun. Předpokládaná 

alokace programu TALENT činí 580 milionů korun. 

O 489 milionů korun žádají pořadatelé významných sportovních akcí 
na území České republiky. MŠMT přijalo 146 žádostí. Program na 
podporu významných sportovních akcí (VSA) je určeno 300 milionů 
korun. 

V programu Sportování bez bariér bylo přijato celkem 194 žádostí 
s celkovou požadovanou výší dotace cca 155 milionů Kč. Předpoklá-
daná alokace programu je stanovena na 90 milionů korun. Program 
je rozdělen do 4 podprogramů. V rámci podprogramu pro sportovní 
kluby a tělovýchovné jednoty se zaměřením na zdravotně postižené 
sportovce by mělo být podpořeno 5620 sportujících s handicapem. 

 

TZ MŠMT 

 

 

V textu níže jsme zveřejnili tiskovou zprávu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  Minis-
terstvo zatím nesdílí znepokojení sportovních subjektů nad  stavem administrace, vyhlašování a 
rozdělování sportovních dotací. Přesto zůstává skutečností, že zimní sportovní svazy  jsou v po-
lovině  sezóny a stále neví, jestli a kolik peněz dostanou na běžnou činnost a na reprezentaci. 

V pěti dotačních programech žádají  

sportovci o 4,7 mld. Kč 

Ing. Robert Plaga, Ph.D., 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
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Právě začíná sportovně-společenská akce 
Díky, trenére, kterou od svého vzniku pod-
poruje Česká unie sportu. Opět je možné na 
webové stránce www.dikytrenere.cz nomi-
novat vaše oblíbené trenérky a trenéry ze 
všech možných sportovních klubů. Nejen, 
že jim poděkujete za jejich obětavou práci, 
ale zároveň je přihlásíte do soutěže o titul 
Trenér mládeže 2018, kde půjde o finanční 
příspěvky na zahraniční stáže nebo o pod-
poru pro jejich kluby. Za tři ročníky dostali 
organizátoři akce tipy na více než 3000 tre-
nérů z 55 sportovních odvětví. 

Prvním vítězem akce Díky, trenére se stal 
Michal Eisenkolb, který vede mladé florba-
listy z pražské Sparty. V roce 2016 ho následoval trenér fotbalistů z Hodonína – Michal Bíza. Loňský 
titul trenéra mládeže získal opět fotbalista, a to Zdeněk Grygar z Baníku Ostrava. „Potvrdili jsme si, že 
akce má velký smysl. Dělá hrdiny z lidí, co se snaží přivádět děti ke sportování. Pořád jich je v České 
republice dost, nejsou však vidět tolik, jak by si zasloužili,“ prohlásil Petr Rydl, iniciátor akce Díky, tre-
nére.  

Jak bude soutěž probíhat? 

První krok je nominace. Tým organizátorů na základě odpovědí následně vybere 32 kandidátů, kteří 
budou ještě kontaktováni s doplňujícími dotazy. Po konzultaci s jednotlivými sportovními svazy vznik-
ne pak šestnáctka nejlepších. Tu v průběhu května až července navštíví štáb organizátorů, který je 
natočí při trénování dětí.  

Finále s názvem Den trenérů mládeže, do kterého postoupí Top 8 kandidátů po pečlivém výběru od-
borné poroty, se uskuteční na 
přelomu září a října. Důraz v 
něm bude kladen na show a 
zábavnost vystoupení, které 
bude trvat maximálně osm mi-
nut. „Hodláme všem ukázat, že 
trénovat děti je jedna z nejzá-
bavnějších činností. Finále bude 
opět velkolepé a užijí si ho sa-
motní účastníci se svými svě-
řenci. Loňský Den trenérů mlá-
deže se uskutečnilo v pražské 
hale na Podvinném mlýně a sle-
dovalo ho více než 450 diváků,“ 
doplnil Petr Rydl, organizátor a 
iniciátor soutěže.  

Díky, trenére jde do čtvrtého ročníku! Máte 

tip? Dejte o něm vědět!  

Pokud znáte ve svém okolí skvělou trenérku nebo trenéra, na stránce www.dikytrenere.cz 
vyplňte formulář s nominací. Dotyčné osobě pak přijde mail s poděkováním za její práci a 

zároveň výzva, aby vyplnila specializovaný dotazník. Ten musí vyplnit do 9. dubna. 

http://www.dikytrenere.cz
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Ceny za 140 tisíc korun! 

