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1 SPORTOVNÍ INSTITUCE A SOUTĚŽE

Pro rozvoj každé sportovní hry má založení řídící instituce (asociace, federace,
unie) naprosto klíčovou úlohu. Tyto instituce zaštiťují na svém či organizačním stupni
– celosvětový, kontinentální, národní, regionální – v dané sportovní hře mistrovství
světa, mistrovství Evropy, národní ligy a množství dalších různých mistrovských a
pohárových soutěži. Tyto organizace pečují zpravidla o jedinou sportovní hru (např.
stolní tenis) nebo o několik příbuzných sportovních her (např. (pozemní hokej a
halový pozemní hokej).
Vedle těchto sportovních institucí jsou ale také organizace, které mají
multisportovní

charakter.

Nejvýznamnější

z nich

je

bezesporu

Mezinárodní

olympijský výbor (International Olympic Committee – lOC . Na programu letních
olympijských her v roce 2004 v Aténách byly ze sportovních her házená, basketbal,
vodní pólo, fotbal, volejbal, plážový volejbal, pozemní hokej, tenis, stolní tenis,
badminton, baseball a softball. Na programu zimních olympijských herm je pouze
lední hokej. European Olympic Committees (EOC) organizuje v sudých letech letní i
zimní olympijské festivaly mládeže (EYOF). Na všech z nich se objevují také turnaje ve
sportovních hrách, které jsou na olympijském programu.
Kromě olympijských her je ale celá řada jiných sponových soutěží , které mají na
programu řadu sportů včetně sportovních her. Můžeme je rozlišit podle
geografického nebo rezortního hlediska.
Podle územního hlediska jsou to například Světové hry (/World Games), které
pořádá Mezinárodní asociace světových her (Internation al World Games Association
– IWGA) ve čtyřletých cyklech pro neolympijské sporty. Na program Světových her
2005 v německém Duisburgu se dostalo celkem 40 sportovních odvětví. Mezi nimi ze
sportovních her plážová házená, korfball, netball, ultimate, ragby v sedmi, americký
fotbal, faustball, squash, racquetball. Pořádánjy jsou také kontinentální Africké hry,
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Panamerické hry. Příkladem multisportovní sotěže s vazbou pouze na určitý historický
region jsou Hry středomořských zemí (Comité International des Jeux Mediterranées –
CIJM).
Podobně je tomu u soutěží podle rezortního hlediska. Své univerziády a
mistrovství

světa

mají

vysokoškoláci

(Federation

Internationale

du

Sport

Universitaire FISU). Světové a evropské soutěže se sportovními hrami mají rovněž
středoškoláci (International School Sport Federation – ISF), starší sportovci –
veteráni (International Master Games Associaton – IMGA), vojáci (Conseil
International du Sport Militaire – CISM), policisté (Union Sportive des Polices
d´Europe (USPE), železničáři (Union Sportive Internationale des Cheminots – USIC) či
katolíci Fědération Intemadonale Sportive de l´Enseignement Catholique – FISEC) a
další.
Zdravotně postižení sportovci mají své paralympiády, deaflympiády a speciální
olympiády. Federace jednotlivých sportovních her většinou s těmito multisportovními
organizacemi spolupracují. Navíc se sdružují do dalších společných institucí. Vedle lOC
a IWGA to je například General Association of International Sports Federation (GAISF)
a řada dalších.

Sportovní hry zdravotně postižených
V souvislosti se značným počtem druhů a stupňů zdravotního postižení vznikla celá
řada sportovních soutěží a institucí, které o jejich organizaci pečují. V České republice
to jsou:


Česká federace sportovců s centrálními poruchami hybnosti Spastic

Handicap (ČFSCPHSH)


Český svaz tělesně postižených sportovců (ČSTPS),



Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS),



Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS),



Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS),



Č český svaz vnitřně postižených sportovců (ČSVPS).
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Tyto svazy jsou sdruženy do Unie zdravotně postižených sportovců (UZPS) a jsou
členy ČSTV. Současně mají vazby na příslušné mezinárodní instituce a jsou řádnými
členy Českého paralympijského výboru (ČPV). S výjimkou ČSPVS, která je pouze
členem přidruženým, neboť zde mezinárodní organizace chybí. Pospáním ČPV je
podílet se na přípravě a účasti zdravotně postižených sportovců na letních a na
zimních paralympijských a deaflympijských hrách. Český paralympijský výbor má
proto nezbytné vazby na International Paralympic Comittee (IPC).
V Mezinárodním paralympijském výboru – IPC, který sídlí v německém Bonnu, jsou
zastoupeny následující mezinárodní organizace:
Cerebral Palsy International Sport andRecreacional Association (CP-ISRA) – zde
je členem ČFSCPHSH.
International Stoke Mandeville Wheelchairs Sports Federation ISMWSF). Světová
sportovní organizace pro vozíčkáře se sídlem v Aylesbury (Velká Británie). Zde a
v následující organizaci je zastoupen ČSTPS.
International Sports Organasation for the Disabled (ISOD) – Světová sportovní
organizace pro tělesně postižené se sídlem v kanadském Ontariu. ISMWSF a ISOD se
v roce 2003 dohodly na spojem a vystupují nyní pod společným označením IS MWSFISOD.
International Blind Sports Association (IBSA) – členem je ČSZPS.
International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability (INAS-FID)
– členem je ČSMPS.

