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Vysočina Arena v Novém 
Městě na Moravě 
hostila v polovině 
ledna znovu po čtyřech 
letech Světový pohár 
v běžeckém lyžování. 
V pořadí 82. ročník Zlaté 
lyže sledovalo v průběhu 
víkendu deset tisíc 
diváků.

 Foto: Vysočina Arena
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Pro činnost svých územních pracovišť v roce 2020 
bude žádat ČUS o 93 milionů korun

Úvodní zasedání Výkonného výboru České unie 
sportu v roce 2020 se uskutečnilo 14. ledna v Pra-
ze. Jedním z klíčových bodů programu bylo pro-
jednání první verze rozpočtu ČUS na rok 2020. 
V této souvislosti účastníci schůze schválili, aby 
ČUS v rámci výzvy Ministerstva školství, určené 
na Podporu zastřešujících sportovních organiza-
cí, uplatnila v podané žádosti požadavek ve výši 
93 milionů korun na činnost územních pracovišť 
ČUS – Servisních center sportu (SCS). 

Tato SCS působí ve čtrnácti krajích a pětasedm-
desáti okresech České republiky a poskytují odborný 
administrativní servis a poradenství sportovním klu-
bům v jednotlivých regionech. Mimo jiné pomá-
hají klubům s žádostmi a vyúčtováním dotací 
a grantů z veřejných prostředků. Na jedno 
pracoviště by tak v případě přidělení po-
žadované dotace připadl zhruba milion 
korun, což je minimální částka na po-
krytí neustále rostoucích cen nájmů 
kanceláří, energií, služeb a mini-
málních platů zaměstnanců.

„Částka kolem milionu 
korun na jedno pracoviště 
je v současné době mini-
mum. Se stoupající admini-
strativou jsou požadavky klubů 
na asistenci s dotačními a zákonnými 
povinnostmi stále častější. Bohužel, nikoho 
to nezajímá a stát tuto podporu sportu přezíravě 
podceňuje. Asi sport pro lidi prostě nechce. Bude 
se to, jako vždy v Česku, improvizovaně napravo-
vat, až se něco totálně zhroutí. Až najednou ne-
budou lidi, co jsou ochotni sportovní kluby vést. 
A nikdo za to neponese odpovědnost. Prostě český 
standard,“ zaznělo z úst zástupců sportovních klubů 
ve Výkonném výboru ČUS.

VV ČUS vzal také na vědomí osnovu zprávy ge-
nerálního ředitele ekonomických agend o hospo-
daření a majetku ČUS k 31. prosinci 2019. Součas-
ně mu uložil připravit také první verzi této zprávy 
v takovém rozsahu a struktuře, aby byla snadno 
a přehledně porovnatelná se zprávami o hospodaře-
ní a majetku ČUS v předcházejících letech. 

Vzhledem k očekávanému opoždění termínu 
poskytnutí dotací na činnost svazů, trenéry mlá-
deže a na reprezentaci z Ministerstva školství 
v roce 2020 schválil VV ČUS žádosti dalších čtyř 
národních sportovních svazů o půjčku z Rezerv-
ního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS. 
Tyto prostředky budou využity na zajištění pří-
pravy reprezentantů i jejich startu na vrcholných 
mezinárodních soutěžích. Česká unie kolečkových 
sportů požádala o částku 500 000 korun, Česká 
baseballová asociace, Český svaz kanoistů a Čes-
ká boxerská asociace obdrží vždy požadovaný je-
den milion korun.

V dalším jednání VV ČUS vyslechl infor-
maci o zahájení projektu ČUS Spor-

tuj s námi. V roce 2020 se 
do něj do uzávěrky 
přihlásilo 755 akcí, 
z nichž bude do kalen-

dáře zařazeno pět set. 
Pro nerušený rozjezd pro-

jektu od 1. ledna schválil 
výkonný výbor už v prosinci 

2019 návrh akcí na první měsíc 
letošního roku. Protože dosud 

není známa oficiální výše alokace 
dotačního programu Ministerstva 

školství, VV ČUS navrhl schválit za-
řazení akcí zatím jen do konce měsíce 

února. Návrh na rozdělení finančních 
příspěvků pořadatelům vybraných akcí 

bude předložen po obdržení dotace MŠMT 
a po ukončení jednání s partnery projektu.

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta 
informoval také členy výkonného výboru o svém 
jednání s premiérem Andrejem Babišem, kte-
rého se zúčastnil společně s předsedou Národní 
sportovní agentury Milanem Hniličkou. Tématem 
schůzky byla zejména investiční i neinvestiční 
podpora sportu v roce 2020 i v dalším období. 
Další setkání absolvoval předseda ČUS s preziden-
tem České republiky Milošem Zemanem, s nímž 
jednal o otázkách spojených s podporou sportu 
ze státního rozpočtu.

Autor: KT ČUS
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Velká příležitost k pozvednutí celého českého 
sportu a k nápravám chyb, které přetrvaly celá 
desetiletí. Tak bere Česká unie sportu vznik Ná-
rodní sportovní agentury, která začne v letoš-
ním roce připravovat dotační programy. Největ-
ší domácí sportovní spolek a státní organizace 
stvrdily na tiskové konferenci v úterý 14. ledna 
spolupráci, která by měla vést k daleko rychlej-
šímu rozdělování státní podpory do klubů a jed-
not. Poprvé tak sportovní prostředí společně se 
státní sférou našly společnou řeč. 

