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Sportovní komise Rady Jihočeského kraje 

tajemnice: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz 

 

 

České Budějovice, 17. 9. 2021 

 

Zápis č. 4/2021 

ze 4. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,  

které se konalo dne 14. 9. 2021 od 14:00 do 16:00 hod. 

v zasedací místnosti č. dv. 325 budovy KÚ II, ul. B. Němcové 49/3, Č. Budějovice  

 

 

Přítomni: Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, Ing. Jiří Fencl, Mgr. Miroslav Janovský, Zdeněk Kemény,  

MUDr. Jaromír Kopřiva, JUDr. Ladislav Novotný, Pavel Ounický, Mgr. Radek Sosna  

Omluveni:  Ing. Marek Liška, Ing. Karel Macků, Bc. Jiří Popelka 
Přizváni:  Mgr. Pavel Klíma – náměstek hejtmana 

 Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová – předsedkyně VVVZ ZK 

 Ing. Hana Šímová – vedoucí OŠMT KÚ JK 

                    Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JK 

 Petr Balogh – jednatel Agentury cyklistika 

 Mgr. Zdeněk Krátký – manažer ČUS 

 Mgr. Radka Švecová – zástupkyně ředitele VOŠ, SPŠ automobilní a technická ČB 

  

Program jednání: 

1. Informace k připravovaným projektům Agentury cyklistika (p. Balogh) 

2. Sportovní management – Připravovaný studijní obor na VOŠ a SŠ automobilní ČB  

(Doc. Dr. Ing Škodová Parmová, Mgr. Švecová)  

3. Aktuální informace k Olympiádě dětí a mládeže (Mgr. Sláma)  

4. Informace o anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2021 Jihočeského kraje (Mgr. Sláma) 

5. Informace o činnosti Jihočeského všesportovního kolegia (Mgr. Krátký) 

6. Vyhodnocení delegací členů SK na sportovní události v Jihočeském kraji  

7. Různé  

 

Jednání zahájil a řídil předseda komise Z. Sýkora. Přítomno 8 členů, 3 omluveni, komise usnášeníschopná. 
Představil přizvané hosty. Z organizačních důvodů navrhl začít bodem 2. Všichni přítomní členové komise 
s navrženým programem souhlasili.   
 
Bod 2: Sportovní management – Připravovaný studijní obor na VOŠ a SŠ automobilní ČB  

D. Škodová Parmová pohovořila o návrhu na nový studijní obor Management sportu a dopravy iniciovaný 
sportovními akademiemi a panem hejtmanem, při kterém by žáci byli uvolňováni na dopolední tréninkové 
jednotky, tak jak je to zvykem ze sportovního gymnázia. Vyzdvihla možnost nabízet tento obor jak 
sportovcům, tak sportovkyním, kteří chtějí studovat maturitní obor, nicméně RVP gymnázia je pro ně příliš 
náročný a individualizace studijních plánů na klasických oborech ne vždy vede ke kýženému výsledku  
a účasti na výuce i tréninku. Takto rozšířenou nabídkou středoškolského studia pro aktivně sportující žáky 
by bylo možné oslovit jednotlivé kluby, koordinovat a společně organizovat tréninkové jednotky jak na 
sportovním gymnáziu, tak na nově otevřeném oboru. 
 
Přípravy tohoto oboru, který bude jako čtyřletý maturitní obor otevírán od školního roku 2022/2023, se ujala 
SŠ a VOŠ automobilní v Č. Budějovicích, přičemž detaily představila paní zástupkyně ředitele R. Švecová. 
Podobný studijní obor již úspěšně existuje ve Strakonicích a v Sezimově Ústí. 
 
Byly vzneseny a zodpovězeny praktické dotazy týkající se studia tohoto oboru. 

Z. Sýkora apeloval na to, aby se v rámci spolupráce školy jednalo se všemi sportovními kluby. 

U s n e s e n í   č. 15/2021/SK-4 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  
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bere na vědomí 

informace k připravovanému studijnímu oboru na VOŠ a SŠ automobilní ČB – Sportovní management. 

 

Hlasování 8/0/0  

Usnesení bylo přijato. 

 
Bod 1: Informace k připravovaným projektům Agentury cyklistika  
Pan Balogh představil Agenturu cyklistika - marketingová společnost, jejíž aktivity jsou zaměřeny na aktivity 

spojené s organizováním vrcholných sportovních a cyklistických závodů; - na základě smluvního ujednání  

s Mezinárodní cyklistickou unií (UCI) je výhradním majitelem všech organizačních a marketingových práv ve 

vztahu k mezinárodním závodům  v cyklokrosu kategorie C1 a C2 v rámci seriálu národního poháru Toi Toi 

Cup. UCI přidělila Agentuře pořádání závodu Světového poháru v cyklokrosu v Táboře 14. listopadu 2021  

a pořádání Mistrovství světa v cyklokrosu v roce 2024.  

 

Čeští reprezentanti v cyklokrosu se pravidelně umisťují na stupních vítězů na mistrovství světa i Evropy. 

Světového poháru se zúčastňuje 18–25 zemí světa. Závod se těší velkému mediálnímu i diváckému zájmu. 