2 Pořádání soutěží ve sportovních hrách
Soutěž ve sportovní hře je stanovený sled utkání mezi soutěžícími stranami utkání
je tedy jednotkou soutěže. Uspořádání soutěže ve sportovních lích je ovlivněno
především časem, ve kterém musí soutěž proběhnout, a počtem zúčastněných
soupeřů (jednotlivci, dvojice nebo družstva). Časově může být např. soutěž deseti
družstev ohraničena jedním nebo dvěma dny (krátkodobý turnaj), jedním či dvěma
týdny (většina turnajů na mistrovství světa či Evropy) nebo jedním rokem,
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(dlouhodobý turnaj). Soutěže se musí zúčastnit nejméně dvě družstva (nejčastěji čtyři
až dvanáct), do soutěží masového charakteru však může být zapojeno i několik set
družstev. V takovýchto případech jsou soutěže uspořádány ve více stupních (např.
extraliga, první liga, druhá liga, divize, krajská soutěž, okresní soutěž).
Obsahová (počet účastníků) a časová stránka struktury soutěže ovlivňují
bezprostředně stránku vztahovou, to je způsob uspořádání jednotek soutěže (utkání).
Rozeznávají

se

tři

formy

soutěží

(též

soutěžní

nebo

hrací

systémy):

stejnoměrné‚vyřazovací a smíšené.
Ve stejnoměrné formě soutěže má každý z účastníků zajištěno, že se postupně utká
s každým z ostatních účastníků (těž tzv. „systém každý s každým“, též „robin“ systém).
Postupné utkání se všemi soupeři se může uskutečnit p ouze jedenkrát soutěž
s jediným cyklem), nejčastěji u časově omezených turnajů, ale také dvakrát či čtyřikrát
(dlouhodobé mistrovské soutěže). Počet utkání (x), které je zapotřebí i sehrát, se
vypočítá dosazením počtu účastníků (n) a počtu cyklů (a) do vzo rce, který má obecně
tuto podobu:

𝑥=

𝑥=

a .n(n−1)
2

n (n−1)
2

Tento vzorec je možně dále upravit:

pro soutěž s jedním cyklem:


pro soutěž se dvěma cykly:

x = n (n – 1)



pro soutěž se čtyřmi cykly:

x = 2n (n – 1).

V následující tabulce je uveden příklad rozpisu soupeřů pro jednotlivá kola (každý
účastník v něm sehrál jedno utkání) soutěže s jedním cyklem při osmi i účastnících.

STUDIJNÍ TEXT K PROJEKTU
MODERNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI

Při sestavování rozpisu se postupuje následovně:


pro první kolo zapíšeme čísla, pod kterými družstva startují,

v aritmetickém pořadí proti směru hodinových ručiček,


pro všechna ostatní kola ponecháváme nejvyšší číslo (v tomto případě

osm) v prvním řádku, ale střídavě na prvním místě (domácí družstvo) a druhém
(hostující družstvo). Číslo jedna umístíme vždy na místo, na kterém bylo
v předchozím kole číslo zahajující druhou polovinu účastníků (v tomto případě
číslo pět). Zbývající čísla pak zapisujeme v aritmetickém pořadí od čísla jedna
opět proti směru hodinových ručiček,


pro jiný počet účastníků postupujeme obdobným způsobem. Je -li počet

družstev lichý, provedeme rozpis pro nejbližší vyšší sudý počet. V každém kole
pak má jedno družstvo volno (vždy to, které má hrát proti nejvyššímu – tedy
neobsazenému číslu),


v případě, že soutěž probíhá ve dvou cyklech, změní se pro druhý cyklus

pořadí čísel v každém z párů (kdo byl v prvním cyklu domácí, hraje ve druhém
cyklu na hřišti soupeře a naopak).