 
„Agentura je vyústěním několikaleté snahy 

ČUS. Byli jsme dlouhou dobu jediným nosite-
lem myšlenky samostatného státního orgánu pro 
sport a tuto iniciativu jsme několikrát odsouhla-
sili ve svých usneseních na Valných hromadách. 
Z agentury cítíme obrovskou energii a chuť napra-
vit fatální zanedbání, které stát v oblasti sportu 
za třicet let natropil. Chceme být partnerem pro 
přínosné změny,“ prohlásil Miroslav Jansta, před-
seda ČUS.

Poprvé v historii samostatné České republi-
ky stát zřídil centrální úřad, který má vytvářet 
podmínky pro rozvoj sportu a pohybových akti-
vit občanů. Národní sportovní agentura oficiálně 
vznikla 1. srpna loňského roku a agendu převeze-
me od Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Rozdělovat peníze ze státního rozpočtu bude 
od roku 2021. 

„Vznikem agentury získává sport daleko pres-
tižnější uznání v rámci státní správy. Rozhodně 
nedochází k jeho politizaci. Funkční období před-
sedy agentury překračuje funkční období vlády. 
Včele je navíc vrcholový sportovec a ne úředník. 
Společným cílem je získat pro sport stejných stát-
ních prostředků, jako má kultura – tedy 14 miliard 
korun,“ upřesnil Miroslav Jansta.

Zanedbaná sportovní infrastruktura
Překážek a výzev pro Národní sportovní agen-

turu bude více než dost a na posun podmínek 
pro český sport a sportování občanů k evrop-

Spolupráce ČUS s Národní sportovní agenturou  
na urychlení dotací pro kluby
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skému standardu je potřeba více času. Nejvíce 
zanedbaná je sportovní infrastruktura, vždyť 
průměrné stáří hřišť je skoro 50 let. „Za třicet 
let se nepostavil a ani nezrekonstruoval jediný 
fotbalový stadion, který by splňoval nejvyšší me-
zinárodní standard,“ vypočítával Miroslav Jan-
sta, jenž je zároveň předsedou České basketba-
lové federace. „Po úspěchu naší reprezentace 
na mistrovství světa mě oslovily další země, že 
u nás chtějí trénovat a učit se. Ale kam je mám 

pozvat? Vždyť naše největší a svojí podstatnou 
jediné tréninkové centrum v Nymburce je bohu-
žel zanedbané.“

Všední sport na vesnicích a městech upadá. 
Stejně jako počet lidí, kteří se starají o chod klu-
bu nebo tělovýchovných jednot. Nejsou peníze 
na kvalifikované trenéry, na provoz a údržbu ma-
jetku nebo na další rozvoj. „Bohužel, v zahraničí 
nás mají za exoty. Vědí, že se tady o sport sta-
ráme většinou naprosto zadarmo, nedokážou to 
pochopit. Tento stav musí skončit,“ prohlásil Mi-
roslav Jansta a naznačil další problémy, které se 
za třicet let nakumulovaly – roste počet českých 
dětí s nadváhou a tělesná výchova je nejméně 
oblíbeným předmětem na základní škole. „Stát 
rezignoval na propagaci sportu a jeho pozitiv-
ních dopadů na zdraví občanů,“ dodal Miroslav 
Jansta.

Využít pracoviště i odborníky ČUS
Pro Národní sportovní agenturu je prioritní 

navyšování státních prostředků do sportovního 
prostředí, digitalizace a transparentnost celého 
systému, kontrola a zejména zrychlené posílání 
dotací. Také v loňském roce se stávalo, že pro-
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Základní vize ČUS pro příští období
1)  Stabilizace služeb pro členy ČUS (kluby a svazy) podle struktury a dotací, legislativních  

a administrativních standardů pro spolky.

2) Správa a obnova majetku ČUS.

3)  Spolupráce na vytváření stabilních a důstojných podmínek pro sport a výchovu pro sport 
v rámci ČR srovnatelných s EU (veřejné i soukromé financování, výchova a vzdělávání,  
součinnost s kraji, městy, obcemi, samostatné ministerstvo pro sport).

4) Nové sídlo ČUS a národních sportovních svazů.

5)  Podpora státní reprezentace a rozvoj podmínek pro úspěšnou reprezentaci, podpora spor-
tu pro všechny.

Cílem procento z rozpočtu
Co vše je potřeba posunout do roku 2025?
•  1 procento celkových výdajů státního rozpočtu na sport, což může být až 20 miliard v roce 

2025. Chceme, aby vláda splnila své usnesení z koncepce Sport 2025. 

Vize ČUS v číslech při naplnění koncepce
• 10 tisíc klubů/jednot sdružených v ČUS (v současné době jich je 7 228 v členské základně ČUS);

•  1,5 milionu pravidelně sportujících lidí v ČUS (v současné době jich je kolem milionu v členské 
základně ČUS);

•  více než 500 tisíc pravidelně sportujících dětí v jednom roce (v současné době jich je kolem 
400 tisíc v členské základně ČUS);

•  10 tisíc sportovních zařízení do roku 2030 (v současné době jich je 8 114 evidovaných v ČUS);

• 3 hodiny týdně v rámci tělesné výchovy na základních školách;

•  2 hodiny týdně spontánního hraní sportovních her v rámci školních družin a organizace školního 
harmonogramu.

středky z dotací chodily do sportovních klubů s ně-
kolikaměsíčním zpožděním. „Problémy s Progra-
mem Můj klub se už nesmějí opakovat. Je to velké 
téma, které se nepovedlo. A dodnes se na mě nebo 
na premiéra obrací kluby s mnohými prosbami. Je-
den z největších úkolů je tento program vylepšit,“ 
prohlásil na tiskové konferenci Milan Hnilička, 
předseda Národní sportovní agentury.