Vítěz soutěže Díky, trenére získá pro sebe ceny v hod-
notě 50 tisíc korun! Částku obdrží na zahraniční stáž ve 
vysněném tréninkovém centru a 10 tisíc korun obdrží 
jeho sportovní klub na práci s dětmi. Oceněn bude i dru-
hý nejlepší v celkovém pořadí – ten získá 30 tisíc korun 
na zahraniční stáž a částka 10 tisíc korun poputuje i do 
jeho mateřského klubu.  

Třetí v pořadí obdrží 20 tisíc korun na zahraniční stáž 
dle vlastního výběru a částka 10 tisíc korun půjde i do 
jeho klubu. Čtvrtý v pořadí dostane 10 tisíc korun na 
stáž dle vlastního výběru a částku 10 tisíc korun do klu-
bu. Oceněni budou také trenéři, kteří se dostanou do 
semifinálové šestnáctky. Akce Díky, trenére funguje již 
čtvrtým rokem. Za dobu svého působení dostala podpo-
ru více než 30 sportovních svazů a asociací. Podpořily ji 
mnohé známé sportovní osobnosti – například fotbalový 
trenér Pavel Vrba.  

Jiří Uhlíř  
manažer komunikace ČUS 

Sportjim.com - Internetové stránky pro sportovce a kluby  

 Síť podobná facebooku určená přímo pro sport.  

 Zaměřená na hráče a jejich profily  

 Trh hráčů – přehled hráčů, kteří mají zájem o nové angažmá,  

 Poptávky a nabídky práce – nabídky klubů a organizací pro hráče, trenéry, bazar,  atd.  
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Osmý ročník seriálu lyžařských běžeckých závodů ČUS Stopa pro život, tvoří oblíbená čtveřice 
léty prověřených maratónských závodů a jedna obnovená novinka. Jilemnickou 50 ZP MV ČR (27. 
– 28. 1.), Karlův běh České spořitelny (10. – 11. 
2.), ČT Šumavský skimaraton (24. – 25. 2.) a Kr-
konošskou 70 Lawi (3. 3.) doplnil 20. ledna no-
vodobá premiéra kdysi tradičního závodu pro 
veřejnost v Novém Městě na Moravě - STRA-

BAG Ve stopě Zlaté lyže.  

 

Záštitu nad novým ročníkem poskytla České unie 
sportu a Svaz lyžařů České republiky. 

Novou oficiální tváří ČUS Stopa pro život 2018 se stala mladá nadějná česká reprezentantka v běhu na 
lyžích, Bára Havlíčková: „Oslovili mě organizátoři a mně se myšlenka stát se tváří oblíbené běžkařské 
série zalíbila. K běžkám a závodění v přírodě, které jsou hlavními pilíři projektu Stopa pro život, mám 
opravdu blízko. Líbí se mi, že závodit tady může každý, úplní amatéři, ale i profesionálové. Je mi sympa-
tické, když má každý šanci a příležitost. Stopa je projekt, který spojuje lidi z celé republiky, nabízí nejen 
možnost zasportovat si a udělat něco pro své zdraví, ale také získat nové silné zážitky, navázat nové ka-
marádské vztahy a také navštívit nádherné kouty naší republiky. Je úžasné někdy jen tak vyrazit ven a 
nechat se unášet lyžařskou stopou…“ 

 Zimní běžkařský projekt Stopa pro život je určený všem zájemcům bez rozdílu věku a kondice, od profe-
sionálů, přes hobby běžkaře až po úplné začátečníky, na své si přijdou i děti, pro které jsou připraveny 
samostatné dětské závody na kratších tratích i zajímavý doprovodný program. Každý zájemce má mož-
nost poradit se a zdokonalit ve škole lyžování, první seznámení s úzkými prkénky tu zprostředkují i úpl-
ným začátečníkům. Na všech akcích jsou přichystány také nezávodní vyjížďky po okolí zázemí, tzv. Open 
jízdy pod vedením zkušených instruktorů, ale také s nezapomenutelným Viki Cabadajem z filmu Sněžen-
ky a machři. Na Open jízdy je navázána dokonce půjčovna lyží a základního běžkařského vybavení zdar-
ma. Nezávodní zkrácené vyjížďky 
zdarma budou většinou kopírovat 
část závodní tratě a budou si na 
nich moci vyzkoušet stopu všichni, 
kteří se zatím na hlavní závody 
necítí. Závody se pojedou volnou i 
klasickou technikou, unikátní je 
závod družstev v rámci akce Krko-
nošské 70. Speciální doprovodný 
program přichystal úvodní závod 
se zázemím ve Vysočina Areně. 
Jeden z nejmodernějších sportov-
ních areálů v ČR otevře v den zá-
vodu  své zázemí při moderova-
ných prohlídkách, na biatlonové 
střelnici měli příležitost vyzkoušet 
si zájemci z řad dospělých i dětí 
střelbu pod dohledem novoměst-
ských trenérů. 