Výsledky jsou pro větší přehlednost průběžného i konečného pořadí účastníků
zapisovány do tabulky, která může mít různé podoby. Zpravidla jsou zaznamenávány
počty již sehraných utkání, kolik jich skončilo výhrou či porážkou (případně remízou)
daného družstva, počet získaných bodů a často též celkové skóre ( získaných a
obdržených gólů, vítězných či ztracených setů).
Konečné pořadí družstev v soutěži, která byla organizována ve stejnoměrné formě,
vykazuje vysokou spolehlivost vzhledem ke skutečné sportovní výkonnosti
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zúčastněných. Vliv tzv. náhodných výsledků je, zvláště u soutěží s více cykly,
zanedbatelný. Stejnoměrnou formu soutěže však nelze uplatnit tam, kde počet
účastníků přesahuje časové možnosti. Po krátkodobé a střednědobé soutěže je
maximum 6-8 účastníků, pro dlouhodobé soutěže asi 18-20 účastníků. V krátkodobých
či střednědobých soutěžích s počtem okolo 12-16 účastníků se proto často používá
skupinové varianty stejnoměrné formy. Např. turnaj 12 družstev je hrán ve dvou
šestičlenných skupinách jednocyklovou formou každý s každým. Vítězové skupin se
pak utkají 1. a 2. Místo konečného pořadí, druzí ze skupin o 3. a 4. Místo, třetí ze
skupin o 5. a 4. místo atd. Tato varianta může mít i více stupňů. Tak např. turnaj 16
družstev se hraje nejdříve ve čtyřech skupinách po čtyřech účastnících formou každý
s každým. První tři družstva s každé skupiny (celkem 12 družstev) vytváří dvě
šestičlenné skupiny, ve kterých se družstva utkají opět každý s každým, přičemž se ale
předchozí výsledky ze čtyřčlenných skupin započítávají. Konečné pořadí se pak určí
stejně jako v předchozím příkladu. Družstva, která skončí v úvodních čtyřčlenných
skupinách poslední, mohou vytvořit skupinu bojující o umístění na 13. až šestnáctém
místě, rovněž formou každý s každým.
Při vysokém počtu účastníků a velmi omezených časových možnostec h je někdy
nutné použít vylučovací formy soutěže (též tzv. „K.O. systém“). Účastníci jsou
rozlosování do dvojic. Do dalšího kola postupují vždy jen vítězové. Poražení účastníci
jsou ze soutěže vyřazeni. Počet nutných utkání se tak podstatně sníží. Tak např. při
24 účastnících postačí při vyřazovací formě soutěže 23 utkání, zat ímco při
jednocyklové stejnoměrné formě soutěže by bylo zapotřebí 276 utkání. Značnými
nedostatky vylučovací formy jsou však nestejné počty utkání pro jednotlivé
zúčastněné, a to, že každé utkání rozhoduje o dalším „bytí či nebytí“. Proto, je -li
možný odhad sportovní výkonnosti účastníků, jsou nejlepší z nich nasazování tak, aby
se nemohli vzájemně vyřadit již v prvních kolech. Ve vylučovací soutěži je vyhlašován
zpravidla jen vítěz, druhé místo přísluší poraženému finalistovi, o třetí místo se dělí
oba poražení semifinalisté. Pořadí dalších účastníků nebývá určováno.
Počet účastníků se ve vylučovací soutěži zmenšuje každým kolem o polovinu. Proto
je výhodné, aby se prvního kola zúčastnilo jen tolik družstev, kolik je rovno některé
mocnině dvou (např. 16, 32, 64 atd.). Obvykle je však počet přihlášených jiný a pak je
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nutné sehrát tzv. předkolo. V předkole se hraje pouze utkání, aby byl počet družstev
(n) zredukován pro první kolo na nejbližší nižší mocninu dvou (2 y ). Počet utkání pro
předkolo se stanoví podle vzorce: x = (n – 2 y ).
To znamená, že při 24 účastnících se musí v předkole sehrát osm utkání. Jinými
slovy: předkolo musí sehrát 16 účastníků. Osm vítězů předkola postupuje do prvního
kola, kde vytvoří další soutěžní dvojice společně s osmi účastníky, kteří měli
v předkole volno. Celkový počet utkání ve vylučovací formě soutěže, včetně utkání
předkola, je možno vypočítat dle vzorce x = n – 1.
Vylučovací forma soutěže může být uplatněna rovněž při tak zvaném „play off“,
kdy je k celkovému vítězství nad soupeřem zapotřebí vyhrát stanovený počet utkání
(nejčastěji 2, 3 nebo 4).
Pro zmírnění nevýhod vylučovací formy soutěže je někdy uplatňována forma, při
které jsou účastníci ze soutěže s konečnou platností vyřazováni až po druhé porážce.
To znamená, že hráči (družstva), kteří poprvé prohráli, jsou postupně zařazováni do
druhého cyklu, který je hrán opět vylučovací formou. Vítězem celé soutěže je
zpravidla vítězný finalista prvního cyklu. Poražený finalista prvního cyklu a vítězný
finalista druhého cyklu se spolu utkají o 2. a 3. místo v soutěži. V jiné variantě se ve
finále utkávají vítězové prvního a druhého cyklu. Tato forma soutěže zaručuje
každému z účastníků nejméně dvě utkání a dává též hráči (případně družstvu), který
jednou prohrál (třeba i v předkole prvního cyklu), teoretickou možnost vybojovat se
celkové ještě druhé místo (první varianta) nebo dokonce první místo (druhá varianta).
Počet potřebných utkání však vroste oproti jednoduché vylučovací formě téměř
dvakrát. Vypočítá se podle vzorce: x = 2n – 3.
Ve smíšené formě soutěže se různým způsobem spojují principy stejnoměrné i
vylučovací formy. Klasickým příkladem míšené formy soutěže je mistrovství světa ve
fotbale. Například v roce 2006 bylo 32 družstev závěrečného turnaje rozděleno do
osmi skupin po čtyřech, ve kterých hráli formou každý s každým v jednom cyklu.
Šestnáct postupujících družstev (dva první z každé skupiny) pak hrálo další utkání
vylučovací formou. Poražení semifinalisté se ještě utkali o 3. a 4. místo. K sehrání celé
soutěže tak bylo zapotřebí 64 utkání, zatímco při uplatnění čisté stejnoměrné formy
by se jich muselo sehrát 496. Přitom měl každý z účastníků zajištěna nejméně tři
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utkání, zatímco při čisté vylučovací formě by nejméně tři utkání sehrálo pouze osm
čtvrtfinalistů.
Nezbytným předpokladem plynulé a bezzávadné soutěže je odpovídající předběžní
i průběžné organizační zajištění. Rozsah organizačních opatření je úměrný počtu
účastníků a sportovně společenskému významu soutěže. Organizátor musí soutěž do
podrobnosti připravit ze všech základních hledisek. Mimo jiné musí soutěž do
podrobnosti připravit ze všech základních hledisek. Mimo jiné musí být zváženo:


která družstva (hráči) mají právo se soutěže zúčastnit,



podle jakých pravidel, příp. doplňujících a pozměňujících ustanovení se

bude hrát,


jaké formy soutěže bude použito, kdy a kde se jednotlivá utkání

uskuteční,


jakým způsobem bude určen vítěz a pořadí na dalších místech,



jaké ceny případně tituly budou udělovány, včetně případných

doprovodných dílčích soutěží (např. soutěž slušnosti, soutěž o nejlepšího
střelce, brankáře apod.),


jak budou k utkání delegováni rozhodčí a další případní funkcionáři,

např. časoměřiči, zapisovatelé, hlasatelé, reprezentanti řídící instituce,


jak bude zajištěna lékařská a zdravotnická služba,



jak budou uhrazeny případné náklady na soutěž,



jaké musí být vybavení sportovišť a dalšího příslušenství,



jak bude zajištěna případná doprava, ubytování a stravování soutěžících,



jak bude prováděna propagace soutěže,



jak se bude spolupracovat se sdělovacími médii.

Propozice soutěží

a) Všeobecná ustanovení
Pořadatel:

Gymnázium V Olomouci – Hejčíně, Tomkova 45
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Datum přeborů:

19. ledna 2011

Prezence:

19. ledna 2011 v 8,30 hod., v tělocvičně gymnázia v Olomouci –
Hejčíně

Místo přeborů: Tělocvična gymnázia v Olomouci – Hejčíně, Tomkova 45, tělocvična
ZŠ v Olomouci - Řepčíně
Ředitel přeborů:

Mgr. Jaroslav Novák, gymnázium v Olomouci – Hejčíně, Tomkova
45, 779 00, Olomouc

Org. pracovník:

Mgr. Jana Bláhová, gymnázium V Olomouci – Hejčíně, Tomkova
45,779 00, Olomouc e-mail: jana.blahova@gh.cz , tel. 777 543 445

Hlavní rozhodčí:

Mgr. Jan Trávniček

Účastníci:

Žáci středních škol

Přihlášky:

Závazné přihlášky zašlou školy nejpozději do 10. 1. 2011 na

adresu org. pracovníka
Stravování:

Zajistí pořadatel na základě předběžných objednávek škol

a na jejich náklady
Úhrada nákladů:

Družstva startují na náklady vysílaných škol

b) Technická ustanovení
Předpis:

hraje se podle platných pravidel volejbalu, hraje se jedním míčem GALA
BV 5281S competition colour

Startují:

Chlapci – studenti středních škol v jednotných dresech

Hrací systém: Hrací systém bude určen na základě počtu přihlášených škol, losování
bude provedeno 19. ledna 2011 v 8,45
Rozhodčí:

Budou delegováni komisí rozhodčích volejbalového svazu olomouckého
kraje

Námitky:

Je možno podat po ukončení utkání s vkladem 150,-Kč, který v případě
zamítnutí propadá ve prospěch pořadatelů

Ceny:

Vítěz obdrží titul Oblastní přeborník středních škol ve volej balu chlapců.
První dvě družstva postupují do přeboru středních škol Moravy. První
tři družstva obdrží věcné ceny a diplomy. Bude vyhodnocen nejlepší
hráč přeborů
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Mgr. Jaroslav Novák
ředitel přeborů

PhDr . Jan Kvaček
ředitel gymnázia

3 Soutěže ve sportovních hrách na základních a středních školách v ČR

Sportovní soutěže a tělovýchovné akce pro všechny základní a střední školy
organizuje Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK).
Asociace školních sportovních klubů České republiky (AŠSK ČR) je multisportovní zapsaný
spolek, který iniciuje a podporuje pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních
klubech. Od ostatních sportovních sdružení se odlišuje tím, že akcentuje prožitek a samotnou
účast v pohybových aktivitách.
Činnost asociace zajištují převážně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, kteří jako
vedoucí kroužků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládež na základních a
středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve svém volném čase.
Organizační struktura asociace pokrývá celou Českou republiku. Základní organizační
jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními složkami zodpovědnými za koordinaci
činností v regionech jsou okresní a krajské rady, případně sekretariát AŠSK ČR.
AŠSK ČR je partnerem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jiných významných
sportovních organizací. Zároveň je AŠSK ČR oficiálním zástupcem České republiky v
Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která sdružuje organizace z více než 80 zemí světa.

Na základě dohody a koordinace činnosti s MŠMT ČR, případně se sportovními
svazy a podle finančních možností AŠSK jsou soutěže zařazeny do tří skupin:


Postupové soutěže, které se organizují až do republikového finále.



Soutěže, které se organizují podle zájmu a možností regionů.



Pohár AŠSK ČR se týká sportovních odvětví s tradicí v soutěžích AŠSK ČR,

zpravidla se v něm organizují postupová kola ve všech krajích.
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Postupové soutěže ve sportovních hrách
Vítězné družstvo školy nebo výběr školy postupuje do okrskového, dále do
okresního a poté do krajského kola u všech soutěží. Vítěz krajského finále absolvuje
kvalifikaci do republikového finále AŠSK, která je rozdělena do dvou oblastí:
a) oblast VÝCHOD, kam postupují vítězové krajských kol z těchto krajů:
Jihomoravský, Zlínský, Vysočina, olomoucký, Moravskoslezský a Pardubický.
Družstva na prvních třech místech postupují do republikového finále,
b) oblast ZÁPAD, kam postupují vítězové krajských kol z těchto krajů:
Středočeský,

Jihočeský,

Plzeňský,

Karlovarský,

Ústecký,

Liberecký,

Královohradecký a Praha. Družstva na prvních třech místech postupují do
republikového finále.

Bergerovy tabulky pro organizaci turnajů
Tabulka pro 3 a 4 družstva:
1.kolo

1-4

2-3

1

2.kolo

4-3

1-2

3

3.kolo

2-4

3-1

2

Tabulka pro 5 a 6 družstev:

volno

1.kolo

1-6

2 - 5

3-4

1

2.kolo

6-4

5 - 3

1-2

4

3.kolo

2-6

3 - 1

4-5

2

4.kolo

6-5

1 - 4

2-3

5

5.kolo

3-6

4 - 2

5-1

3

Tabulka pro 7 a 8 družstev:

volno

1.kolo

1-8

2 - 7

3- 6

4-5

1

2.kolo

8-5

6 - 4

7- 3

1-2

5

3.kolo

2-8

3 - 1

4- 7

5-6

2

4.kolo

8-6

7 - 5

1- 4

2-3

6
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5.kolo

3-8

4 - 2

5- 1

6-7

3

6.kolo

8-7

1 - 6

2- 5

3-4

7

7.kolo

4-8

5 - 3

6- 2

7-1

4

Tabulka pro 9 a 10 družstev:

volno

1.kolo

1 - 10

2 - 9

3- 8

4- 7

5-6

1

2.kolo

10 - 6

7 - 5

8- 4

9- 3

1-2

6

3.kolo

2 - 10

3 - 1

4- 9

5- 8

6-7

2

4.kolo

10 - 7

8 - 6

9- 5

1- 4

2-3

7

5.kolo

3 - 10

4 - 2

5- 1

6- 9

7-8

3

6.kolo

10 - 8

9 - 7

1- 6

2- 5

3-4

8

7.kolo

4 - 10

5 - 3

6- 2

7- 1

8-9

4

8.kolo

10 - 9

1 - 8

2- 7

3- 6

4-5

9

9.kolo

5 - 10

6 - 4

7- 3

8- 2

9-1

5

Příloha 2. Rozlosování – „pavouk“

5 družstev – 7 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

6 družstev – 9 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

7 družstev – 11 utkání
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Kolo vítězů
Kolo poražených

8 družstev – 13 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

9 družstev – 15 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených
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10 družstev – 17 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

11 družstev – 19 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

12 družstev – 21 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených
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13 družstev – 23 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

14 družstev – 25 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených
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15 družstev – 27 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

16 družstev – 29 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených
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17 družstev – 31 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

18 družstev – 33 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených
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19 družstev – 35 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

20 družstev – 37 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených
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24 družstev – 45 utkání
Kolo vítězů