A právě v této oblasti bude spolupráce mezi or-
ganizacemi důležitá. Česká unie sportu disponuje 

téměř 90 odbornými pracovišti po celé republice, 
která v terénu pomáhají klubům se složitou admi-
nistrací žádostí o dotace. „Máme v plánu využít 
ČUS a její odborníky jako svého partnera při po-
moci klubům s dotacemi. I MŠMT s tím má dobré 
zkušenosti, jen jich nedokázalo využít. Věříme, 
že nám spolupráce celý proces podpory klubů pro 
zajištění sportování mládeže významně urychlí. 
Klíčem je však digitalizace a dobrý tým odborní-
ků v agentuře,“ vysvětlil Ivo Lukš, místopředseda 
NSA.

Autor: KT ČUS
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Ohlasy médií na tiskovou konferenci ČUS:  
Revoluce po 30 letech!

Tisková konference České unie sportu, která se 
uskutečnila 14. ledna a jejímiž hosty byli také 
nejvyšší představitelé Národní sportovní agen-
tury – předseda Milan Hnilička a místopředse-
da Ivo Lukš – vyvolala velkou pozornost médií. 
Osobně se jí v aule ČUS v Praze na Strahově 
zúčastnili zástupci téměř dvou desítek redakcí 
včetně televizních štábů ČT, Novy a Primy. Vý-
stupy z této tiskovky byly v následujících dnech 
jedním z hlavních mediálních témat.

Opožděná revoluce – tak například informo-
val o akci titulek v deníku Sport. V článku jeho 
autor Martin Hašek uvedl, že Česká unie sportu 
si od nové Národní sportovní agentury, která se 
pod vedením Milana Hniličky chystá na převzetí 
vlády nad českým sportem, slibuje o hodně více 
peněz a také rychleji rozdělené dotační prostřed-
ky do sportovního prostředí. Cílem je dostat se 
z loňských sedmi miliard korun do roku 2025 
až na hranici jednoho procenta výdajů státního 
rozpočtu, což může být až 20 miliard korun. 

To, že je větší podpora sportu zapotřebí, si 
uvědomuje také Julie Hrstková, která se o tomto 
tématu rozepsala v komentáři pro Hospodářské 
noviny: „I když by se tomuto srovnání soustavně 
podfinancovaná kultura bezpochyby bránila, Hni-
lička má pravdu. Financování sportu ze strany 
státu není uchvacující. Zejména v porovnání 
s celkovými náklady. Ty před několika lety vy-

číslila analýza KPMG na 120 miliard ročně. Tři 
čtvrtiny z těchto peněz platí podle tehdejší ana-
lýzy sami sportovci nebo rodiče sportujících dětí. 
O zbytek se pak dělí rozpočet a také radnice, 
které si ovšem vybírají podle svého uvážení, zda 
raději opraví hřiště, nebo chodník na náměstí.“ 

Proč má kultura o polovinu víc?
O hlavních závěrech tiskové konference refe-

roval také redaktor David Prouza v Českém roz-
hlasu. „Nerozumím tomu, proč tak obrovský 
fenomén, jako je sport, má polovinu rozpoč-
tu kultury. Je to naprosto stejný fenomén pro 
Českou republiku, týká se každého z nás, ať už 
je to v oblasti zdraví, nebo propagace v zahra-
ničí. Abychom mohli ve sportu něco udělat, tak 
potřebujeme vyšší rozpočet. Připravíme taková 

pravidla, aby bylo jasné, kam ty peníze 
jdou,“ řekl rozhlasu Milan Hnilička. 

V deníku Právo uvedl Michal Osoba 
pod titulkem Agentura začne od nej-
menších, že u obcí do 3000 obyvatel 
chce NSA začít s investicemi. Letos 
bude vypsán program s názvem Kabina, 
prostředky by přes něj měly proudit pří-
ští rok. „Další programy budou určeny 
pro regionální sportoviště, větší krajské 
areály i chátrající centra jako Harra-
chov nebo Nymburk. Nově se chceme 
věnovat také univerzitním sportoviš-
tím,“ citoval autor článku předsedu NSA 
Milan Hniličku. Autor: KT ČUS
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Stravné, zahraniční stravné a pohonné hmoty
Oznámení ke stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a stanovení stravného a prů-
měrné ceny pohonných hmot pro rok 2020:
Stejně jako v minulých letech byla pro účely členských subjektů České unie sportu vydána oznámení 
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a o stanovení stravného a výše průměrné 
ceny za pohonné hmoty pro rok 2020. 

Oznámení naleznete na webových stránkách České unie sportu: 
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/problematika-cestovnich-nahrad.html

Možnost příspěvků od zdravotní pojišťovny
Vážení členové České unie sportu, připo-
meňte svým členům možnost využití pří-
spěvku od zdravotní pojišťovny na pohybo-
vé aktivity.

Také v roce 2020 stejně jako v minulých le-
tech je možné téměř u všech zdravotních po-
jišťoven využít příspěvku na úhradu nákladů 
na pohybové, respektive sportovní aktivity. 
Příspěvek lze například využít na úhradu ná-
kladů spojených s členskými příspěvky ve va-
šich klubech. 

