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Tomáš Satoranský 
(uprostřed) přispěl 
vynikajícími výkony 
na mistrovství světa 
v Číně k nečekanému 
šestému místu českých 
basketbalistů a zasloužil 
se o to, že v anketě 
Sportovec roku 2019 se 
stali nejúspěšnějším 
kolektivem. Sám obsadil 
v kategorii jednotlivců 
skvělé druhé místo.

2 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 10/2019

3MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Máme za sebou dobrý rok – ať je ten nový ještě lepší!
Vážení a milí sportovní přátelé,

Česká unie sportu i celý 
český sport mají za sebou 
dobrý rok. Basketbalisté 
při premiéře samostat-
ného Česka na světovém 
šampionátu pronikli na-
vzdory papírovým před-
pokladům až do čtvrtfi-
nále a skončili na skvělém 
šestém místě. Fenome-
nální Lukáš Krpálek se 
stal podruhé mistrem 
světa. Eva Samková získala titul mistryně světa ve 
snowboardcrossu, Ester Ledecká poprvé vyhrála zá-
vod Světového poháru ve sjezdu a na světový trůn 
se vrátila i Martina Sáblíková. Fotbalisté postoupili 
posedmé za sebou na evropský šampionát. Velkých 
úspěchů dosáhly naše tenistky, například v podobě 
vítězného wimbledonského poháru Barbory Strýco-
vé ve čtyřhře, a urodila se spousta dalších úspěchů 
našich sportovkyň a sportovců.

Také České unii sportu se podařilo mnohé 
z toho, co si předsevzala pro letošní rok. Neu-
stálým tlakem, vysvětlováním, dokladováním 
potřeby a hlavně průkazným a transparentním 
hospodařením se podařilo pro český sport a naše 
členy získat zatím rekordní částku státních dotací 
na sport. Sedm miliard je suma, o níž by se ještě 
před pár lety nikomu ani nezdálo. Navíc pro rok 
2020 to bude ještě větší částka.

Podařilo se nám konečně prosadit přímou systé-
movou finanční podporu sportovních klubů a tělo-
výchovných jednot ze strany státu – Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy. Ministerský apa-
rát sice tuto agendu jen těžko zvládal, ale jako 
pevný systémový krok již tento zdroj pro český 
sport zůstane zachován.

Skvěle pracovala Servisní centra sportu v kra-
jích a okresech. Největší nápor práce měla se 
zpracováváním žádostí o dotace pro sportovní 
kluby a jednoty. Musím pyšně zdůraznit, že spor-
tovní spolky, které při přípravě žádostí o dotace 
spolupracovaly s našimi SCS, měly vždy své žádos-
ti bez chybičky a prošly složitým dotačním sítem.

Obrovskému zájmu se těšil jeden z našich kme-
nových projektů ČUS Sportuj s námi, který je 
největším sportovním projektem na území České 
republiky. Také v roce 2019 se pod jeho hlavič-
kou a s podporou ČUS uskutečnilo více než pět set 
akcí zaměřených na všechny věkové skupiny od 
dětí a mládeže přes dospělé až po seniory a ak-
tivně se do něj zapojilo přes 200 000 sportovních 
nadšenců.

Největším strategickým úspěchem pro ČUS bylo 
schválení dlouho připravované a očekávané nove-
ly zákona o sportu. Díky ní vznikla Národní spor-
tovní agentura. Konečně se alespoň z poloviny 
naplnil náš cíl a několikaleté systematické úsilí, 
aby sport měl vlastní kapitolu ve státním roz-
počtu a také zastoupení na vládní úrovni. Naším 
konečným cílem je však samostatné ministerstvo 
sportu, jako je tomu i jinde ve světě. Ale i Národ-
ní sportovní agentura je předzvěstí mnoha změn 
k lepšímu. Určitě i proto, že předsedou agentury 
se stal jeden z nás, sportovců, hokejista Milan 
Hnilička.

Podstatné je, že jsme pro tento vrcholný státní 
orgán pro sport hlavním, spolehlivým a prestižním 
partnerem. Prioritní cíle máme společné. Jsou 
jimi průhledné financování sportu, zjednodušení 
žádostí o dotace, možnost dlouhodobého pláno-
vání sportovní činnosti, klíčová úloha sportovních 
svazů pro reprezentaci a výkonnostní sport, neza-
stupitelnost SK a TJ ve sportu pro všechny i jed-
noznačná společná vize, aby se rozpočet sportu 
dostal na úroveň ministerstva kultury, které dis-
ponuje čtrnácti miliardami korun.

ČUS v roce 2019 upevnila svoji pozici široké 
platformy pro české sportovní prostředí, respek-
tovaného partnera státu, opory sportovním sva-
zům a klubům i dobrého správce svěřeného spor-
tovního majetku. Věřím, že i příští rok bude pro 
nás všechny neméně úspěšný. 

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte na 
rozvoji českého sportu, děkuji za Vaši práci, na-
sazení a entuziasmus a přeji Vám v roce 2020 co 
nejvíce sportovních a životních úspěchů.