Kolo poražených

32 družstev – 31 utkání
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4 Pořádání sportovních akcí ve volnočasových aktivitách dětí
podle České Unie Sportu - doporučení
Pohlcující, vzrušující a zábavný. Sport je přitažlivý pro všechny bez ohledu na rasu, barvu pleti
nebo společenské postavení. S rostoucí popularitou nejrůznějších sportovních akcí se do jejich
pořádání pouští různé zájmové skupiny, organizace, firmy a samosprávy. Uspořádání takových
akcí ke spokojenosti všech zúčastněných vyžaduje pečlivé naplánování a koordinaci, a
samozřejmě také dodržení určitých povinností upravených obecně platnými právními
předpisy.
Základní povinnosti pořadatele sportovní akce z hlediska platných právních předpisů
Úvodem je třeba upozornit, že v tomto textu nelze obsáhnout všechny možné povinnosti,
které by mohly přicházet v úvahu, a to s ohledem na velkou variabilitu pořádaných sportovních
akcí. Jsou zde tedy uváděny pouze nejtypičtější okruhy problémů, na které by se měl pořadatel
zaměřit.
Zajištění sportovní akce po zdravotní stránce
Vzhledem k tomu, že při sportovní akci lze možnost vzniku poranění či úrazu (a to i závažného)
s velkou pravděpodobností předpokládat, je rozhodně třeba sportovní akci určitou formou
zdravotnicky zajistit. Rozsah potřebného zajištění (zdravotník/lékař/rychlá záchranná služba)
je třeba posuzovat zejména podle rizikovosti pořádané akce, množství účastníků apod. V
tomto směru lze doporučit konzultaci ve zdravotnickém zařízení dané spádové oblasti, kde se
sportovní akce pořádá nebo konzultaci s tělovýchovným lékařem.

Předejití vzniku své odpovědnosti za škodu na zdraví (nejčastěji úraz)
Úrazy, ke kterým by mohlo při sportovní akci dojít, se budou opět do značné míry lišit podle
jednotlivých druhů sportovní činnosti. Proto je zde na místě hlavně zajištění dodržení pravidel
a předpisů daného sportu, protože ty nejlépe odrážejí zkušenosti s provozováním té které
sportovní činnosti (např. nutnost zajištění dostatečné péče o výstroj a výzbroj sportovce,
nutnost zohlednit klimatické podmínky atd.). Ale může se jednat i o další vnitřní předpisy
pořadatele (případně sportovního svazu) k zajištění co nejbezpečnějšího provozování daného
sportu (různé řády, směrnice apod.).
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Zde lze doporučit stanovení určitých pravidel pořádané sportovní akce, pravidel bezpečnosti
(např. vymezení nebezpečných zón se zákazem vstupu, určení dozoru, zejména je pak třeba
zdůraznit pořádání závodu na silnici při nepřerušení provozu, kdy je nutné na tuto skutečnost
závodníky upozornit atd.) a seznámit s nimi účastníky (např. formou jejich uvedení na
přihlášce). Jestliže byl totiž účastník akce s takovými pravidly seznámen a přistoupil na ně, pak
v případě, kdy je poruší a vznikne mu tím škoda, nemůže na pořadateli úspěšně uplatňovat její
náhradu.
Pokud pak přeci jen k úrazu dojde, je zejména třeba zajistit první pomoc (podle povahy zranění
ošetření či odvoz do nemocnice), zdokumentovat vznik úrazu (případně i zajistit svědky
události) a to s ohledem na uplatnění pojistné události či případné vyšetřování ze strany Policie
ČR. Bude-li zde podezření, že v souvislosti s úrazem došlo ke spáchání trestného činu či
přestupku (může se jednat např. o ublížení na zdraví, neposkytnutí pomoci apod.). Proto by
při vzniku závažnějších úrazů (zejména pak úrazů s následkem smrti) měla být Policie ČR
přivolána ihned.

Minimalizace možnosti vzniku své odpovědnosti za škodu vzniklou na odložených věcech
Odpovědnost za škodu, která vznikla na odložených věcech, vzniká tomu, kdo provozuje
určitou činnost, která je zpravidla spojena s odkládáním věcí účastníků, diváků, pořadatelů
apod. (např. se může jednat o oděvy či jiné věci odložené právě při sportovní akci).
Odpovědnost za odložené věci je sice svým charakterem tzv. odpovědností objektivní, tedy
vzniká přímo ze zákona samotným odložením věcí na k tomu určeném nebo obvyklém místě,
nicméně lze určitým způsobem možnost jejího vzniku omezit. Jde o to, aby k odložení věcí bylo
určeno k tomu vhodné místo, které je možné určitým způsobem zabezpečit.
Upozornění: Odpovědnost za škodu lze za podmínek stanovených pojišťovnou pojistit, což
znamená, že právnická nebo fyzická osoba je pojištěna pro případ vzniku její odpovědnosti za
škodu tzn., že pokud svým jednáním způsobí škodu a budou splněny idalší podmínky pro vznik
té které odpovědnosti, její povinnost z takto vzniklého odpovědnostního vztahu (hlavně pak
povinnost k náhradě škody) přebírá pojišťovna.

Zvláštní povinnosti, které mohou vyplývat ze specifičnosti pořádané sportovní akce:
1. Sportovní akce pořádaná pro děti
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Podmínky a požadavky na zajištění zotavovací akce, tedy akce zaměřené na posílení zdraví a
zvýšení tělesné zdatnosti, pořádané pro děti a mládež upravuje zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví v platném znění (§7 až §14, zde).
Zotavovací akci citovaný zákon definuje jako organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do
15 let na dobu delší než 5 dnů.

Osoba, která výše uvedenou zotavovací akci pořádá, je pak v otázce péče o zdraví účastníků
povinna zejména zajistit:
▪ základní péči zdravotníkem (viz ustanovení §11 výše citovaného zákona);
▪ vybavení lékárničky;
▪ péči praktického lékaře dostupného z místa konání;
▪ vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků;
▪ informování zákonného zástupce dítěte o jeho zdravotních potížích, které v průběhu
akce prodělalo.