S partnerstvím České unie sportu začal  

oblíbený seriál závodů Stopa pro život 
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Stopa pro život 2018 během dvou měsíců potěší milovníky běžkařského sportu v nejkrásnějších lokali-
tách českých hor a opět očekává vysokou účast. Uplynulé ročníky ukázaly, že Stopa pro život je nejkom-
plexnějším seriálem závodů v běhu na lyžích u nás. Kromě důrazu na bezchybné pořadatelské, organi-
zační a technické provedení je její prioritou zajištění kvalitních služeb v areálu pro maximální pohodlí a 
spokojenost závodníků i jejich doprovodu. Také v letošním roce se běžkaři mohou těšit na VELKOKAPA-
CITNÍ VYHŘÍVANÝ STAN s klidovou zónou, jídelnou a výdejem několika druhů teplých jídel z vlastní ku-
chyně.  

Také letošní ročník Stopy přichází s několika novinkami. Tou největší je první novodobý ročník závodu Ve 
stopě Zlaté lyže, který naváže na 80. ročník jednoho z nejvěhlasnějších závodů v České republice – Zlatá 
lyže, která se letos jela jako součást MČR v běhu na lyžích a také jako kvalifikační závod na ZOH 
v Koreji. Skvělou novinkou je spojení seriálu s tváří naší naděje právě pro blížící se olympiádu 
v jihokorejském Pchjongčchangu, Bárou Havlíčkovou. Samotné závodníky určitě potěší premiérový start 
závodu na 10 km volně v rámci Jilemnické 50, která je určena těm zájemcům o běžky, kteří ještě nemají 
odvahu na delší tratě, ale chtějí si objet trasu v závodním tempu s číslem na prsou. Je to vynikající příle-
žitost pro doprovod závodníků nebo pro mladé lyžaře, kteří chtějí zkusit něco nového. Další novinka je 
naopak určená skalním lyžařkám ženám. Pořadatelé Krkonošské 70 se od letošního roku rozhodli otevřít 
závod hlídek na nejdelší 70 km dlouhé trati i pro ženy v kombinovaných družstvech s muži.   

 

 

Nejcennější kovy si odvezli zkušení borci. Mezi tisícovkou účastníků se svým výkonem blýskl 
 i skifař Ondřej Synek 
Ve znamení hned několika jedniček se 
pořadatelům z ČK SKI Jilemnice a orga-
nizátorům série Stopa pro život podařilo 
uspořádat druhý závod seriálu Stopa pro 
život 2018. Hned dvě jedničky se skvěly 
v pořadové číslovce ročníku, Jilemnická 
50 letos slavila své 11. narozeniny. Na 
jedničku se podařilo pořadatelům včas 
přesunout místo konání závodu z jilem-
nického areálu Hraběnka na krásný ok-
ruh Vítkovice - Roudnice se zázemím na 
Roudnici před obecní úřad. O tlustých 
duchnách sněhu, jaké napadly v uplynu-
lých dnech v Alpách, si české hory mo-
hou nechat jenom zdát, navíc před zá-
vodem přišlo opět oteplení, a tak i sluš-
ná pokrývka drahocenného sněhu v níže položených partiích Krkonoš brzy začala povolovat a tát. Čty-
ři dny před závodem proto došlo k rychlému přesunu celého podniku o pár set metrů výše, k včasné-
mu předání informací závodníkům na všech sociálních kanálech, na jedničku se podařilo zajistit i auto-
busovou dopravu z jilemnického nádraží na Roudnici a zpět. 

Pořadatele trochu mrzelo, že o víkendu nepokračovalo azurové, slunečné počasí předchozích dnů. 
Bílá mlha visela ve vzduchu nad nejvyšším pohořím České republiky po oba dny. Ale jinak vše pro-
běhlo na dvě jedničky, jak si jedenáctý ročník zasloužil. 