MIROSLAV JANSTA
předseda České unie sportu



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 10/2019

4 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Poslední, desáté zasedání Výkonného výboru 
České unie sportu v tomto roce se uskutečni-
lo 17. prosince v Praze. V úvodu vyslechli jeho 
účastníci informaci o dalším postupu v případě 
metodické pomoci ČUS zhruba 350 sportovním 
klubům, které byly v letošním roce odmítnuty 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR v rámci dotačního programu Můj klub. 
V současné době kluby stále čekají na reakci 
MŠMT a na jejím základě se rozhodnou pro další 
kroky, jak se v opodstatněných případech proti 
takovému rozhodnutí bránit.

Na žádost Revizní komise ČUS výkonný výbor 
projednal stav pokračujícího jednání mezi Fotba-
lovou asociací ČR, Českou unií sportu a Českým 
atletickým svazem, které se týká řešení majet-
koprávních vztahů na Strahově. V této souvislosti 
uložil výbor projednat aktuální návrhy FAČR v Le-
gislativní radě VV ČUS a vyžádal si její stanovisko 
pro následný postup. Současně konstatoval, že 
uzavření této problematiky v souladu se všemi 
podmínkami nastavenými VH a VV ČUS je reálné 
v první polovině roku 2020.

VV ČUS také schválil předfinancování územních 
pracovišť ČUS – Servisních center sportu –v roce 
2020 z vlastních zdrojů ČUS, neboť se předpoklá-
dá, že od začátku roku ještě nebude k dispozici do-
tační zdroj z MŠMT, z něhož jsou SCS financována. 
Vzhledem k tomu, že SCS ČUS ve většině případů 
nedisponují dostatečnými vlastními zdroji, které 
by pokryly provozní náklady nezbytné pro první 
měsíce roku 2020, Česká unie poskytne na jejich 
činnost zálohu ve výši 14,8 milionu korun. Každé 
krajské pracoviště přitom obdrží částku 200 000 
korun a každé okresní pracoviště 150 000 korun.

V dalším průběhu schůze VV ČUS schválil žádos-
ti několika národních sportovních svazů o půjčku 
z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS. České-
mu svazu zápasu bude poskytnuta částka 800 000 
korun, České rugbyové unii, České softballové 
asociaci a Českému svazu pozemního hokeje vždy 
částka ve výši jednoho milionu korun. 

VV ČUS se zabýval přípravou a zahájením 
nového ročníku projektu ČUS Sportuj s námi. 
Množství podaných žádostí o zařazení sportovních 
akcí pro veřejnost do kalendáře na rok 2020 opět 
ukázalo velice pozitivní odezvu mezi subjekty ČUS. 
Pro zajištění plynulé návaznosti projektu od 1. 1. 
2020 schválil VV ČUS seznam akcí na měsíc leden 
2020, aby byli jejich pořadatelé včas vyrozuměni. 
Návrh vybraných sportovních událostí na období 
únor – prosinec 2020 bude předložen VV ČUS ke 
schválení na jeho lednovém zasedání. V roce 2020 
je navrženo do kalendáře projektu 500 sportov-
ních akcí po celé České republice s finanční pod-
porou a rozpočtem čtyři miliony korun. Očekává 
se zapojení přes 200 tisíc aktivních účastníků.

VV ČUS vyslechl rovněž informaci o postupu 
krajských organizací ČUS vůči krajským složkám 
národních sportovních svazů. Nejednotnost právní 
subjektivity krajských sportovních svazů vyžaduje 
při správě a financování jejich činnosti více admi-
nistrativních procesů, což přináší komplikace. Je 
proto připravena a postupně aplikována jednot-
ná metodika pro správné nastavení vzájemných 
vztahů KO ČUS a krajských svazů.

Diskuse, která v rámci jednání proběhla, 
upozornila mimo jiné na to, že Česká unie spor-
tu bude čelit problémům spojeným s generační 
výměnou zkušených a kvalifikovaných admini-
strativních pracovníků v územních Servisních 
centrech sportu. Zařazování nových kvalifikova-
ných zaměstnanců totiž výrazně limitují současné 
zdroje na mzdy za práci, která je pro sportovní 
kluby a tělovýchovné jednoty nezastupitelná. Od-
chody zkušených zaměstnanců administrativních 
pracovišť ČUS tak mohou v budoucnu ohrozit sou-
časnou administrativní podporu pro kluby.

 Autor: KT ČUS

VV ČUS schválil předfinancování územních  
Servisních center sportu 
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V anketě Sportovec roku 2019 zvítězili  
Lukáš Krpálek a družstvo basketbalistů

Sportovním králem roku 2019 v České republi-
ce se stal podruhé v kariéře judista Lukáš Krpá-
lek (na snímku), jenž převzal žezlo od loňské 
vítězky Ester Ledecké. V anketě Klubu sportov-
ních novinářů vyhrál před druhým basketbalis-
tou Tomášem Satoranským a třetím hokejistou 
Davidem Pastrňákem. Mezi kolektivy zvítězila 
mužská basketbalová reprezentace. Slavnost-
ní vyhlášení tradiční ankety se uskutečnilo 20. 
prosince v pražském hotelu Hilton.

Lukáš Krpálek se stal nejlepším Sportovcem 
roku podruhé ve své kariéře – poprvé se tak sta-
lo po zisku zlaté medaile na olympijských hrách 
v Rio de Janeiru v roce 2016. Hlasující přesvědčil 
především triumfem v nejtěžší váhové kategorii 
na světovém šampionátu v Tokiu, kde dokázal ve 
finále porazit domácího Hisajošiho Harasawu. Jako 
první judista v historii navíc dokázal zvítězit na 
mistrovství světa ve dvou různých kategoriích.

