
Přílohy 

 

Příloha č. 1: Kodex sportovní etiky 

 
Úvod 

1. Kodex vychází ze zásady, že etické úvahy motivující fair play nejsou prvkem 

fakultativním, ale čímsi zásadním pro jakoukoli sportovní činnost, veškerou politiku a 

správu v oblasti sportu, což se uplatňuje na všech úrovních kompetencí a závazků 

vážících se ke sportovní činnosti, a to jak při rekreačním, tak i při závodním sportu. 

2. Kodex poskytuje pevný etický rámec pro to, aby se dalo čelit tlakům moderní 

společnosti, tlakům, které ohrožují tradiční základy sportu; ty spočívají na fair play, na 

sportovním duchu a dobrovolném hnutí. 

 

Cíle kodexu 

3. Kodex se zaměřuje hlavně na posílení smyslu pro fair play u dětí a dospívajících, kteří 

budou zítra dospělými sportovci a sportovními hvězdami. Kodex se však obrací i na 

instituce a dospělé, kteří přímo či nepřímo ovlivňují zájem a účast mladých na 

sportovní činnosti. 

4. Kodex zahrnuje pojem práva dětí i dospívajících provozovat sport a mít z toho 

uspokojení, jakož i pojem odpovědnosti institucí a dospělých za šíření a podporu fair 

play a garantů respektování těchto práv. 

 

Definice fair play  

5. Fair play znamená mnohem více než jen pouhé respektování pravidel; nese v sobě i 

pojmy přátelství, respektování druhého a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, 

nikoliv pouhé chování. Tento pojmový obsah zahrnuje problematiku boje proti 

podvádění, umění působit lstí i při respektování pravidel, dopingu, násilí (a to jak 

fyzickému, tak i verbálnímu), nečestným výhodám, nerovnosti šancí, nadměrné 

komercializaci a korupci. 

6. Fair play má pozitivní obsah. Kodex chápe sport jako společensko – kulturní činnost, 

která je přínosem pro společnost a přátelství mezi národy za podmínky, že je 

provozována čestně. Sport je rovněž pokládán za činnost, která pokud je provozována 

poctivě, umožňuje člověku, aby sám sebe lépe poznal, lépe se projevoval a 

zdokonaloval sám sebe, dosáhl rozkvětu, nabyl dovednosti a prokázal své schopnosti; 



sport je prostředkem společenské interakce, zdrojem radosti a potěšení, přinášející 

blaho a zdraví. Sport se svou širokou škálou klubů a dobrovolných pracovníků dává 

člověku příležitost, aby se začlenil a našel své odpovědné místo ve společnosti. Vedle 

toho může přispět i k rozvoji citlivějšího přístupu k životnímu prostředí.  

 

Odpovědnost za fair play 

7. Kodex počítá se skutečností, že účast dětí a dospívajících na sportovní činnosti zapadá 

do širšího rámce společenského prostředí. Vychází z toho, že společnost i jedinec 

mohou plně využívat potenciálních výhod sportu pouze v případě, že fair play není 

pouze okrajovým pojmem, ale stává se ústředním bodem; vychází z předpokladu, že 

všichni ti, kdož přímo, či nepřímo ovlivňují a napomáhají získávání zkušeností dětmi a 

dospívajícími při sportování, musí tomuto pojmu dávat absolutní prioritu. Jedná se 

zejména o: 

7.1 vlády na všech úrovních, včetně úřadů působících při vládách. Zvláštní 

odpovědnost mají ti, kdo jsou zapojeni do procesu vzdělávání a výchovy ve 

školách, 

7.2 sportovní organizace a organizace spojené se sportem: 

zejména sportovní federace a řídící instituce, tělovýchovná sdružení, tréninkové 

organizace a střediska, profese mající návaznost na lékařství a farmacii a na 

sdělovací prostředky. Obchodní sektor, zahrnující výrobu, prodej a marketing 

sportovních výrobků by měl rovněž převzít svůj díl odpovědnosti na šíření zásad 

fair play, 

7.3 jednotlivce; zejména rodiče, učitele, trenéry, rozhodčí, vedoucí funkcionáře, 

úředníky, novináře, lékaře a farmaceuty; rovněž špičkové sportovce, kteří slouží 

jako příklad a vzor. Kodex se vztahuje na všechny jednotlivce, ať již působí na 

dobrovolném nebo profesionálním základě. Jakožto diváci pak mohou jednotlivci 

na sebe brát ještě další odpovědnost. 

8.  Každá z těchto institucí a každý z těchto jednotlivců má svou odpovědnost a svou 

úlohu. Tento etický kodex je určen jim. A bude účinný pouze v případě, že každý 

z těch, kdož vstupují do sportovního světa, na sebe vezme odpovědnost, kterou tento 

kodex vymezuje. 