V Táboře ho navštěvuje 10–12 tisíc diváků. Závod kategorie Muži Elite a Ženy v Táboře bude vysílán  

v přímém přenosu na ČT Sport. (Sledovanost Světového poháru 503 tis. diváků v ČT, 14,8 mil. diváků ve 

světě).  O závodě budou ve svém sportovním zpravodajství informovat i Radiožurnál, Rádio Beat  

a Rádio Blaník. 

 
U s n e s e n í   č. 16/2021/SK-4 
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k připravovaným projektům Agentury cyklistika. 
 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 3: Aktuální informace k Olympiádě dětí a mládeže  

M. Sláma informoval o 2 plánovaných olympiádách.  

 

ODM 2022 – Olomouc 

Hry X. letní olympiády dětí a mládeže pořádá Olomoucký kraj společně s Českým olympijským výborem už 

podruhé. Vedle tradičních sportů, které se obvykle na olympiádě představují, jako je atletika, plavání, 

basketbal či volejbal, byl zařazen i šerm. Olympijská vesnice vznikne ve spolupráci s Univerzitou Palackého 

v areálu jejích kolejí v centru města a v nedaleké Pevnosti poznání organizátoři připraví Olympijský dům  

– místo setkávání sportovců, medailových ceremoniálů i programu pro fanoušky. 

 
Za Jihočeský kraj přihlašujeme 315 účastníků (maximum je 316).  

 
Pořadatelství LODM 2024  

JK se uchází o pořadatelství této olympiády. Přihláška s konkrétní vizí musí být podána do konce roku. 

Pořadatel bude vybrán v březnu příštího roku. Organizace ODM se řídí manuálem ČOV.  

 

Místem konání jsou navrženy Č. Budějovice (příp. Hluboká n. Vlt.). Klady: - soulad s manuálem ČOV pro 

pořádání ODM, podle kterého „pořadatel vyvine maximální úsilí uspořádat hry v jednom městě“;  

- docházková vzdálenost mezi ubytováním a sportovišti, zajištění přepravy účastníků prostřednictvím 

běžných linek MHD (účastníci zdarma na akreditační kartu) s min. požadavkem na zajištění přepravy mimo 

město (kyvadlová doprava pro sportovce dle harmonogramu soutěží + pro diváky); - atmosféra akce  

– ubytování účastníků a odehrání soutěží v jednom městě podtrhuje atmosféru celé akce a více přibližuje 

atmosféru olympijské vesnice při „velkých Olympijských hrách“; - menší náročnost organizace vč. mediálního 

zajištění (zejm. přímé přenosy ČT); - přínos pro krajské město. Zápory: - nižší limit počtu účastníků; - výběr 

sportů omezený dle sportovišť. 
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Organizační zajištění – upřednostnit max. dvě spolupořadatelské agentury se zkušenostmi v realizaci 

takovýchto akcí, které zajistí kompletně celou organizaci LODM (tj. sportovní část + ceremoniály  

i doprovodný program)  

 

Hlavní partneři JK, se kterými budou zahájena jednání, jsou: ČOV, Statutární město České Budějovice (vč. 

zřizovaných složek – Správa tělovýchovných zařízení města, Dopravní podnik města České Budějovice, 

základní školy), JU, sportovní svazy, TJ, SK a další subjekty – vlastníci sportovišť, spolupořadatelská 

agentura, státní a městská policie, ČUS. 

 

Počet účastníků dle manuálu ČOV je stanoven na max. počet sportovců za kraj na 300 osob, nicméně 

v každém kraji je limitován ubytovací kapacitou. OŠMT v současné době zjišťuje max. ubytovací kapacitu na 

domovech mládeže a kolejích JČU. Ubytovací limity v Č. Budějovicích by mohly mít vliv na složení sportů na 

olympiádě, a to upřednostněním těch individuálních. 

 

Sportovní soutěže - min. počet sportů stanovený ČOV je 18 (z toho jsou povinné atletika, plavání  

a 1 kolektivní sport); návrh bude projednán se zástupci jednotlivých sportů, jak ve vztahu ke sportovcům  

a jejich výkonnostní úrovni, tak zmapování sportovišť a potřebám na jejich opravy, rekonstrukce  

a dovybavení pro účely letní ODM 2024. 

 

M. Janovského by mrzela případná redukce kolektivních sportů z důvodu omezených ubytovacích kapacit, 

kolektivními sporty v přilehlých městech by se podle něj olympiáda „nerozmělnila“ (viz olympiáda v Jaroměři). 

M. Sláma poukázal na zvýšení výdajů v případě oblastního rozšíření olympiády a dodal, že pokud by  

k tomu došlo, musel by se návrh znovu projednat s vedením kraje. 

Z. Kemény podotknul, že již zmíněná redukce některých kolektivních sportů by mohla mít negativní vliv na 

úspěšnost přihlášky JK o pořadatelství. 

Z. Sýkora navrhl prodiskutovat přihlášku JK konkrétněji na příštím zasedání SK. 

R. Sosna poukázal na možnost, v případě neúspěchu přihlášky JK o LODM, ucházet se o pořadatelství 

zimních olympijských her. 