„Pro mě je tahle cena něco nádherného a po-
pravdě jsem ji moc nečekal. V roce 2016 jsem si 
myslel, že tuto korunku pro vítěze držím v rukou 
poprvé a naposledy. Nevěděl jsem, co přijde, pro-
tože jsem přestoupil do vyšší kategorie, kde se 
peru se soupeři o 50 i 60 kilogramů těžšími. A ono 
se to povedlo. Rok nato jsem vyhrál mistrovství Ev-
ropy, další rok mistrovství světa. Bylo by krásné, 
kdyby to v roce 2020 byla olympiáda. To už bych 
chtěl asi moc, ale tu medaili budu chtít vybojo-
vat,“ komentoval svůj úspěch Lukáš Krpálek.

Druhý v pořadí skončil basketbalista Tomáš 
Satoranský, který si letos upevnil pozici v nej-
prestižnější soutěži NBA a dovedl národní tým 
k senzačnímu šestému místu na mistrovství světa 
v Číně. Tam ho zároveň fanoušci zvolili nejužiteč-
nějším hráčem turnaje. Třetí místo obsadil hoke-
jový útočník David Pastrňák.

Úspěch na světovém šampionátu, kde český tým 
porazil třeba Turecko nebo Brazílii, přinesl ocenění 
i celé basketbalové reprezentaci vedené izra-
elským trenérem Ronenem Ginzburgem. Druhá 
příčka mezi kolektivy patřila fotbalistům Slavie 
Praha a třetí české fotbalové reprezentaci. 

Juniorem roku se stal osmnáctiletý tenista Jo-
náš Forejtek, který letos vyhrál spolu s Jiřím Le-
hečkou juniorskou čtyřhru ve Wimbledonu a poz-
ději ovládl i dvouhru na US Open. 

Cenu pro Emila Zátopka pro sportovní legendu 
obdržel Jiří Daler, bývalý cyklista, jenž v roce 
1964 vybojoval zlatou medaili ve stíhacím závodě 
na olympijských hrách v Tokiu.

Výsledky ankety Sportovec roku 2019
Jednotlivci: 1. Lukáš Krpálek (judo) 1268 
bodů, 2. Tomáš Satoranský (basketbal) 1194, 
3. David Pastrňák (hokej) 1149, 4. Martina 
Sáblíková (rychlobruslení) 966, 5. Eva Samko-
vá (snowboarding) 870, 6. Jiří Prskavec (vodní 
slalom) 852, 7. Adam Ondra (sportovní lezení) 
748, 8. Ester Ledecká (snowboarding a alpské 
lyžování) 722, 9. Barbora Strýcová 678, 10. 
Karolína Plíšková (obě tenis) 636.

Kolektivy: 1. basketbalisté ČR 447 bodů, 2. fot-
balisté Slavie Praha 301, 3. fotbalisté ČR 221.

Junioři: 1. Jonáš Forejtek (tenis) 86, 2. Jan 
Čejka (plavání) 76, 3. Filip Nepejchal (spor-
tovní střelba) 71.

Sportovní legenda – Cena Emila Zátopka: Jiří 
Daler (cyklistika).

 Autor: KT ČUS
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Český sport drží blázni vlastními penězi,  
stát zanedbal propagaci

 Kde se vzal úspěch československého sportu 
před rokem 1989?

Sport byl za minulého režimu, paradoxně, jed-
ním z mála odvětví, kterým stát nechal relativní 
autonomii, zejména v nejnižších článcích a v tě-
lovýchovných jednotách. Byla obrovská členská 
základna a sport byl doslova pro každého. Bylo 
to dané hlavně historií českého sportu, zejména 
dějinami sokolské organizace, Orlů, dělnických 
tělovýchovných jednot a také tradicí organizací 
YMCA a YWCA. Sport za první republiky pomohl 
vytvořit stát (sokolové, YMCA a legie, pozn. red.). 
Bylo to tím, že Masaryk sport neskutečně podpo-
roval. Díky tomu se stavěly stadiony, hřiště, ba-
zény, sokolovny, orlovny, do Československa byli 
zváni zahraniční sportovní instruktoři a trenéři. 
Tehdy se tu sportu dařilo nejvíc. Po druhé světové 
válce se pak vytvářely jednotící organizace.

 Takže vzniklo ČSTV…
Ano. V 50. letech si úlohu jednotné organizace 

převzal od Sokola ČSTV. Došlo ke sjednocení celé-
ho sportu a byl přijat zákon o jednotné tělovýcho-
vě. Poté došlo k bouřlivému vývoji v 70. letech, 
kdy se stavěly zimní stadiony, dobudoval se areál 
na Strahově a další. V roce 1988 byl v rámci pře-
stavby sport dán na ministerstvo školství (MŠMT), 
což posílilo sportování ve školách. ČSTV půso-
bilo jako ministerstvo, respektive státní orgán 
pro sport, ale s jistou dávkou „sportovní samo-
správy“, byť často jen formální. Zároveň tu byla 
podpora sportování na školách a celkem funkční 
systém sportovní přípravy talentované mládeže. 
Na druhé straně zejména v poslední dekádě před 
revolucí se neinvestovalo do sportovní infrastruk-
tury a sportoviště začala fatálně chátrat. 