Dále má pořádající zejména tyto povinnosti:
▪ zajistit umístění akce, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v
souladu s hygienickými požadavky; dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční
členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim
dne (upraveno prováděcím předpisem, a to vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
č. 106/2001Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti);

▪ jeden měsíc před zahájením akce, s výjimkou akce v zahraničí, ohlásit orgánu ochrany
veřejného zdraví (krajské hygienické stanici, příslušnému podle místa pořádání akce,
popřípadě podle místa jejího počátku, jde-li o putovní akci:
▪ termín a místo jejího konání;
▪ počet dětí zúčastněných na zotavovací akci;
▪ způsob jejího zabezpečení pitnou vodou;
▪ zajistit, aby osoby působící při akci jako dozor nebo zdravotník byly k tomu zdravotně
způsobilé (potvrzení o tom vydává praktický lékař).
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Při jiné než výše definované akci pro děti jsou stanoveny méně přísné podmínky (viz
ustanovení §12 citovaného zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění).
2. Využití pozemní komunikace pro sportovní akci
Ustanovení §25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (zde) v platném znění
stanoví, že k užívání dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo
k jiným účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení příslušného silničního správního
úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li
zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím
souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici a rychlostní silnici, v ostatních případech
se souhlasem příslušného orgánu Policie ČR.

Silničním správním úřadem jsou:
▪ pro dálnice a rychlostní komunikace - Ministerstvo dopravy ČR
▪ pro ostatní silnice I. třídy - krajský úřad
▪ pro silnice II. a III. třídy - obecní úřad obce s rozšířenou působností
▪ pro místní komunikace - pověřený obecní úřad
3. Zajištění dodržování stanovených zákazů
V souvislosti s pořádáním sportovní akce se může jednat např. o následující zákazy:

▪ zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (zde) v platném znění mimo jiné stanoví
zákaz pořádání hromadných sportovních akcí v národních parcích mimo vyhrazená místa se
souhlasem orgánu ochrany přírody; dále zakazuje na území chráněné krajinné oblasti
pořádání automobilových a motocyklových soutěží a v 1. a 2. zóně CHKO navíc ještě pořádání
soutěží na jízdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem
orgánu ochrany přírody;

▪ zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (zde) v platném znění upravuje mimo jiné užívání
povrchových vod k plavbě a v určitých případech stanoví zákaz plavby plavidel se spalovacími
motory (ustanovení §7).
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Proces pořádání sportovní akce

Samotný proces pořádání sportovní akce je možné rozdělit do pěti etap:

1. etapa: Plánování – vše důkladně promyslete
2. etapa: Příprava – zařiďte, co můžete, v rámci organizačního výboru
3. etapa: Koordinace – příprava ve spolupráci s vnějším prostředím (úřady apod.)
4. etapa: Uskutečnění – průběh samotné akce
5. etapa: Hodnocení – zjistěte, co se Vám povedlo/nepovedlo
Nejméně 80% veškeré práce na jakékoliv akci se odehraje ve fázích plánování, přípravy a
koordinace. Čas věnovaný hodnocení
pomůže v tom, aby budoucí akce proběhly hladce a úspěšně.

1. etapa: Plánování
Na začátku je nezbytné zaujmout různé skupiny lidí a motivovat je, aby se zapojily do procesu
plánování akce.
Níže uvedený přehled by Vám mohl při vytváření plánu pomoci:
▪ Dejte dohromady organizační výbor (skupinu motivovaných lidí, kteří se chtějí na
přípravách akce podílet).
▪ Stanovte si jasně význam a cíle akce.
▪ Shromážděte nápady (např.: metodou brainstormingu).
▪ Určete si cílovou skupinu účastníků a/nebo diváků.
▪ Uvažte několik termínů pro pořádání akce.
▪ Identifikujte zdroje – potřebné, dostupné:
▪ lidské zdroje;
▪ vybavení;
▪ sportoviště.
▪ Uvažované lokality si prohlédněte a vyberte nejlepší s ohledem na umístění, dostupnost,
vhodnost pro konkrétní účel a vybavenost (infrastruktura, zázemí).
▪ Vytvořte časový harmonogram a předběžný program.
▪ Vyhodnoťte náklady.
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Promyslete metody hodnocení:
▪ Co má být dosaženo?
▪ Komu je hodnocení určeno?
▪ Kdo může pomoci?
▪ Jak podrobné má hodnocení být?
▪ Zvažte možnost získat záštitu (od koho?).

2. etapa: Příprava

Přípravná fáze začíná vytvořením konkrétních plánů – pracovního, průběhu akce, využití
prostoru v místě pořádání, propagace, personálního zajištění apod.

Jestliže k financování akce nebo zvýšení její úrovně potřebujete získat sponzora, měli byste
potenciálním sponzorům nabídnout jasné a stručné vyjádření obsahující:
▪ náklady akce;
▪ přínosy pro sponzora a/nebo místní komunitu;
▪ požadovanou (potřebnou) částku a
▪ termín, ve kterém jsou prostředky potřeba.