Členové k získání příspěvku od zdravotní pojišťovny potřebují vystavit ze strany klubu potvrzení o úhra-
dě členských příspěvků. Některé pojišťovny používají k potvrzení o úhradě vlastní formuláře. Pro ty 
zdravotní pojišťovny, které nemají předepsaný formulář k potvrzení, přikládáme vzor:

Důležité informace pro členy České unie sportu

Konkrétní informace o příspěvcích a dalších benefitech naleznete na webových stránkách jednotlivých 
zdravotních pojišťoven

Potvrzení o úhradě členských příspěvků
Název klubu, IČO tímto potvrzuje, že přijal od jméno, příjmení, rodné číslo
členský příspěvek v níže uvedené částce, na základě kterého může provádět pravidelnou pohybo-
vou aktivitu v klubu v roce 2020.

Částka: Datum:

Částka: Datum:

Podpis a razítko

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/problematika-cestovnich-nahrad.html
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/problematika-cestovnich-nahrad.html
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/problematika-cestovnich-nahrad.html
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Předseda ČUS v Lidových novinách:  
Ať má sport rozpočet jako kultura!

Český sport čeká nové mocenské uspořádání, 
ve kterém zaujme roli dominantního hráče Ná-
rodní sportovní agentura pod vedením Milana 
Hniličky (ANO). Ten se bude muset vypořádat 
s tlakem sportovních organizací, třeba té nej-
větší – České unie sportu, kterou vede Miroslav 
Jansta. Už zítra společně zasednou před novi-
náře, aby odkryli vize týkající se financování 
sportu. A dle všeho se v této otázce Hnilička 
s Janstou shodují. Podle druhého jmenované-
ho, dlouholetého sportovního funkcionáře, je 
konečně nastavena jasná hierarchie. „Náš sport 
má teď konrétní hlavu, které sekundují jednot-
livé svazy. Další pseudo střešní organizace jako 
Český olympijský výbor tu nepotřebujeme,“ 
říká Miroslav Jansta v rozhovoru pro Lidové 
noviny.

 Nejen pro ČUS bude nyní národní agentura hlav-
ním partnerem. Jak komunikujete s jejím šéfem 
Milanem Hniličkou?

Komunikace je pohodlná, protože nemá-
me moc nároků. Chceme, aby stát investoval 
do sportovní infrastruktury, která za posledních 
30 let absolutně zastarala. Nebudovaly se sta-
diony a další sportoviště, sport se nepodporo-
val. Chceme také státní peníze pro sportovní 
kluby. Peníze by podle nás měly jít i na národní 
sportovní centrum, které mají všechny vyspělé 
země, jen my ho nemáme. My máme vybydlený 
areál v Nymburce, který z vlastních peněz ne-
zrekonstruujeme. Bývalo to největší středisko 
ve střední Evropě, ale stal se z něj skanzen soci-
alismu. I přesto je téměř obsazené. Financování 
zkrátka musí být každý rok stabilní a neměnit 
se. Musí být měřitelné a přehledné, musí být 
třeba jasné, kolik je základ i strop pro příspěvky 
na trenéra. Střešní organizace by měly dostá-
vat minimální, ale potřebnou podporu, peníze 
by měly mířit ideálně přímo k trenérům dětí 
a mládeže. My si přece jako střešní organiza-
ce musíme na sebe částečně vydělat a nečekat, 
co nám dá stát. Očekávám, že se bude ke všem 
přistupovat podle stejných kritérií, ať už je to 
Sokol, my či Český olympijský výbor (ČOV). Není 
přece možné, aby někdo pořád chodil a nataho-
val ruku.

 Pomáhá ve vzájemných vztazích, že místopřed-
sedou agentury je bývalý basketbalista Ivo Lukš? 
Jste přece i dlouholetý šéf basketbalové federace.

Asi ne, já ho znám jen ze hřiště. Na jeho výběr 
mám jen pozitivní ohlasy. Nejpodstatnější totiž 
je, že rozumí financování sportu. A takových lidí 
je tu tolik, že by se dali spočítat na prstech. Volba 
obou místopředsedů (druhým je Michal Janeba, 
bývalý náměstek na ministerstvu pro místní roz-
voj, pozn.red.) byla dobrá.

 Vy zasednete i v dozorčím orgánu agentury – Ná-
rodní radě pro sport. Co budete hlavně sledovat?

Pořád to stejné. ČUS společně se Sdružením 
sportovních svazů prosazoval navyšování peněz 
pro sport. Dělali jsme konference, ukazovali pří-
nosy sportu, útočili jsme na politiky, když to nepl-
nili. Chceme dosáhnout stejných peněz pro sport 
jako má kultura. Budu se snažit, aby agentura 
prosazovala sport jako základní hodnotu zdravého 
životního stylu. Chceme kvůli tomu tlačit na re-
sort školství. Ti, kteří byli proti vzniku agentury, 
si asi neuvědomili, že by tím jen zakonzervovali 
současný stav sportu v ČR, který k ničemu dobré-
mu nevedl. Národ fyzicky chřadne. Málo se spor-
tuje ve školách a děti jsou třikrát více tlustší než 
dřív. Je to vidět na národním sportu jako hokej – 
dříve byl neúspěch být čtvrtí, dnes jsme rádi když 
jsme pátí či šestí. Ale to už se vracíme k tomu, co 
tu padlo. Špatné zázemí a podhodnocení trenéři.
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 Spolu s vámi mají sedět v Národní radě pro 
sport (dozorčí orgán NSA, dále jen Rada) také 
známí sportovci, například Jaromír Jágr. Je to 
správná cesta?

Konkrétně u Jardy Jágra je to velice dobře. 
Naložil si na bedra starost o svůj klub v Kladně 
a moc dobře ví, jaké peklo to může při sháně-
ní peněz být. Navíc má velmi dobré zkušenosti 
s trenéry. Takže to není jen slavné jméno, ale má 
konkrétní zkušenosti a je schopný tomu pomoc. 
Naopak je tu řada bývalých sportovců, kteří kriti-
zují kde co, ale nedělají nic. Jágra naopak v jeho 
přístupu obdivuji.