 Co se tedy revolucí změnilo?
V roce 1990 se ruší ČSTV, ruší se zákon o jed-

notné tělesné výchově, obnovuje se Sokol, Orel 
a další spolky, restituuje se majetek a vrací se 

to, co jim náleželo. Mí předchůdci se „dopustili“ 
té chyby, že zachovali název ČSTV, ale to už to 
původní ČSTV nebylo, bylo to obyčejné občan-
ské sdružení, které nebylo financováno od státu. 
Sportovním organizacím byl vrácen jen zlomek 
jejich bývalých majetků. Navíc povětšinou vyby-
dlený a hlavně bez účinné státní podpory na jeho 
řádné udržování a obnovu. Chudým spolkům zů-
staly vedle prázdné pokladny zchátralé majetky 
za zhruba 60 miliard.

 Jak fungovalo financování sportu před revolucí?
Mělo tři pilíře. Zaprvé financování od státu, za-

druhé podnikání ČSTV, tedy Sazka a další podni-
ky, které vytvářely zisk, například nakladatelství 
Olympia, nemovitosti, sportoviště a služby pro 
veřejnost, a zatřetí státní podniky, které mohut-
ně podporovaly místní kluby a staraly se o sport. 
Sport podporovaly také odborové organizace. 
V kapitalismu měly tu třetí funkci převzít sou-
kromé podniky jako společenskou zodpovědnost, 
nebo se měly vytvořit daňové předpoklady, aby 
to bylo zajímavé pro soukromé subjekty. To se 
nestalo. Tyto tři pilíře skončily, o podpoře spor-
tu odborovými organizacemi nemluvě. Tehdejší 
vrcholní představitelé státu tvrdili, že sport je 
pouhou soukromou záležitostí každého občana. 

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta poskytl počátkem prosince rozhovor zpravodajskému 
serveru Aktuálně.cz a deníku Hospodářské noviny. Ohlédl se v něm nejen za vývojem, který český 
sport absolvoval v uplynulých třiceti letech, ale zabýval se také jeho současností, financováním, 
problémy i perspektivou. Vzhledem k nadčasovosti obsahu tento rozhovor přetiskujeme.
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Šlo o jeden z největších porevolučních politic-
kých omylů.

 Jak se tohle rozhodnutí podepsalo na zabezpe-
čení českého sportu?

Stát a samosprávy zůstaly v podstatě jako jedi-
né zdroje podpory sportu, ale minimálně, to byly 
do nedávna směšné částky. Sazka, která byla daná 
sportovcům jako druhý pilíř financování, generovala 
nejprve stamiliony a poté miliardy. Krachovala při-
tom už v 90. letech, ale tehdy ji Aleš Hušák dokázal 
zachránit, což je mu třeba přičíst k dobru. V 90. le-
tech ještě částečně fungovaly státní podniky, ale ty 
se rychle privatizovaly a sport přestaly podporovat. 
Za starého režimu se podporovaly všechny sporty, 
kolektivní sporty stejně jako individuální. Tehdy 
měly i kolektivní sporty jistotu podpory od stát-
ních podniků. Takže s privatizací kolektivní sporty 
o podporu státních podniků přišly a noví vlastníci, 
zejména nadnárodní, v ní nepokračovali.

 Sport tedy teď drží nad vodou individuální sek-
tor…

Ano. Český sport drží dobrovolníci a podnikate-
lé, blázni, kteří jsou ochotni do toho dávat vlastní 
peníze, ale stát je za to nijak neocení. V kultuře 
se mluví otevřeně o donátorech, ale na sportovní 
donátory se kouká skrze prsty. Individuální sporty 
je mnohem jednodušší podporovat. Měly se vy-
tvořit nástroje, aby soukromé subjekty braly pod-
poru sportu jako něco ekonomicky zajímavého. 
A stát to měl podpořit vytvořením ministerstva 
nebo podobného orgánu. A tím se mělo podpořit 
sportování na školách a hodnotu sportu a zdraví 
prospěšných pohybových aktivit jako takové. Aby 
i zahraniční firmy věděly, že je důležité přispívat 
na sport, že to stát preferuje.

 Peníze jsou základní veličina, která českému 
sportu chybí?

Peníze jsou jeden společný jmenovatel, který 
stojí za změnami sportu. Ten druhý je sport jako 
hodnota. Tedy že společnost vnímá sport jako 
jednu ze základních lidských hodnot, kterou je 
třeba propagovat a podporovat. Sport musí být 
nejen placený, ale také propagovaný. A to se 
nestalo. Kdo tady propaguje sport? Jen výsledky 
špičkových sportovců. Všiml jste si, že by tu byl 
nějaký politik, který by za posledních třicet let 
soustavně cpal veřejnosti, že je sport důležitý? 
Nikdo takový tu nebyl.

 Jak to teď napravit?
Je důležité mít ministra sportu. Ministři doteď 

měli na starosti i školství a museli se nejdřív sta-
rat o školy a pak teprve o sport jako o nechtě-
ný ocásek, což bylo vidět i na rozpočtu sportu. 
Hodnota sportu u nás není tak pěstovaná, jak by 
měla. Pak všichni říkají, že jsou děti u počítačů, 
ale oni prostě mají jiné hodnoty, které jsou jim 
vštěpovány hlavně ze strany státu. Stát nereflek-
tuje sport jako jednu ze životních hodnot. .