 

U s n e s e n í   č. 17/2021/SK-4 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace k Olympiádě dětí a mládeže. 

 

Hlasování 8/0/0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Bod 4: Informace o anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2021 Jihočeského kraje  

M. Sláma pohovořil o časovém harmonogramu a organizačním zajištění ankety Nejúspěšnější sportovec 

roku a vyhlášení jejích výsledků dne 20. 12. 2021 v Č. Budějovicích. Členové SK obdrží pozvánku. 

 

Z. Kemény zdůraznil, že by měl být zvolen skutečně nejúspěšnější sportovec roku, nikoliv nejznámější. 

Selekce sportovců by měla začít „odspodu“, tj. z okresů. 

M. Sláma – Komise je složená z odborné veřejnosti. 

Z. Krátký – Budou osloveny všechny krajské sportovní svazy a okresy, které „mají pod sebou“ sportovní 

kluby. 

Z. Sýkora – Dle jednacího řádu komise pro vyhodnocení ankety Sportovec Jihočeského kraje vyzve krajské 

sport. svazy, zástupce JVSK, jihočeské sportovní redaktory, členy Sportovní komise Rady JK, případně  

i širokou veřejnost prostřednictvím médií k podání návrhu sportovce. 

  

U s n e s e n í   č. 18/2021/SK-4 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace o anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2021 Jihočeského kraje. 



 4 

Hlasování 8/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 

(P. Ounický odešel z jednání SK v 15:25 hod.) 

 

Bod 5: Informace o činnosti Jihočeského všesportovního kolegia (JVK) 
Z. Krátký – Jihočeské všesportovní kolegium je uskupení bez právní subjektivity, které slouží jako 

koordinační orgán tělovýchovných a sportovních spolků s krajským uspořádáním a působností v Jihočeském 

kraji. Má za cíl zastupovat společné zájmy svých členů a zajistit efektivní spolupráci se státními orgány  

a orgány samosprávy. Jeho členy je 11 střešních organizací: Česká unie sportu, Asociace školních 

sportovních klubů, Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů, Česká asociace sportu pro všechny, 

Česká obec sokolská, Český střelecký svaz, Orel (křesťanská tělovýchovná organizace), Klub českých 

turistů, Sdružení sportovních svazů ČR, AVZO TSČ (svaz technických sportů), Klub olympioniků. Schází se 

nejméně 4 x ročně, jednání se pravidelně účastní vedoucí oddělení mládeže tělovýchovy a sportu OŠMT KÚ 

JK a zástupce oddělení administrace dotačních programů OEZI KÚ JK. Zapojuje se do aktivit Jihočeského 

kraje, jako jsou Anketa sportovce roku, olympiády mládeže, databáze sportovních zařízení, Jižní Čechy 

sportují. 

 
U s n e s e n í   č. 19/2021/SK-4 

Sportovní komise Rady Jihočeského kraje  

bere na vědomí 

informace o činnosti Jihočeského všesportovního kolegia. 

Hlasování 7/0/0 

Usnesení bylo přijato. 

 
(Z. Kemény odešel z jednání SK v 15:40 hod.) 

 
Bod 6: Vyhodnocení delegací členů SK na sportovní události v Jihočeském kraji  

Všichni členové, kteří navštívili sportovní události v uplynulém období, zhodnotili jejich průběh pozitivně.  

Bod byl projednán. 

 

Bod 7: Různé 

R. Sosna se dotázal, zda je již schválená změna dotačních programů na rok 2022. Zaznamenal velmi 

negativní ohlasy na vyjmutí podpory sportovních středisek.  

M. Sláma – Pravidla DP 2022 se budou schvalovat v listopadovém zasedáním RK. 

R. Sosna – Podpora talentované mládeže až od 15 let není systematická a k podpoře sportovních středisek 

se bude třeba v budoucnu vrátit. 

J. Fencl informoval o plánovaných oslavách 100 let českého volejbalu v říjnu letošního roku v Jihočeském 

kraji. Organizátorem oslav je Jihočeský krajský volejbalový svaz ve spolupráci s VK České Budějovice. 

Program: Krajské mládežnické soutěže – turnaje vybraných kategorií, účast 600 volejbalistů, Krajský 

minivolejbalový turnaj – účast 300 dětí ve věku 6–12 let, souboj nejúspěšnějších extraligových týmů  

– televizní zápas Jihostroje ČB vs Kladno (očekáváno 2,5 tis. návštěvníků a 80 tis. televizních diváků). 

Doprovodné aktivity: putovní výstava 100 let volejbalu, ocenění významných volejbalových osobností 

Jihočeského kraje, mediální prezentace akce v jihočeských médiích. 

 

Předseda komise poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. 

 

Příští jednání se bude konat 9. 11. 2021. Pozvánka bude včas rozeslána. 

 

Jednání bylo ukončeno v 16:00 hod.  

 

 

Zapsala: Petra Schinková 

Ověřil:      Bc. Zbyněk Sýkora, MBA, předseda v.r. 