 

Organizátorem seriálu Stopa pro život je sdružení Stopa pro život, z.s. ve spolupráci se společností 
Petr Čech Sport, a.s., pořadatelem úspěšného projektu Kolo pro život - největšího seriálu závodů na 
horských kolech u nás.  

 

Více informací k seriálu Stopa pro život naleznete na webových stránkách www.stopaprozivot.cz. 

11. ročník Jilemnické 50 ZP MV ČR nabídl 27. a 28. ledna na Roudnici velkým i malým  

běžkařům plnohodnotný víkendový zážitek na lyžích.  

file:///C:/Users/opatrny/Documents/ADV ČR
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V rámci antidopingové osvěty přináší Zpravodaj ČUS Informace z Antidopingového výboru ČR 

 

Medaile po čtyřech letech 

České reprezentantky v biatlonu Eva Puskarčíková, Gabriela Koukalová, Jitka Landová a Veroni-

ka Vítková přeberou bronzové medaile z olympiády 2014 v Soči.   

Původně druhé Rusky byly diskvalifikovány kvůli dopingu Jany Romanovové a Olgy Viluchino-

vé, a tak se naše kvarteto posune na třetí příčku. 

„Spravedlnost se ukázala, že existuje. Mnohokrát jsme si s holkama říkaly, že dříve nebo později 

medaile přijde“, řekla Landová, která již nezávodí, ale učí na základní škole v Jablonci nad Ni-

sou. 

Viluchinová musí navíc vrátit stříbro ze sprintu. 

Obě již zmíněné Rusky figurovaly na seznamu ruských sportovců zapletených do dopingu. Mezi-

národní olympijský výbor jim rovněž udělil doživotní zákaz účasti na Olympijských hrách ve 

všech funkcích a to nejenom jako závodnic. 

Diskvalifikace ze Soči však potkala i další ruské sportovce – skeletonistu Sergeje Čudinova a 

členy zlatého čtyřbobu Dmitrije Truněnkova a Alexeje Něgodalja. Již dříve byl také potrestán pi-

lot vítězné posádky Alexandr Zubkov, který bral v Soči dokonce dvě zlaté!  

Z výsledkových listin her v Soči bylo k 10. prosinci vyškrtnuto 19 ruských sportovců. Tato země 

tak především až teď doplácí na státem řízený doping, který nastartoval již po neúspěšných zim-

ních hrách ve Vancouveru 2010. Jednalo se především o manipulaci, respektive nezákonnou 

výměnu, pozitivních dopingových vzorků za negativní.  

Ruští sportovci také přišli o jedenáct medailí z domácí olympiády 2014 a v hodnocení národů 

podle počtu cenných kovů klesli až na šestou příčku. 

Mezinárodní olympijský výbor již také zveřejnil úplnou vyšetřovací zprávu, která se opírala o šet-

ření Richarda McLarena. Klíčových svědkem se stal již bývalý ředitel moskevské laboratoře Gri-

gorij Rodčenkov, který v současné době z obavy o svůj život přebývá v USA. Ten označil za klí-

čovou osobu při dopingu Rusů bývalého ministra sportu Vitalije Mutka. 

Podrobná zpráva komise Mezinárodního olympijského výboru pod vedením Denise Oswalda po-

tvrdila, že podvodný systém popsaný již dříve McLarenem, tedy výměna pozitivních za negativní 

dopingové vzorky, byl během Her v Soči hojně využíván…     

  

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ 
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz.  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Obraťte se na nás pomůžeme zprostředkovat  

vaše zapojení do MAS 

 V 59. ročníku odborné ankety Sportovec roku, vyhlašované 

Klubem sportovních novinářů, přispělo svými hlasy celkem 217 

žurnalistů. Celý projekt organizačně zajišťuje více jak 20 let 

agentura BPA sport marketing.  

Titul Sportovec roku 2017 získala Gabriela Koukalová, mistryně světa a 

vítězka dvou disciplín Světového poháru v biatlonu. Novou královnu 

českého sportu korunoval předseda Klubu sportovních novinářů 

Zdeněk Pavlis společně s Jozefem Pribilincem, olympijským vítězem a 

dvojnásobným držitelem ocenění Sportovec roku. V nejlepší desítce se 

objevilo pět zástupkyň něžného pohlaví a obsadily následující příčky. 