 S politiky jednáte o penězích pro sport dlouhé 
roky. Zrovna Rada ale žádný politický klíč nemá. 
Nemůže to při rozdělování peněz uškodit?

Právě naopak. Konečně dochází k odpolitizo-
vání sportu, byť odpovědnost za NSA nese přímo 
premiér, který navrhuje vládě šéfa agentury. Jen-
že před tím tam byli pro přerozdělování peněz 
ministři, kteří se střídali obdivuhodnou rychlostí. 
Každý si navíc do úřadu přinesl své zájmy z vlast-
ní strany. Do určité míry to bude politika vždy, 
stát bude vždy nástrojem politických stran. Ale 
tím, že budou toky peněz viditelné, se politizace 
zmenší na minimum.

 Jenže materiál vlády upozorňuje, že specificky 
NSA skrývá jistý korupční potenciál. Je tam podle 
vás?

Pokud bude k dispozici dostatek prostředků 
a nastaví se pro všechny stejná, kontrolovatelná 
a jasná pravidla, tak tam korupční potenciál, ať 
už tím myslíte cokoliv, nevidím. Předsedové svazů 
zkrátka musí říct, jaké priority mají, jsou ostatně 
za financování zodpovědní. Někdo to možná vní-
má jako korupční, ale svazy do rozdělování musí 
mluvit. Když se něco nepovede v jejich odvětvích 
nesou za to odpovědnost.

 Proč se ale tedy hovoří o korupci?
Kvůli provizím úředníkům, což už se nemů-

že dít. Není možné, aby jezdili státní úředníci 
za státní peníze na olympiády a další akce. Úřed-
ník pošle peníze třeba olympijskému výboru, kte-
rý mu následně za oplátku zaplatí pracovní cestu 
na olympiádu. S nástupem ministra Roberta Plagy 
to vymizelo a doufám, že to tak zůstane. V rámci 
molochu jménem ministerstvo školství byl bohu-
žel sport na posledním místě. Tvrdím, že ten, kdo 

chtěl ponechat sport v gesci ministerstva, nechtěl 
v českém sportu nic měnit.

 Spolu s vámi zasednou v Radě také zástupci am-
biciozních svazů fotbalu a hokeje, které spadají 
pod ČUS. Nebojíte se, že je budete muset krotit 
a vyvažovat?

Nespadají pode mě, jsou pouze členy ČUS. Ji-
nak roli mediátora hraji mezi nimi už od začátku, 
proto mě ostatně zvolili. Jsem prostě zvyklý jed-
nat a jednat. Díky mým úspěchům s basketbalo-
vým Nymburkem mě berou jako člověka, který 
asi ví, co dělá.

 U nás se pracuje s mantrou počtu členů jednot-
livých svazů. Měla by zůstat i nadále zachována?

Počet členů je demagogie. Když se všude po Ev-
ropě mluví o členské základně, tak to automaticky 
nekoresponduje s výší peněz. Například v Němec-
ku je počtem členů basketbal okolo patnáctého 
místa, jenže z pohledu státní politiky je to čtvrtý 
nejvíce preferovaný sport. Moc dobře vědí, že 
Německo má podporou basketbalu ohromnou pro-
pagaci. Předseda ČOV Jiří Kejval například mlu-
ví o tom, že 70 procent pozitivních zpráv o ČR 
v zahraničí je prostřednictvím sportu. Jenže ja-
kého? Tenisu, fotbalu, atletiky, basketu, ledního 
hokeje nebo třeba teď nás viditelně reprezentu-
jí v lyžování Ledecká či Samková. A vždycky se 
pak objeví další výjimečný jednotlivec například 
z rychlobruslení nebo juda... Stát musí říct, že 
chce podpořit sporty, které nás dobře prezentují 
a jsme v nich také dobří.

 Zní to, jako byste preferoval kolektivní sporty…
Ty se tu v tichosti také osekávaly, alespoň v po-

rovnání s těmi individuálními. Rozdíl mezi oběma 
kategoriemi sportů je 700 milionů. Což je dané 
především centry na ministerstvech vnitra, obra-
ny a školství. Tyto rozdíly si občas někdo ani ne-
uvědomuje.

 Už jste zmínil předsedu ČOV Kejvala. Spekulu-
je se, zda vůbec v radě agentury zasedne. Jak to 
čtete?

ČOV je od toho, aby zajišťoval účast na olym-
pijských akcích. Jinak nenese za rozvoj českého 
sportu jinou odpovědnost. Teď je na vedení agen-
tury, zda zástupce ČOV v Radě chce. Neřeším, 
jestli tam bude či ne. Pro rozvoj sportu jsou tu 
důležitější organizace jako Sokol a další, které se 
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starají o masový sport a sportovní zařízení. Stej-
ně tak předsedové největší sportovních svazů. Ti 
všichni dělají sport, ČOV sport nedělá. Navíc to 
není klasický spolek, neboť v něm mají slovo re-
sorty vnitra, obrany a školství. Olympijský výbor 
byl v posledních letech preferovaný a budova-
ný jako jakási pseudo střešní organizace. Jenže 
v tradici českého sportu měl tuto roli nejprve So-
kol a později ČSTV. Nikdy to nebyl ČOV. Pro mě 
jsou hlavními aktéry svazy, které chceme jako 
ČUS zastupovat v roli takových odborářů, kteří 
budou hájit podmínky pro sport a jeho rozvoj. 
Hlava českého sportu je nyní s agenturou jasně 
daná a hlavou jednotlivých odvětví jsou svazy. 
Další hlavu český sport nepotřebuje.