Při samotné přípravě budete muset věnovat pozornost těmto aspektům:
▪ zpracování rozpočtu, ve kterém zohledníte veškeré náklady na pronájmy (sportovišť i
podpůrných prostor), potřebné vybavení, odměny, ceny,...;
▪ dotvoření programu akce, včetně doprovodného programu a prostoru pro prezentaci
sponzorů;
▪ rezervaci potřebných sportovišť (prostor);
▪ tvorbě plánu místa konání poskytujícího přehlednou informaci o umístění všech stanovišť
všech potřebných činností (Start/Cíl, prezentace, pódium, občerstvení, toalety, ...);
▪ zjištění povolení nezbytných pro pořádání akce u příslušných úřadů a náležitosti jejich
získání;
▪ zajištění lidských zdrojů (dobrovolníků, zaměstnanců, brigádníků);
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▪ zajištění:
▪ vybavení,
▪ dopravy;
▪ tvorbě pracovního plánu (obsahuje vše, co je k uspořádání akce potřeba vykonat a osoby
odpovědné za provedení);
▪ tvorbě plánu propagace (vychází z finančních možností, cílů akce a cílových skupin, jeho
smyslem je dosažení povědomosti o akci u potenciálních účastníků, sponzorů, diváků);
▪ tvorbě plánu personálního zajištění (obsahuje počty potřebných dobrovolníků, najímaných
sil, způsob jejich získání a výcviku);
▪ tvorbě plánu přepravy (zajistěte účastníkům, podporovatelům i hostům co nejjednodušší
dopravu na místo a parkování);
▪ tvorbě plánu kontroly dopravy, bezpečnosti a davu (měl by zajistit odpovídající řízení
bezpečnosti všech zúčastněných, kontrolu davu u masovějších akcí a dopravy v případě, že se
akce koná na veřejných komunikacích);
▪ tvorbě plánu komunikace (měl by zajistit bezproblémové předávání informací (povelů i
kontroly) v průběhu příprav i samotné akce, při jeho tvorbě by měla být uvážena možnost a
forma využití elektronické komunikace, vysílaček,...);
▪ tvorbě záložního/pohotovostního plánu (měl by být připraven pro případ špatného počasí
nebo jiných okolností, které by mohly začátek akce pozdržet nebo akci odložit);
▪ tvorbě evakuačního plánu (pro případ mimořádných situací).

3. etapa: Koordinace

Pracovním plánem jsou určeny osoby odpovědné za jednotlivé činnosti a jejich pracovní
týmy, avšak s rostoucím počtem zúčastněných a zapojením dalších stran (policie, tisk atd.)
se stává odpovídající koordinace životně důležitou.
Pracovní plán (časový harmonogram, viz tabulka) je dobrým vodítkem pro včasné,
zajištění a koordinaci jednotlivých činností:
▪ logistika a přeprava;
▪ první pomoc a služby zdravotníka;
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▪ zajištění nezbytných povolení u příslušných úřadů;
▪ zajištění informovanosti obyvatel a firem v oblasti pořádání akce, zejména jsou-li s ní
spojena dopravní omezení;
▪ zajištění dodavatelsky poskytovaných produktů (diplomy, medaile, trička, bannery, plakáty,
přenosné toalety,...);
▪ zajištění a organizace školení pomocníků a dobrovolníků před akcí;
▪ zajištění doprovodného programu;
▪ potvrzení rezervace sportovišť, uzavření smluv;
▪ zajištění občerstvení;
▪ vyřízení potřebné administrativy;
▪ zajištění pojištění účastníků;
▪ příprava navigačního plánku a všech potřebných označení;
▪ příprava získání zpětné vazby od účastníků (dotazník – elektronický nebo papírový);
▪ zajištění úklidu a navrácení sportoviště do původního stavu.
▪ případně tisková konference, přenos.
Tyto fáze procesu jsou zdlouhavé a je v nich vykonána téměř všechna práce. Věnování se
detailům ve fázi přípravy a koordinace rozhoduje o úspěšnosti a neúspěšnosti akce.

4. etapa: Uskutečnění

Jestliže jste věnovali dostatek času a úsilí předchozím fázím, celá akce by měla proběhnout
poměrně hladce. Samozřejmě se mohou vyskytnout menší komplikace, avšak i na ty
můžete být připraveni.

Občas se na tyto aspekty ve víru dění zapomíná
▪ Mějte připravený časový harmonogram dne (někdy hrají roli i minuty).
▪ Přiřazení odpovídajícího počtu dobře informovaných lidí k zajištění jednotlivých aktivit
je rozhodující.
▪ Mějte vyřešené otázky související s přepravou účastníků, vyplatí se vše dvakrát ověřit.
▪ Vzniku nepříjemných dopravních komplikací se snažte předejít řízením dopravy
proškolenými lidmi.
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▪ Ustanovením hlavního koordinátora pro den akce udržíte komunikaci plynulou a pod
kontrolou.
▪ Aktualizujte plánek rozmístění aktivit a zázemí akce.
▪ Seznam osob odpovědných za jednotlivé činnosti, včetně kontaktu na mobilní telefon,
by měl být k dispozici všem organizátorům.
▪ Ověřte logistické zajištění akce od startovních čísel, přes občerstvení, ke
zdravotnickému zajištění.

5.etapa: Po akci

Je důležité zajistit uvedení všech využitých ploch a sportovišť do původního stavu odstraněním
všech plakátů, letáků, bannerů a zejména veškerého odpadu a případně zajištěním oprav,
bylo-li v průběhu akce cokoliv poškozeno. Nezapomeňte uhradit všechny faktury spojené s
akcí a provést její vyúčtování.

Hodnocení
Posuďte a vyhodnoťte průběh akce, získejte zpětnou vazbu, zaměřte se na efektivitu a
úspěšnost zajištění jednotlivých činností.

Věnovat čas vyhodnocení akce je důležité, zejména chcete-li se v budoucnosti věnovat
pořádání dalších událostí. Proto si pravdivě odpovězte na následují otázky:
▪ Nepovedlo se něco?
▪ Co jste udělali dobře?
▪ Kde je možné dosáhnout zlepšení?
▪ Naplnili jste cíle a účely projektu?
Na závěr opakujeme zásadní témata spojená s pořádáním akce:
▪ určení a oslovení klíčových zainteresovaných stran (stakeholders);
▪ plánovací procesy;
▪ řízení strategií propagace, médií a prodeje alkoholických nápojů;
▪ doprovodný zábavní program;
▪ zdravotní péče a zvládání davu.
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Tato kapitola byla zpracována na základě podkladu od Sport Wanganui, novozélandského
charitativního regionálního sdružení zaměřeného na podporu sportu.