Za první Koukalovou získala druhé místo mistryně světa v hodu 

oštěpem Barbora Špotáková. Třetí příčku vybojovala tenistka Karolína 

Plíšková. Čtvrtou příčku obsadil mistr světa ve veslování Ondřej Synek, 

který byl současně nejlepším mužem v anketě Sportovec roku 2017. 

Sedmé místo patří sportovnímu lezci Adamu Ondrovi. Osmou příčku 

získal kajakář Josef Dostál.  Sportovními legendami se stali házenkáři z 

MS roku 1967. Nejlepším kolektivem roku 2017 se stala reprezentace 

ČR v malém fotbalu. Druhou příčku získali fotbalisté SK Slavia Praha. 

Bronzový stupínek vybojovali hokejisté HC Kometa Brno. V juniorské 

kategorii, kterou vyhlašuje Nadace České sportovní reprezentace, se 

na děleném prvním místě umístila Michaela Hrubá společně s Filipem 

Nepejchalem. Míša je aktuální mistryní Evropy v atletice juniorů do 20 

let. Filip mimo jiné mistr světa juniorů ve vzduchové pušce a mistr 

Evropy v libovolné malorážce.  

Další pořadí: 

Sportovec roku: 1. Gabriela Koukalová biatlon 1 282 bodů; 2. Barbora 

Špotáková atletika 1 163 bodů;  3. Karolína Plíšková tenis 990 bodů 4. 

Ondřej Synek veslování 989 bodů; 5. Ester Ledecká snowboarding 930 

bodů; 6. Martina Sáblíková rychlobruslení 869 bodů; 7. Adam Ondra 

sportovní lezení 676 bodů; 8. Josef Dostál rychlostní kanoistika 649 

bodů; 9. Martin Fuksa rychlostní kanoistika 586 bodů; 10. Jakub 

Vadlejch atletika 494 bodů;  

Junioři: Filip NEPEJCHAL, střelectví; Michaela HRUBÁ, atletika; 

Antonie GALUŠKOVÁ, kanoistika-vodní slalom; Anna DUŠKOVÁ, 

Martin BIDAŘ krasobruslení; Barbora SEEMANOVÁ, plavání; Marek 

GRYCZ, moderní pětiboj; Viktor POLÁŠEK, skoky na lyžích; Daniel 

BABOR, cyklistika; Nikol TABAČKOVÁ, atletika; Markéta DAVIDOVÁ, 

biatlon.                                Zdroj: http://sportovecroku.cz/tiskove-zpravy/ 

   Foto: BPA sport marketing a.s.   

SPORTOVEC ROKU 2017 

http://sportovecroku.cz/tiskove-zpravy/
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 4. 2. 2018 Orlický maraton -Deštné v Orlických 
horách 

10. 2. 2018 Mezinárodní Krušnohorská třicítka  -
Moldava 

10. 2. 2018 Opatovské šmajd  -Velké Opatovice 

10. 2. 2018 Karlův běh  -Boží Dar 

10. 2. 2018 Jevíčko cup 2018 – 32. ročník turna-
je v halové kopané  -Jevíčko 

16. 2. 2018 Lyžařský pohár Vysočiny na Šacber-
ku 2018  -Jihlava 

17. 2. 2018 Lyžařské závody pro veřejnost TJ 
Sokol Mosty  -Mosty u Jablunkova 

17. 2. 2018 Cena skřítka Ostružníka – veřejný 
závod v obřím slalomu pro děti i 
dospělé – 10. ročník  -Ostružná 

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“  

Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

ČUS - Sportuj s námi! 

„Patroni na sociálních sítí ČUS - SPORTUJ S NÁMI“    

REPORTÁŽ: Na turnaji barevného minivolejbalu v Kojetíně 
se představili hráči ze tří krajů 

V neděli 28. ledna se ve sportovní hale v Kojetíně sešlo přes 160 dětí, aby změřily své síly v mládežnickém 
turnaji barevného minivolejbalu určeného pro všechny zá-
jemce ve věku od šesti do dvanácti let. V pěti barevných 
kategoriích se utkalo sedmdesát týmů ze tří krajů – Olo-
mouckého, Zlínského a Jihomoravského. 

„Turnaj proběhl hladce. Z původně přihlášených družstev 
se tři kvůli nemoci odhlásily, ale i tak se během dne na 
palubovce vystřídalo 165 dětí z dvanácti oddílů a tří krajů. 
Nejúspěšnější byli celkově mladí volejbalisté z Kroměří-
že,“ uvedl Tomáš Sedláček, jeden z organizátorů akce z 
SK Kojetín. 