 Můžou českému sportu pomoct výsledky na šam-
pionátech a olympiádách?

Na to se mě každý ptá, že jsme uspěli jako bas-
ketbalisti na světovém šampionátu a jak to zu-
žitkujeme. Já říkám, že to nezužitkujeme vůbec. 
Protože my nemáme trenéry, ani kde bychom 
hráli. Jsem rád, že se teď lidé koukají na basket 
jinak. Ale není to díky státu, ale díky soukromým 
penězům, které do toho basketu jdou. Tady tře-
ba máme jedinou basketbalovou halu, v Opavě. 
A Královku, která je ale i pro jiné sporty, ale 
zrekonstruovala se, aby měly ženy USK a muži 
Nymburka vůbec kde hrát basketbal. A ještě je 
na ni výjimka, protože je jen pro tři tisíce diváků. 
Takhle jsme dopadli.

 Kde by měli Češi najít inspiraci?
Podívejte se na USA, což je hlavní sportovní 

vzor. Tam je sport u mladých pěstován jako jedna 
z velkých hodnot. Na školách je klíčový, je věcí 
již školní identity a hrdosti, veřejnost tím žije, 
mezi školami je velká rivalita. Třeba v basketba-
lu. U nás je to florbal, protože je to jednoduché 
a nikdo z rodičů to nemusí moc řešit. Za staré-
ho režimu se takhle hrál bendy hokej. V Ameri-
ce mají na školách basketbal, atletiku, plavání, 
baseball, gymnastiku…

 Na MŠMT funguje program Můj klub, kterým se 
ministerstvo snaží rozdělovat dotace klubům. Je 
tohle cesta?

Postupné zanikání sportovních klubů a jednot 
zastavil právě nový program Můj klub, který jsme 
jako ČUS prosadili a obhájili. Díky němu stát začal 
podporovat sportování dole, což je strašně důle-
žité, protože obce samy to neutáhnou. Nahrazuje 
se tím financování původního ČSTV. Jde o přímé 
financování do klubů na děti a trenéry bez růz-
ných mezičlánků.

Autor: Aktuálně.cz
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Národní investiční plán do roku 2050 počítá  
do sportu s částkou dvacet miliard korun

V polovině prosince 2019 představila Vláda 
České republiky národní investiční plán do 
roku 2050 nazvaný Země budoucnosti pro 11 
milionů. Zahrnuje veškeré oblasti veřejného 
života a pro sport počítá v tomto období s část-
kou ve výši téměř dvaceti miliard korun.

„Plán bude sloužit v rámci vyjednávání příštího 
rozpočtového období evropských peněz 2021–2027. 
Myslím, že jsme dobře připraveni a můžeme uká-
zat Evropě konkrétní projekty. Stěžejní je to, aby 
se projekty připravovaly. Ne že se bude čekat, až 
bude vyřešené celé financování. Ministr musí vě-
dět, co má popohnat a začít chystat, i když ješ-
tě nemá peníze,“ komentoval význam národního  
investiční plánu premiér Andrej Babiš.

Prioritou je Nymburk
Z celkových 259 stran tohoto dokumentu je 

sportovním investicím věnováno pět. Z pohledu 
České unie sportu je velice důležité, že prio-
ritním a současně nejrozsáhlejším projektem 
by měla být obnova a dostavba multifunkčního 
Národního olympijského centra letních sportů 
Nymburk v hodnotě dvě a půl miliardy korun. 
Cílem je vytvoření špičkového zázemí a podmínek 
– srovnatelných s vysokou mezinárodní úrovní – 
pro přípravu sportovní reprezentace pro většinu 
sportovních odvětví provozovaných v České re-
publice. Práce by měly být zahájeny v roce 2021.

Národní investiční plán počítá také s částkou půl 
miliardy korun na výstavbu Národního olympijské-
ho centra zimních sportů v Harrachově včetně 
rekonstrukce všech stávajících skokanských můst-
ků. Z dalších center určených pro přípravu elitních 

českých sportovců a pořádání vrcholných meziná-
rodních soutěží je v plánu i výrazná modernizace 
Národního sportovního centra Vysočina aréna 
pro klasické lyžování, biatlon a závody horských 
kol (300 milionů korun), Národního olympijského 
centra Račice (120 milionů korun) či Národního 
olympijského centra Troja (250 milionů korun).

Přibudou desítky zimních stadionů
V letech 2021 až 2022 zahrnuje plán zaháje-

ní výstavby moderních multifunkčních hal pro 
lední hokej a další aktivity v Brně, Kladně, Jih-
lavě, Olomouci, Zlíně a Litvínově. Nejdražší by 
měla být ta brněnská, která má stát 1,4 miliardy 
korun. Investiční plán současně kopíruje koncepci 
rozvoje ledního hokeje v České republice, která 
počítá s v období 2030 až 2050 s výstavbou jed- 
načtyřiceti nových zimních stadionů (každý v hod-
notě 100 milionů korun) a rovněž s rekonstrukcí 
další desítky v menších městech. 