 Trochu to zní, že je ČOV podle vás nadbytečný?
To ne, ČOV má nezastupitelnou roli, zajišťu-

je pro nás účast na mezinárodních akcích olym-
pijského cyklu. Šíří a spravuje ideály a hodnoty 
olympismu. Nechci ale rozhodovat, kdo by měl 

sedět v dozorčím orgánu agentury, to mi nepříslu-
ší. Ovšem je pravda, že byl ČOV velmi preferova-
ný, nárůst státních peněz do jejich kasy v letech 
2012 až 2017 byl skoro 300 procent. Do toho do-
stávají ještě prostředky skrze marketing olympij-
ské symboliky. Právě marketingové peníze, o kte-
ré se ČOV dříve dělil se svazy, jim přestal posílat. 
Rozhodně jsem pro to, aby dostali dostatek peněz 
pro důstojné zajištění naší účasti na mezinárod-
ních akcích spojených s olympismem. Ale jinak 
ať mají stejné postavení jako svazy. Když se totiž 
podívám na jejich činnost optikou šéfa basketba-
lu, tak pro můj sport ČOV nedělá nic. Tedy s vý-
jimkou trenérské akademie, která nám pomáhá 
a jsem připraven ji z našich svazových prostředků 
podporovat. Tak by to ostatně mělo být i s další-
mi svazy. Ale ať ČOV nedostává peníze na to, aby 
řídil ostatní svazy a dělal nákladnou propagaci, 
která má zajistit stát, to je nesmysl. Nenechám si 
zasahovat do suverenity svazu.

Autor: Lidové noviny

Nejvýznamnější a nejrespektovanější světo-
vý portál o ženském ragby scrumqueens.com 
vyhlásil své výroční ceny. Zatímco vítězství 
ve většině kategorií braly podle očekávání 
hráčky Anglie, Nového Zélandu a dalších vel-
mocí, nejlepším týmem roku byla vyhlášena 
česká ženská reprezentace! 

Český ženský tým totiž už dva roky po sobě 
neprohrál jediné oficiální mezinárodní utkání. 
Dvakrát za sebou vyhrál nejstarší ženskou me-
zinárodní soutěž Evropský pohár a také obhájil 
putovní Konektor Cup. Vzhledem k tomu, že 
v roce 2019 neztratil žádný zápas jako jediný 

ženský reprezentační tým na světě, vyhlásili ho 
ragbyoví odborníci nejlepším týmem i před ta-
bulkově silnějšími celky. 

„Ocenění od scrumqueens.com je nečekané 
a fantastické. Už předtím, než přišly úspěchy, 
jsme začali plánovat změny, které postupně 
uskutečňujeme a které by měly podpořit ještě 
lepší bilanci v budoucnu. Jsme teprve na začát-
ku a výsledky v roce 2020 pro nás nebudou tak 
podstatné, jako to, aby se nám podařilo změny 
dotáhnout. Když se k tomu přidají i dobré vý-
sledky, bude to bonus,“ komentovala cenu tre-
nérka reprezentace Hana Schlangerová.

České ragbistky vyhlášeny světovým týmem roku 2019
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ČUS Sportuj s námi:  
Únor ovládnou lyžařské  

a snowboardové disciplíny
Klasické a alpské lyžování, snowboarding nebo skikros tvoří hlavní náplň únorového kalendáře sedmého 
ročníku Projektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi. Ke slovu se však dostanou také další sporty – na-
příklad stolní tenis, florbal, přespolní běh, šachy nebo šipky.

Kalendář akcí – únor 2020:
  2. 2. 2020 Orlický maraton  Deštné v Orlických horách

  2. 2. 2020 Českotřebovská pirueta  Česká Třebová

  6. 2. 2020 Oblastní přebor škol v obřím slalomu  Potštát

  8. 2. 2020 Cena skřítka Ostružníka – obří slalomu Ostružná

  8. 2. 2020 Sportovní masopustní sobota  Praha-Přední Kopanina

  9. 2. 2020    53. Jizerská padesátka 2020  Liberec

15. 2. 2020 Karlův běh 2020 Boží Dar

15. 2. 2020 Stolní tenis – Sport pro všechny děti a mládež  Karviná

15. 2. 2020 Zlatá lyže Šumavy 2020 Železná Ruda

15. 2. 2020 O pohár města Světlá nad Sázavou  Světlá nad Sázavou

15. 2. 2020 Stašská 15 – 70. ročník Stachy

16. 2. 2020 Závod v obřím slalomu o Pohár Orlických hor 2020  Deštné v Orlických horách