5 Povinnosti organizátora mimoškolní sportovní akce v podmínkách školy
(Gabriela Petrusová, 2018)
(dříve odpovědnost za způsobenou škodu)

Novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo v úpravě odpovědnosti za způsobenou škodu
(nově koncipováno jako povinnost nahradit újmu) v rámci občansko-právních vztahů k určitým
změnám, nicméně základní principy zůstaly zachovány (lze v této souvislosti tedy odkázat i na
výklady již publikované zejména ve Zpravodaji ČUS či na internetových stránkách ČUS). Shodné
zůstává i to, že je třeba rozlišovat povinnost k náhradě újmy (škody) podle NOZ a odpovědnost
za spáchání trestného činu.
V souvislosti s občansko-právní odpovědností organizátora sportovní akce je třeba
zdůraznit, že ve většině případů se bude jednat o odpovědnost pořádajícího SK/TJ jakožto
právnické osoby nikoli o odpovědnost jeho členů. Právnická osoba je totiž způsobilá nabývat
práv a povinností a může tedy být i odpovědná ze své činnosti. Je samozřejmé, že SK/TJ jakožto
právnická osoba provozuje svou činnost pomocí svých členů, zaměstnanců apod. Tedy jsou to
tyto osoby, které ve skutečnosti jednají. Nicméně pokud nepřekročí své pravomoci,
kompetence, rozsah svého pracovního zařazení apod., pak případnou újmu (škodu) bude
povinen nahradit poškozeným SK/TJ. Vůči členovi, zaměstnanci by mohl SK/TJ požadovat
náhradu za to, co musel sám poškozeným hradit, ale jen v případě, kdy prokáže, že tento člen
či zaměstnanec svým jednání škodu způsobil, respektive zavinil.
Jinak tomu ovšem bude tam, kde pořádající oddíl/klub není právnickou osobou s tzv. právní
osobností. Sice se nejedná o časté případy, ale nejsou zcela vyloučeny. Zde by za organizátora
se všemi důsledky z toho plynoucími byli považováni všichni členové, kteří by se na
organizování sportovní akce podíleli, zejména ti, kteří by byli přítomni.
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Při pořádání sportovní akce přichází v úvahu zejména odpovědnost za úraz a speciální
odpovědnost za škodu na odložených věcech. Je třeba zdůraznit, že není rozdíl v tom, zda se
jedná o sportovní akci pořádanou profesionálně či amatérsky.
I když vznik odpovědnosti vyloučit úplně nelze, neboť se bude vždy posuzovat podle
konkrétního případu, lze nicméně minimalizovat její hrozbu.

Odpovědnost za úraz
Aby se pořadatel v co největší míře vyvaroval vzniku odpovědnosti za úraz (nově vzniku
povinnosti nahradit újmu vzniklou úrazem), je třeba, aby se zaměřil zejména na následující:

a) dodržení bezpečnostních pravidel daného sportovního odvětví (potřebná výstroj, výzbroj
účastníků apod.);
b) u náročnějších sportovních disciplín lze doporučit, aby si pořadatel vyžádal doklad
o zdravotní způsobilosti účastníků (není povinné, záleží na organizátorovi, zda si takovou
podmínku účasti vymíní);
c) seznámení účastníků s pravidly dané akce;
d) zajištění dozoru (je-li třeba, např. při náročnějších akcích či při akcích pro děti);
e) zajištění účasti minimálně zdravotníka, neboť při sportovních akcích je třeba počítat se
vznikem úrazu; opačný předpoklad by byl považován za vědomou nedbalost.
I když to případný vznik odpovědnosti nemůže stoprocentně vyloučit, lze doporučit, aby
organizátor měl od účastníků podepsáno prohlášení, že jsou seznámeni s podmínkami a
náročností dané sportovní akce a za těchto podmínek se jí účastní, mají svojí výstroj atd.
Vzor
prohlášení účastník sportovní akce
-------------------------------------------------------------

Účastník startuje na závodě/sportovní akci na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že povinnou
součástí sportovní výstroje pro účast v závodě/na sportovní akci jsou …………………………..(třeba
doplnit dle podmínek a pravidel daného sportovního odvětí) . Za stav sportovní výstroje a
vybavení si odpovídá účastník sám.
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Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu a to zejména
s tím, že……………………….. (např. že se závod/sportovní akce koná v náročném terénu, při
náročných klimatických podmínkách, na silnici bez omezení provozu apod.). Dále je účastník
povinen respektovat a uposlechnout všech pokynů pořadatele, respektive osob pořadatelem
pověřených k organizaci závodu.
Pořadatel není povinen hradit újmu ať již na zdraví (úraz) či majetku účastníka
závodu/sportovní akce, který bude jednat v rozporu s výše uvedeným.

Účastník bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání závodu/sportovní
akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na závodě/sportovní akci, jsou jeho
soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese pořadatel žádnou
odpovědnost.

Odpovědnost za odložené věci
Povinnost nahradit poškození, ztrátu nebo zničení odložené věci vzniká tomu, kdo
provozuje určitou činnost, která je zpravidla spojena s odkládáním věcí (např. se může jednat
o oděvy či osobní věci odložené právě při sportovní akci). Povinnost nahradit újmu na těchto
věcech sice vzniká přímo ze zákona samotným odložením věcí na k tomu určeném nebo
obvyklém místě, nicméně přesto lze určitým způsobem možnost jejího vzniku minimalizovat.
Jde o to, aby k odložení věcí bylo určeno k tomu vhodné místo, které je možné určitým
způsobem zabezpečit. Bude-li místo takto určeno a účastník si věci odloží jinde, pak se nemůže
úspěšně domáhat náhrady za jejich poškození či ztrátu. Ještě je nutné zdůraznit, že se musí
jednat o takové věci, které musí být odloženy, aby se daná osoba vůbec mohla
závodu/sportovní akce zúčastnit (např. tedy „normální“ oblečení, které je odloženo při
převlečení do závodního). Není tím tedy míněno např. to, že by snad organizátor odpovídal za
zaparkované auto, kterým se účastník závodu/sportovní akce na místo konání dopravil.
Závěrem je třeba upozornit, že výše jsou uvedeny pouze ty povinnosti k náhradě újmy
(škody), které při pořádání sportovní akce mohou organizátorovi nejčastěji hrozit. Nelze však
vyloučit i vznik povinnosti k úhradě jiného typu újmy (škody), a to zejména s ohledem
na případnou specifičnost pořádané sportovní akce.

STUDIJNÍ TEXT K PROJEKTU
MODERNÍ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI
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