V plánu je také výstavba čtrnácti hal pro mí-
čové sporty, jako jsou basketbal, volejbal, há-
zená a florbal. Tu největší s kapacitou 4 000 divá-
ků by mělo v roce 2022 začít stavět město Plzeň 
a vyžádá si náklady ve výši jedné miliardy korun. 
Zbývajících třináct bude mít kapacitu 1 500 divá-
ků a každá z nich přijde na čtvrt miliardy korun.

Nového zázemí pro zimní sezonu by se měli 
dočkat atleti, kterým bude v Brně určen halový 
areál Campus. Po vybudování tohoto centra za 
600 milionů korun by se v něm měli připravovat 
reprezentanti a mělo by sloužit i pro konání mezi-
národních atletických závodů.

V Praze by měl zase vyrůst nový cyklistický ve-
lodrom mezinárodních parametrů v částce 750 
milionů korun a gymnastické tréninkové centrum 
pojmenované po Věře Čáslavské, které si vyžádá 
400 milionů korun. Plán počítá rovněž s výstavbou 
rychlobruslařské haly za 400 milionů korun, ale 
dosud v něm není upřesněna lokalita ani termín 
zahájení výstavby.

Bližší informace na webu: https://www.vlada.cz.
Autor: KT ČUS

Jedna z možných podob SC Nymburk ze studia 
M4 architekti.

https://www.vlada.cz
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Budou reprezentanti používat jednotný název  
Česko a Czechia?

Ministerstvo zahraničí volá po tom, aby spor-
tovní organizace začaly v souvislosti s národní 
reprezentací používat jednoslovný název Čes-
ko, případně jeho anglický ekvivalent Czechia. 
Zavedení tohoto jednotného formátu dlouho-
době podporuje také Česká unie sportu.

Kratší anglický název byl už v červenci 2016 
zaevidován v databázích Organizace spojených 
národů a tuzemské ministerstvo zahraničí tehdy 
vydalo doporučení, aby se nově uznaný tvar pou-
žíval v podstatě ve všech případech – kromě textů 
oficiálních vládních dokumentů, mezinárodních 
smluv a mimo setkání nejvyšších státních před-
stavitelů. Sportovním dresům a vybavení je v do-
poručení věnován samostatný oddíl. 

„Je to něco, na čem ministerstvu zahraničních 
věcí poměrně hodně záleží a v čem se angažu-
je už několik let. Neznamená to, že by se měnil 
oficiální název země, pouze ho doplňujeme jed-
noslovným překladem Česko. Měl by se používat 
tam, kde není nezbytné používat oficiální název,“ 
uvádí diplomacii Eva Dvořáková z ministerstva za-
hraničních věcí.

Sport zatím jednoslovný název odmítá
Zatím se zkrácený název prosadil spíše v zahra-

ničí než v českém prostředí, ale nikoliv ve spor-
tovní oblasti. Reprezentační týmy České republiky 
totiž na vrcholných mezinárodních akcích v jed-

notlivých sportovních odvětvích používají nejčas-
těji označení Czech Republic nebo jen Czech.

„Český olympijský výbor a sportovní svazy, bohu-
žel, jednoslovný název Česko nebo Czechia téměř 
nepoužívají. Přitom si myslím, že sport a popřípa-
dě ještě resort školství by mohly sehrát velkou roli 
při rozšíření toho názvu mezi lidmi. Točí se kolem 
toho příliš mnoho emocí. Lidem se to líbí, nebo 
nelíbí, podle toho se rozhodují, jestli to budou, 
nebo nebudou používat,“ doplňuje Eva Dvořáková.

Chybí jednotný manuál
Používání zkráceného názvu se nebrání ani 

předseda Národní sportovní agentury Milan Hni-
lička. Upozorňuj však na skutečnost, že centrál-
nímu rozhodnutí nejen o názvu Česko, ale o cel-
kové jednotné prezentaci národní identity musí 
předcházet debata se sportovními svazy. „Všichni 
mají svoje komerční partnery, navíc plno svazů 
má upravená loga a znaky, jako například lední 
hokej,“ připomíná Milan Hnilička.

Podle Českého olympijského výboru zatím chy-
bí potřebný manuál, který by centrálně určil, jak 
požadavek na používání jednoslovného názvu na-
plnit. „V tomto směru potřebujeme jednotné ve-
dení. Myslím si, že většině sportovních svazů je to 
jedno. Uděláme cokoliv, ale potřebujeme jednot-
ný názor na věc,“ říká Jiří Kejval, předseda České-
ho olympijského výboru. Autor: KT ČUS



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 10/2019

10 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Milan Hnilička v deníku Právo:  
„Jednou z priorit jsou kvalitní trenéři mládeže!“

Den D pro olympijského vítěze z Nagana, bý-
valého hokejového brankáře, nyní poslance 
a šéfa nové Národní sportovní agentury Milana 
Hniličku (46) přijde 1. ledna 2020. Nový orgán 
převezme kompetence týkající se sportu od 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
které tak může o poslední slovo zkrátit svůj 
název. Hlavním úkolem bude udělat pořádek 
v dotačních programech a vytvořit podmínky, 
aby k mládeži přicházeli ti nejlepší odborníci.