 

Vlády 

9. Vlády mají následující odpovědnost: 



9.1 napomáhat přijetí náročných etických kritérií ve všech oblastech společnosti, kde 

je přítomen sport, 

9.2 poskytovat oporu a podporu těm organizacím a jednotlivcům, kteří ve svých 

příslušných činnostech spojených se sportem uplatňují zdravé etické zásady, 

9.3 podporovat profesory a učitele tělesné výchovy, aby ve školních osnovách výuky 

tělesné výchovy stavěli na ústřední místo propagaci sportu a fair play, 

9.4 podporovat všechny akce podporující fair play ve sportu, zejména mezi mladými 

lidmi a podněcovat instituce, aby je chápaly jako prioritní, 

9.5 napomáhat výzkumu, jak v národním, tak i mezinárodním měřítku, aby byly lépe 

pochopeny složité otázky spojené s provozováním sportu mezi mladými lidmi, aby 

byl ohraničen a omezen rozsah nežádoucích přístupů a chování a zmnoženy 

příležitosti k podoře fair play. 

 

Sportovní organizace a organizace spojené se sportem 

10. Sportovní organizace a organizace spojené se sportem mají následující odpovědnost: 

  Rámec a kontext fair play 

10.1. rozšiřovat jasné směrnice, vymezující chování a jednání, které je v souladu nebo 

v rozporu s etikou a dbát na to, aby byly uplatňovány jasné a přiměřené pobídkové 

nebo sankční postupy ve všech formách a na všech úrovních účasti ve sportu, 

10.2 dbát na to, aby veškerá rozhodnutí a to i pro jednotlivé disciplíny byla v souladu 

s Kodexem sportovní etiky,  

10.3 vychovávat veřejné mínění k citlivému přístupu k pojmu fair play v jeho sféře 

vlivu, a to formou kampaní, odměn, pedagogického materiálu i osvětovými kurzy. 

Rovněž musí zblízka sledovat takovéto akce a hodnotit jejich dopad, 

10.4 zavést uplatňování systémů, které by vedle oceňování úspěchů v soutěžích a na 

závodech skýtaly i možnost odměny fair play a osobního přístupu, 

10.5 poskytovat pomoc a podporu novinářům, aby mohli oceňovat správné chování. 

  Práce s mládeží 

 10.6 dbát na to, aby se při pořádání závodů a soutěží přihlíželo k vlastním potřebám dětí 

a mládeže a aby byla umožněna účast na různých stupních, od rekreačního 

sportování až po nejvyšší sportovní soutěže, 

 10.7 podporovat změnu řádů tak, aby odpovídaly specifickým potřebám mladých lidí, 

nejen pokud jde o úspěch v závodě či soutěži, ale zejména pokud jde o fair play, 



10.8 dbát na to, aby existovaly záruky, jež by vyloučily využívání dětí, zejména 

takových, které vykazují předčasnou sportovní vyspělost a vyzrálost, 

10.9 postupovat tak, aby všichni členové či zainteresovaní v určité organizaci, mající 

odpovědnost vůči dětem a dospívajícím, byli vybaveni nezbytnou kvalifikací 

vedoucích, školitelů, vychovatelů či trenérů, zejména pak dbát na to, aby dobře 

chápali biologické a psychologické změny, doprovázející proces vyzrávání dítěte. 

 

Jednotlivci 

11. Jednotlivci mají následující odpovědnost: 

  Individuální postoje: 

11.1 chovat se příkladně tak, aby svým chováním dávali dětem i dospívajícím pozitivní 

vzor; za každých okolností se vyhnout tomu, aby kladně hodnotili, osobně přijali, 

či mlčky tolerovali nečestné chování někoho jiného; proti takovému typu chování 

přijímat příslušné sankce, 

11.2 dbát na to, aby úroveň tréninku a kvalifikace odpovídala potřebám dítěte 

v průběhu jeho zapojení do sportovní činnosti. 

  Práce s mládeží: 

11.3 chápat zdraví, bezpečnost a blaho dítěte či mladého sportovce jakožto hlavní 

prioritu a postupovat tak, aby se tyto aspekty věci dostaly před faktory, jako je 

dosažený výkon, pověst školy, klubu, trenéra či rodičů, 

11.4 umožnit dětem prožít sportovní zkušenosti tak, aby jim zůstala podnětem 

k celoživotní potřebě provozovat zdravou tělesnou činnost, 

11.5 vyhnout se tomu, že by se s dětmi nakládalo pouze jako s malými dospělými 

jedinci, uvědomovat si, jaké tělesné a psychologické změny doprovázejí vývoj 

dítěte i to, jaký mohou mít vliv na sportovní výkon,  

11.6 vyhnout se tomu, že by se do nějakého dítěte vkládala očekávání, která nemůže 