20. 2. 2020 Memoriál Pepy Šlaka Nový Rychnov

22. 2. 2020 1. Královéhradecký Master Vrchlabí

22. 2. 2020 Svijany cup Smržovka

22. 2. 2020 Bedřichovský Ski cross Bedřichov

22. 2. 2020 Mezinárodní silniční běh Rohálovská 10 Prusinovice

23. 2. 2020 Vyzkoušej si florbal jinak Praha 6

29. 2. 2020 66. ročník závodu Zlatý cepín Jizerských hor Bedřichov

Ostatní akce v rámci projektu Sportuj s námi naleznete  
na https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/

https://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-pochod-okolim-hyskova-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/orlicky-maraton-5/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/ceskotrebovska-pirueta/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/oblastni-prebor-zakladnich-a-strednich-skol-v-obrim-slalomu-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/cena-skritka-ostruznika-verejny-zavod-v-obrim-slalomu-pro-deti-i-dospele-12-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-masopustni-sobota/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/53-jizerska-padesatka-2020/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/karluv-beh-2020/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/stolni-tenis-sport-pro-vsechny-deti-a-mladez/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/zlata-lyze-sumavy-2020/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-pohar-mesta-svetla-nad-sazavou-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/stasska-15-70-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/zavod-v-obrim-slalomu-ze-serie-zavodu-pohar-orlickych-hor-2020/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-pepy-slaka/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/1-kralovehradecky-master-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/svijany-cup-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/bedrichovsky-ski-cross-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-silnicni-beh-rohalovska-10-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vyzkousej-si-florbal-jinak-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/66-rocnik-zavodu-zlaty-cepin-jizerskych-hor/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
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Třebovskou mašinku si letos odvezli  
mladí plavci z Náchoda 

Další výzkum ČUS mezi kluby a jednotami

V sobotu 18. ledna se v bazénu v České Třebové 
uskutečnil šestý ročník populárních plaveckých 
závodů pro nejmenší děti O třebovskou mašin-
ku. Zdejší Tělovýchovná jednota Lokomotiva akci 
uspořádala nejen pro začínající, ale také pro ak-
tivní plavce narozené v letech 2010 až 2013. 

Závody se v tomto roce opět staly součástí pro-
jektu České unie sportu ČUS Sportuj s námi, je-
hož mediálním partnerem je Deník.

„Akce se zúčastnilo 155 dětí z dva-
nácti oddílů, což znamenalo, že bě-
hem dne proběhlo více než pět stovek 
startů. Dokonce jsme do závodů pus-
tili i pět dětí, které byly ještě o rok 
mladíš. Těší nás, když vidíme, jaký je 
o plavání zájem i mezi tak malými dět-
mi,“ uvedl Petr Hurych z pořádajícího 
oddílu TJ Lokomotiva Česká Třebová. 

Plavecká soutěž byla určena pro děti 
ve věku sedm až deset let. Starší plav-
ci zdolávali v bazénu padesátimetrovou 
trať, ostatní účastníci změřili síly na po-
loviční vzdálenosti ve čtyřech individu-
álních disciplínách – prsa, znak, motýlek 
a volný způsob. 

Všichni aktéři po skončení soutěže obdrželi 
účastnické diplomy s uvedenými dosaženými vý-
kony. Ocenění v podobě medailí a cen od part-
nerů si odneslo vždy pět nejlepších závodníků 
v každé kategorii a stylu. Štafety na 6 x 25 metrů 
bojovaly o pizzy a první příčku v této kategorii 
obsadili členové Plaveckého klubu Hradec Králo-
vé. Štafety na 8 x 25 metrů, v nichž mohli plavat 
také trenéři, soutěžily o dort v podobě s mašinky. 
Sladkou trofej si nakonec odnesl tým Delfín Ná-
chod.  Autor: KT ČUS

Jaká jsou největší úskalí pro lidi, kteří se sta-
rají o chod sportovního klubu či tělovýchovné 
jednoty? Na jaké položky schází nejvíce peněz 
a co předsedové očekávají od nově vzniklé Ná-
rodní sportovní agentury? K tomu všemu se mo-
hou zástupci TJ/SK vyjádřit v rámci nového 
průzkumu, který iniciovala Česká unie sportu.

„Minulý on-line průzkum z roku 2018 se vel-
mi osvědčil - na jeho základě začali mít novi-
náři obrovský zájem o práci lidí, kteří se sta-
rají o chod sportovních klubů. I díky tomu se 
zlepšuje podpora sportu ze strany státu. Nyní 
potřebujeme nové údaje, abychom mohli data 

aktualizovat, porovnat výsledky a pokračovat 
v propagaci vaší činnosti, posilování podpory 
a společenského uznání,“ vysvětluje Jiří Uh-
líř, manažer komunikace ČUS.

Jedná se o rychlé vyplnění on-line dotazníku 
s jednoduchými otázkami k činnosti klubu. Od-
kaz na něho je zde: https://forms.gle/FbGKJ-
CzCbcbuySi96. Je však možné, že ho zástupci 
klubů našli už ve svém e-mailu od Okresních 
sdružení ČUS. „S výsledky průzkumu samozřej-
mě seznámíme naše členy i veřejnost. Prosíme 
o vyplnění dotazníku do konce února,“ dodá-
vá Jiří Uhlíř.

https://forms.gle/FbGKJCzCbcbuySi96
https://forms.gle/FbGKJCzCbcbuySi96
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Basketbalový film Zlatý podraz získal  
„sportovního Oscara“

Lednový zápas Ligy mistrů mezi Nymburkem 
a lotyšskou Rigou ozvláštnila přítomnost tvůrců 
basketbalového filmu Zlatý podraz, kteří přijeli 
symbolicky předat dlouholetému prezidentovi 
nymburského klubu a současnému předsedovi 
České basketbalové federace Miroslavu Janstovi 
tzv. „sportovního Oscara“. Tuto cenu získal film 
v celosvětové soutěži sportovních snímků orga-
nizace FICTS (Mezinárodní federace sportovních 
televizí a filmů) v Miláně.

 „Tohle byla první příležitost, kdy se scénáris-
té, producent, koproducent a herci mohli sejít 
a cenu panu Janstovi předat – a ještě se u toho 
podívat na dobrý basketbal,“ řekl ke speciální 
události režisér filmu Radim Špaček, který byl 
na zápase přítomen mimo jiné s herci Jiřím Voj-
tou, Martinem Kvapilem, Martinem Roskotem 
nebo producentem Jaroslavem Boučkem.