Nejpočetněji zastoupená byla oranžová kategorie (8–9 
let), v níž se sešlo 21 týmů. Devatenáct družstev bojovalo 
o vítězství v červené kategorii (9–10 let), ve žluté (6–7 let) 

nastoupilo sedmnáct celků, v modré (12 let) soutěžilo devět družstev a čtyři týmy absolvovaly zelenou katego-
rii. Výběry (11 let). 

„Na dvanácti kurtech se během dne odehrálo přes 400 zápasů. Dopoledne se ve dvou nejmladších kategori-
ích stihlo za tři hodiny 210 utkání a odpoledne pak za stejnou dobu také shodný počet zápasů starších dětí. 
Všichni účastníci za své výkony obdrželi účastnické listy a drobné odměny, vítězové jednotlivých kategorií na-
víc získali diplomy, medaile a sošky volejbalistů,“ řekl Tomáš Sedláček. 

Pořadatelé akce si odpočinou jen na chvíli a hned se pustí do přípravy dalšího turnaje barevného minivolejba-
lu, který se uskuteční ve druhé polovině dubna. 

Akce nového ročníku projektu 

Únor 2018 

http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.cus-sportujsnami.cz/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=leDDcBdG3pE
https://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2017/12/memorial_nikodema_4ku3.jpg
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17. 2. 2018 O pohár města Světlá nad Sázavou  
-Světlá nad Sázavou 

17. 2. 2018 Zimní pětiboj 2018  -Borohrádek 

18. 2. 2018 51. Jizerská padesátka  -Bedřichov 

18. 2. 2018 Mládežnické halové turnaje ve fotba-
le  -Holešov 

22. 2. 2018 Oblastní přebor základních a střed-
ních škol v obřím slalomu  -Potštát 

24. 2. 2018 O vítězství v únoru  -Sokolov 

24. 2. 2018 Bedřichovský Ski cross  -Bedřichov 

24. 2. 2018 Mezinárodní silniční běh Rohálovská 
10,  -Prusinovice 

24. 2. 2018 Sportovní akce Svijany cup v přírod-
ním sáňkování  -Smržovka 

 

Ministerstvo financí stanoví podle  § 189 odst. 4 
zákona č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce : 

§ 1 

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 
2018 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. 

§ 2  

Vyhláška č. 366/2016., o stanovení výše základ-
ních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, 
se zrušuje. 

 

  § 3 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2018. 

 

JUDr. Miroslav Jansta  v.r. 

   předseda ČUS 

 

Tato vyhláška je uvedené na stránkách ČUS v 
plném znění i s tabulkami:   

http://www.cuscz.cz/files/2210ZWY.doc 

I. O z n á m e n í    401  

VYHLÁŠKA 

ze dne 23. listopadu 2017 

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018 

Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

http://www.cuscz.cz/files/2210ZWY.doc
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
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Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví pod-
le § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb.,  záko-
ník 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 

jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč, 

osobních silničních motorových vozidel 4,00 Kč. 

 

Stravné 

§ 2 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší 
zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoní-
ku práce nejméně ve výši 

78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

119  Kč,  trvá-li   pracovní   cesta   déle   

 než  12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

186 Kč, trvá-li  pracovní  cesta  déle než 18 hodin. 

§ 3 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší 
zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoní-
ku práce ve výši 

 

78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta  5 až 12 
hodin, 

119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 
12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 

186 Kč až 223 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  

 

30,50 Kč u benzinu automobilového  95 oktanů, 

32,80 Kč u benzinu automobilového  98 oktanů, 

29,80 Kč u motorové nafty. 

  

§ 5 

Vyhláška č. 440/2016 Sb., o změně sazby zá-
kladní náhrady za používání silničních motoro-
vých vozidel a stravného  a o stanovení průměr-
né ceny pohonných hmot pro účely poskytování 
cestovních náhrad, se zrušuje.  

 

 § 6 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  
1. ledna 2018. 

 

                                       

                        JUDr. Miroslav Jansta  v.r. 

                                   předseda ČUS 
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II. O z n á m e n í  463 

VYHLÁŠKA 

ze dne 15. prosince 2017 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o 
stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 

http://www.cstv.cz