splnit, 

11.7 přikládat veškerý význam radosti a potěšení sportovce a nikdy nevyvíjet na dítě 

nevhodný  tlak v rozporu s jeho právem svobodně rozhodovat o své účasti, 

11.8 zajímat se o nadané jedince stejně jako o ty, kteří jsou nadaní méně, zdůrazňovat a 

odměňovat vedle úspěchů ve sportovních soutěžích či závodech i faktor osobního 

růstu a získání zručnosti a dovednosti, 

11.9 podporovat malé děti, aby si vymýšlely své vlastní hry a svá vlastní pravidla, 

vystupovat při tom nejen v roli účastníka, ale i v roli trenéra či rozhodčího; vést 



tyto děti k tomu, aby si samy určovaly odměny či sankce za čestnou či nečestnou 

hru a aby za takovéto kroky přijímaly odpovědnost, 

11.10 předávat mladým i jejich rodičům co možná nejúplnější informace tak, aby si byli 

vědomi potenciálních rizik i předností sportovního úspěchu. 

 

Závěr 

12. Fair play je zásadní otázkou, jestliže chceme úspěšně šířit a rozvíjet sport i zapojení 

člověka do sportu. Čestný přístup ve sportu – fair play – je přínosem jak pro 

jednotlivce, tak i pro sportovní organizace a pro celou společnost. A my všichni máme 

odpovědnost za podporu myšlenky čestné hry, té která vede k vítězství [24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Seznam dopingových látek a zakázaných postupů 

 

1) Látky zakázané stále (v soutěži i mimo soutěž) 

• S1. Anabolické látky 

• S2. Hormony a příbuzné látky 

• S3. Beta-2 agonisté 

• S4. Látky s antiestrogenní aktivitou 

• S5. Diuretika a další maskovací látky 

 

2) Látky zakázané při soutěži 

• S6. Stimulancia 

• S7. Narkotika 

• S8. Kanabinoidy 

• S9. Glukokortikosteroidy 

 

3) Látky zakázané v určitých sportech 

• P1. Alkohol (je zakázán pouze v těchto sportech – automobilový sport, biliard, karate, 

letecké sporty a parašutismus, lukostřelba, moderní pětiboj – pouze pro disciplíny se 

střelbou, motocyklový sport, motorové čluny, pétanque a obdobné sporty) 

• P2. Beta – blokátory (také jsou zakázané pouze v určitých sportech – automobilový 

sport, biliard, boby, bridž, curling, gymnastika, jachting, kuželky, letecké sporty, 

lukostřelba, lyžování, moderní pětiboj, motocyklový sport, pétanque a obdobné sporty, 

střelba, šachy, zápas). 

 

Specifické látky 

Do této skupiny můžeme zařadit všechny látky, u kterých je velká pravděpodobnost, 

že by mohly být užity neúmyslně, bez snahy o porušení antidopingových pravidel. Jedná se 

především o látky, které se běžně vyskytují v léčebných prostředcích a u nichž je menší 

pravděpodobnost, že by mohly být zneužity jako doping. Při nálezu takovéto látky v těle 

sportovce může být snížen následný postih, a to v případě, že sportovec může prokázat, že 

nezneužil danou látku cíleně ke zvýšení svého výkonu.  

Mezi tyto látky můžeme zařadit: efedrin, kanabinoidy, všechny beta-2 agonisté 

v inhalaci (kromě clenbuterolu), beta-2 blokátory a alkohol.  



 

Dopingové metody (zakázané při soutěži i mimo soutěž) 

• M1. Zvyšování přenosu kyslíku 

• M2. Chemická a fyzikální manipulace 

• M3. Genový doping [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3: Obecný postup při dopingové kontrole (odběru vzorku) při soutěži: 

 

• Vybraný sportovec je vybrán k dopingové kontrole dopingovým komisařem nebo jeho 

asistentem, 

• sportovec potvrdí přijetí výzvy svým podpisem na formulář výzvy, 

• na místo určené k dopingové kontrole se sportovec musí dostavit neprodleně 

(nejpozději do 1 hodiny po podpisu výzvy k DK), v případě pokračování v soutěži či 

tréninku je možné po dohodě s dopingovým komisařem povolit odklad (tato 

skutečnost musí být zaznamenána v protokolu výzvy k DK), 

• po příchodu do místnosti dopingový komisař zkontroluje totožnost sportovce (nutno 

mít sebou průkaz totožnosti, např. licenci, řidičský průkaz, občanský průkaz atd.), 