 Co všechno konkrétně bude spadat do vaší gesce?
Přechází na nás většina agendy v oblasti sportu, 

především ta spolková, která byla doposud řeše-
na v rámci odboru sportu na MŠMT. Zároveň, ale 
řešíme spolupráci s ostatními ministerstvy, které 
se sportem zabývají. Například vidíme jako velmi 
potřebné, aby se MŠMT nadále zabývalo sportová-
ním ve školách. My jsme připraveni spolupracovat.

 Vrcholový sport a reprezentace jsou špičkou 
pyramidy, ale co sportovní organizace, kluby, více 
než milión sportujících. Vaším úkolem bude i vy-
pisování příslušných programů, které se v posled-
ních letech nesetkávalo jen s kladnou odezvou. 
Zvládnete i tuto rozsáhlou agendu?

To je agenda, kterou v současné době řeším 
nejvíce, podpora základních článků sportu, na 
které cílí výzva Můj klub. Letos podalo žádost 
téměř šest tisíc sportovních klubů a jednot. Díky 
nárůstu počtu žadatelů a tomu, jak je tato výzva 
koncipována, není výjimkou, že se finanční pro-
středky dostávají ke klubům až v průběhu října 
nebo listopadu. To chceme změnit a zjednodušit 

žádosti takovým způsobem, aby si dokázal zažá-
dat každý klub, který splní parametry výzvy.

 Máte už pohromadě svůj tým a kolik bude čítat 
lidí?

V současné době se agentura personálně roz-
růstá. V roce 2019 pracujeme s počtem 18 za-
městnanců, v roce 2020 navýšíme na 43 a v roce 
2021 na 60 zaměstnanců včetně všech, kteří pře-
jdou z odboru sportu z MŠMT do Národní sportovní 
agentury.

 Nejsilnějšími sportovními organizacemi jsou ČOV, 
ČÚS a Sokol. Jaký vztah s nimi bude agentura mít?

Partnerský... Se všemi intenzivně komuniku-
jeme jejich roli na sportovní mapě, což vnímám 
jako stěžejní pro budoucí spolupráci. Dle mého 
názoru má každá tato organizace svou nezastu-
pitelnou roli, nicméně každá v jiné oblasti spor-
tu. ČUS vnímám jako největší servisní organizaci 
v zemi a očekávám, že bude pomáhat klubům tře-
ba právě s žádostmi ve výzvě Můj klub. Sokol by 
měl pomoci s všesportovní činností pro všechny 
věkové kategorie a ČOV je jednoznačně zástup-
cem našich reprezentantů v rámci olympijské-
ho hnutí včetně zajišťování účasti sportovců na 
olympijských hrách, i těch mládežnických, a vů-
bec šíření olympijského ducha po celé republice.

 Využijete i zkušenosti bývalých reprezentantů, 
budou mít možnost projevit svůj názor?

Jednoznačně. Celá naše činnost je založena na 
komunikaci se sportovním prostředím. Svůj názor 
budou moci vyjádřit jak skrze poradní orgán, kte-
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rý máme ze zákona povinný, tak skrze oponentní 
komise, které chystáme pro co nejlepší zacílení 
nových dotačních programů.

 Vytvoříte nějaký poradní orgán i pro takříkajíc 
sportovní hnutí ze zkušených cvičitelů, trenérů, 
funkcionářů?

Ano, jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, ten-
to poradní orgán jsme promítli do novely zákona 
o podpoře sportu.

 Lidé, kteří považují agenturu za zbytečnou, tvr-
dí, že bude ubírat peníze, které by jinak šly do 
sportu. Nehrozí něco takového a kolik bude fungo-
vání agentury stát, z jakých prostředků bude její 
fungování zajištěno?

Agentura vznikla na základě dlouhodobého po-
žadavku sportovního prostředí, především proto, 
že jsme ke sportu za posledních 30 let přistupo-
vali velmi nesystematicky. Jen za posledních 10 
let se ve vedení MŠMT vystřídalo asi 13 minist-
rů a s každým přišel nový pohled na financování. 
V takovém prostředí se nemůžeme 
bavit o systematickém rozvoji sportu 
a s tím spojenou efektivitu vynalože-
ných finančních prostředků do sportu. 
Pevně věřím, že agentura toto pro-
středí postupně stabilizuje. Agentura 
má svou vlastní rozpočtovou kapitolu 
ve státním rozpočtu a ročně počítá 
s provozními prostředky ve výši 85 
milionů Kč.

 Chystáte nějaké výrazné změny ve 
financování sportu, ať již vrcholového 
nebo i toho výkonnostního, a tak říka-
jíc rekreačního?

Zpočátku nechystáme žádnou vel-
kou revoluci. Hlavním úkolem bude zpřehlednit 
sportovní prostředí skrze rejstřík sportovců, tre-
nérů a sportovišť a potom nastavit jasná pravidla, 
která se nebudou každoročně měnit, tak aby moh-
ly organizace plánovat svůj rozvoj, pak například 
vyrovnat nepoměr mezi podporou individuálních 
vůči kolektivním sportům atd.

 A co ostatní sport a tělovýchova, zejména mlá-
dež. Velkým problémem je právě odměňování tre-
nérů. Zlepší se, aby skutečně pracovali s mládeží 
ti nejlepší?

Jak jsem řekl, kvalitní trenéři jsou základem 

úspěchu pro jakékoliv sportovní odvětví, proto 
podpora kvalifikovaných odborníků bude jednou 
z priorit.