 
„Festival v Miláně má pro sportovní filmy 

hodnotu klasických Osarů, takže je to velmi 
prestižní cena. Není to jediný festival svého 
druhu, ale má spoustu mutací po celém světě, 
které festival v Miláně zastřešuje. U nás se or-

ganizuje SPORTfilm v Liberci, který jsme také 
vyhráli a díky tomu jsme se dostali až do semi-
finále v Miláně. Film poté bodoval také na fes-
tivalu v Maďarsku a jedenáct projekcí proběhlo 
v USA a v Kanadě v rámci přehlídky českých fil-
mů,“ vypočítal úspěchy Zlatého podrazu Radim 
Špaček.

 
Miroslav Jansta, který se významnou měrou 

zasloužil o vznik Zlatého podrazu, převzal oce-
nění o přestávce zápasu pří-
mo na palubovce. Bez jeho 
podpory by totiž film zřej-
mě nikdy nebyl natočen.

 
„Námět byl skvělý a také 

scénář byl obsahově výbor-
ný. Film bohužel poněkud 
utrpěl špatným načasováním 
vypuštění do kin a propagací. 
Je to však nadčasový snímek 
a já jsem rád, že dostal ta-
kové ocenění, protože to 
něco znamená. Natočit tak 
kvalitní basketbalová utkání 
s nebasketbalisty považuji 
za super výkon. Nejsilněj-
šími momenty filmu jsou, 
když Československo vyhra-
je zlato, úsměvné ubytování 
basketbalistů na šampionátu 
a nakonec závěr se zradou 
– při následně hrané čes-

ké hymně mi u prvních promítání vyhrkly do očí 
slzy,“ shrnul své pocity Miroslav Jansta.

  
Ve sportovní – a hlavně basketbalové – komuni-

tě byl snímek scénáristů Jiřího Závozdy a Jakuba 
Bažanta přijat velmi dobře. Režisér přiznal, že 
občas padaly dotazy související s dobovými od-
chylkami. „Nejtěžší bylo dát dohromady partu 
kluků, aby si k sobě dobře sedli a zároveň byli 
každý jiný, aby si je diváci nepletli. Chemie je 
strašně důležitá ve sportu i ve filmu. Je to vidět 
u Nymburka a snad i v našem filmu,“ uvedl Radim 
Špaček.

Autor: KT ČUS
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Tvrdý boj proti ruskému dopingu  
ve sportu pokračuje

Tvrdý boj proti ruskému dopingu ve sportu po-
kračuje! Světová antidopingová agentura (WADA) 
odebrala moskevské laboratoři oprávnění, které 
jí umožňovalo provádět analýzy krevních vzor-
ků pro biologické pasy sportovců. K předběžné-
mu opatření organizace sáhla měsíc a půl poté, 
co Rusko potrestala čtyřletým zákazem účasti 
na vrcholných sportovních akcích kvůli manipu-
laci s daty z moskevské laboratoře.

Zařízení v ruské metropoli bylo suspendováno 
už v roce 2015, kdy se poprvé objevilo podezření 
z krytí dopingu domácích sportovců. Oprávnění 
provádět analýzy krevních vzorků Moskva získala 
částečně zpět v roce 2016. Nyní může laboratoř 
dokončit prověrku vzorků, které už obdržela, 
nové však už musí být poslány do jiných zařízení.

WADA 9. prosince loňského roku rozhodla, že 
příští čtyři roky nesmí Rusko na olympijských 
a paralympijských hrách ani světových šampi-
onátech vystupovat pod svou vlajkou a se svou 
hymnou. 

Pouze pod neutrální vlajkou
Na vrcholných akcích – včetně Letních olym-

pijských her 2020 v Tokiu a Zimních olympijských 
her 2022 v Pekingu, paralympijských hrách a svě-

tových šampionátech v různých sportech – by 
se mohli jako neutrální sportovci pod neutrální 
vlajkou představit pouze ruští závodníci, kteří 
prokazatelně nemají se systematickým dopingem 
v zemi nic společného. 

Rusko se ani nesmí ucházet o organizaci velkých 
sportovních akcí a může přijít o jejich pořada-
telství, „pokud to není z právních či praktických 
důvodů vyloučeno“. Na olympijských a paralympij-
ských hrách či mistrovství světa se nesmějí objevit 
ruští vládní představitelé ani vrcholní funkcionáři 
ruského olympijského a paralympijského výboru.

O fotbalové ME nepřijdou
Trest se však nedotkne účasti Ruska na fot-

balovém mistrovství Evropy 2020, kde je na-
víc Petrohrad jedním z pořadatelských měst. 
Fotbalové EURO totiž podle WADA není globální, 
ale jen regionální či kontinentální akcí v jednom 
sportovním odvětví.

Ruští politici označili trest 
za neférový a považují ho 
za další součást „západního 
tažení“ proti jejich zemi. Rus-
ko už se také proti verdiktu 
WADA odvolalo. Tuto proble-
matiku bude nyní řešit mezi-
národní sportovní arbitráž CAS 
a je velice pravděpodobné, 
že finální řešení této kauzy se 
posune až těsně do doby před 
letní olympiádou v Tokiu, která 
začne 24. července 2020.

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na www.antidoping.cz.  
V sekci Vzdělávání naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu.  

Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák, ADV ČR, e-mail: polak@antidoping.cz.

http://www.antidoping.cz