• sportovce může při dopingové kontrole doprovázet pouze jedna osoba, 

• sportovec si vybere odběrovou nádobku a odevzdá pod dohledem dopingového 

komisaře stejného pohlaví vzorek moče (min. 90 ml), pozor – může trvat několik 

minut, ale i hodin bez možnosti opustit místnost DK, 

• sportovec si vybere zaplombovanou soupravu pro odběr, která obsahuje dvě lahvičky 

s číselnými kódy, 

• vzorek je rozdělen na 2 části (vzorek A a B) a zapečetěn (dle typu soupravy – 

utěsněním víčka nebo plombami), 

• ze zbytku moče komisař otestuje hustotu moče, která musí odpovídat limitu WADA, 

pokud je hustota nižší než udává limit WADA, sportovec musí poskytnout další 

vzorek moče, 

• při dopingové kontrole se vyplňuje protokol, do kterého sportovec uvádí požadované 

údaje, např. identifikační údaje, kódy lahviček, léky, které užívá (v současném 

protokolu až sedm dní zpětně) a výživové doplňky, 

• údaje v protokolu na závěr stvrzují podpisy komisaře (popř. doprovodu) a sportovce 

[25]. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Desetibodový rasistický plán pro kluby 

 

1. Vydejte stanovisko, že klub netoleruje rasismus a zveřejněte, že zasáhne proti 

každému, kdo se podílí na rasistických projevech. Toto stanovisko zveřejňujte ve 

všech programech permanentně ve všech částech stadionu. 

2. Vydejte veřejné prohlášení, ve kterém odsoudíte rasistická hesla při zápasech. 

3. Dejte podmínku držitelům permanentních vstupenek, že vstupenky nebudou platit, 

pokud se jejich držitelé podílejí na rasistických projevech. 

4. Učiňte opatření k zabránění prodeje rasistické literatury uvnitř i vně stadionu. 

5. Disciplinárně postihujte hráče, kteří rasisticky urážejí. 

6. Kontaktujte jiné kluby, abyste se ujistili, že protirasistické strategii klubu rozumí. 

7. Podporujte společnou strategii mezi pořadatelskou službou a policií k zamezení 

rasistických projevů. 

8. Urychleně odstraňte všechny rasistické graffity ze stadionu.  

9. Zařiďte rovné pracovní a služební podmínky. 

10. Spolupracujte se všemi dalšími skupinami a agenturami, např. s hráčskými odbory, 

fanoušky, školami, dobrovolnými organizacemi, mládežnickými kluby, sponzory, 

lokálními autoritami, lokálními podnikateli a policií, abyste rozvíjeli proaktivní 

programy, abyste zvýšili podvědomí o kampani a eliminovali rasismus a diskriminaci 

[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Dotazník – bezpečnost na sportovních utkáních 

 

DOTAZNÍK – BEZPE ČNOST NA SPORTOVNÍCH UTKÁNÍCH 

 

Dotazník a jeho výstupy jsou určeny pro potřebu zpracování diplomové práce. Šetření je 

prováděno jako anonymní. 

 

1. Navštívil jste v uplynulém roce (rok 2009) nějaké sportovní utkání? 

a) ano - více než 4 

b) ano - více než 1 

 

2. Všimli jste si změny právních předpisů v oblasti zajišťování bezpečnosti na stadionech při 

sportovních utkáních v uplynulém roce (rok 2009)? 

a) ano 

b) ne 

 

3. Disponuje podle Vás Policie ČR dostatkem pravomocí k udržení veřejného pořádku před 

stadiony? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

4. Jak jste celkově spokojen/a s prací policie v oblasti udržování pořádku při sportovních 

utkáních? 

a) velmi spokojen/a 

b) spíše spokojen/a 

c) tak napůl, jak kdy 

d) spíše nespokojen/a 

e) velmi nespokojen/a 

 

5. Disponuje podle Vás pořadatelská služba dostatkem pravomocí k udržení pořádku uvnitř 

stadionů? 

a) ano 

b) ne 



c) nevím 

 

6. Jak jste celkově spokojen/a s prací pořadatelů při sportovních utkáních? 

a) velmi spokojen/a 

b) spíše spokojen/a 

c) tak napůl, jak kdy 

d) spíše nespokojen/a 

e) velmi nespokojen/a 

 

7. Jaké jsou podle Vás tresty ukládané výtržníkům  

a) přiměřené 

b) nepřiměřeně vysoké 

c) nepřiměřeně nízké 

 

8. Zvýšila se podle Vás v uplynulém roce úroveň vstupních kontrol na stadiony při 

sportovních utkáních? 

a) ano 

b) ne 

c) nezaznamenal/a jsem to 

 

9. Zvýšila se podle Vás v uplynulém roce kvalita pořadatelské služby uvnitř stadionů během 

sportovních utkání? 

a) ano 

b) ne 

c) nezaznamenal/a jsem to 

 

10. Věk? 

a) do 18 

b) 19-25 

c) 26-35 

d) 36-45 

e) 46-55 

f) 55 a víc 

 



11. Pohlaví? 

a) žena 

b) muž 

 