 Bude se agentura podílet nějakým způsobem 
i na tělovýchově na školách a celostátních akcích, 
do nichž jsou zapojeny tisíce škol?

Tady chceme vystupovat v pozici partnera pro 
rezort školství, ať už v podobě vytváření návrhů 
nebo přímo metodických materiálů pro tělesnou 
výchovu. Budeme podporovat sportovní organiza-
ce v nabídce služeb kvalifikovaných trenérů již od 
úrovně mateřských škol.

 Vybraným top reprezentantům se snažil ČOV 
vytvářet pro přípravu podmínky srovnatelné se 
sportovními velmocemi. Bude se agentura na této 
podpoře nějak podílet?

Myslím, že od přípravy reprezentantů tady 
máme svazy a rezortní centra. Agentura by měla, 
ve spolupráci s těmito entitami nastavit pravidla 
pro top reprezentanty.

 Peníze na sport byly v posledních letech navý-
šeny, ale nikdy jich není dost, někteří činovníci 
a trenéři kritizují způsob rozdělování. Budete usi-
lovat o jejich navyšování a také přísně kontrolo-
vat, kam konkrétně jdou?

Tato vláda významně navýšila rozpočet pro 
sport a má tendenci dále navyšovat, to vše za 
podmínky zpřehlednění sportovního prostředí, 
nastavení průhledných dotačních procesů a s tím 
související zefektivnění kontroly dotačních pro-
středků směřujících do sportu. Koneckonců právě 
proto vznikla Národní sportovní agentura.

Autor: Právo
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Zástupci sportovních klubů podpořili vznik  
Národní sportovní agentury

Profesionalita, dobře popsaný aktuální stav 
a znalost požadavků sportovního prostředí. Tak-
to hodnotí zástupci klubů a jednot sdružených 
v České unii sportu první veřejnou prezentaci 
Národní sportovní agentury, která se uskutečnila 
v průběhu listopadu v Praze na Strahově. Agen-
tura, jak známo, převezeme financování sportu 
v České republice od roku 2021. Kromě toho plá-
nuje zaměřit se také na základní články, tedy na 
podporu klubů a jednot. 

„Prezentace základních představ zástupců 
agentury na mě udělala velký dojem. Překvapila 
mě. Po dlouhé době bylo vidět, že je z předsta-
vitelů státní sféry někdo v obraze a ví, co spor-
tovní prostředí trápí,“ prohlásila Jitka Peřina, 
referentka z karlovarské krajské organizace ČUS.  

Ve znamení digitalizace
„Stávající situace, kdy značné množství pro-

středků je vypláceno až na konci roku, je zce-
la nevyhovující,“ řekl Ivo Lukš, místopředseda 
nově vzniklé agentury. Ta plánuje využít v rámci 
financování co nejvíce dat z rejstříku a hodlá také 
celý systém zejména zjednodušit a zdigitalizovat. 

„Je to úžasná vize, jen se musí brát zřetel na 
to, že v klubech pracují starší lidé, kteří si s po-
čítačem ne zcela rozumí. Je však pravdou, že ti, 
kteří měli elektronickou schránku a datový pod-
pis, tak dostali dotaci dříve,“ všimla si Jitka Pe-
řina. „Myslím, že 95 procent klubů to bude určitě 
kvitovat, ale pro těch pět procent bychom měli 
zachovat posílání přes poštu a dopisovou formu,“ 

doporučil Petr Šíma, místopředseda jihomorav-
ské organizace ČUS. 

Palčivým problémem zůstává fakt, že MŠMT 
zrušilo dotační program na údržbu a provoz 
sportovní infrastruktury. 

„Tohle se dlouhodobě podceňuje, bohužel. Klu-
bům chybějí investice do starších hřišť nebo ma-
jetku, o který se musí starat,“ doplnil Petr Šíma. 
Zástupci agentury se však zaručili, že provoz 
a údržbu sportovního zařízení klubů budou řešit.

„Pokud agentura vyhlásí program na podporu 
provozu a údržby majetku, udělá mimořádně 
záslužný krok oceňovaný všemi. Pro vlastníky 
a provozovatele zařízení je taková podpora moc 
důležitá. Nejenom pro samotnou finanční dotaci, 
ale zejména pro skutečnost, že tyto peníze gene-
rovaly na úrovni obcí krajů další finanční podporu 
ve stylu – když něco dal stát, dáme i my,“ uvedl 
Pavel Suk ze Středočeské krajské organizace ČUS.

Vlilo nám to naději!
Očekávání od činnosti agentury jsou ve spor-

tovním prostředí velká, ale do jisté míry i opatr-
ná. „To, co MŠMT předvádělo zejména v letoš-
ním roce u programu Můj klub, překonalo vše 
dosavadní. I agentura bude přece jenom úřad,“ 
dodal Pavel Suk. „Dobrovolným funkcionářům 
v klubech se nedá vysvětlit, proč se něco pořád 
musí měnit, proč samo ministerstvo nemá žádný 
termín, do kdy má být program administrativně 
vypořádán, ale pro žadatele jsou naopak termíny 
a podmínky neúprosné.“ 

Podobný názor sdílí také zástupce z Jihomorav-
ského kraje. „Když státní rozpočet není schvá-
len v lednu, tak se všichni bouří. Jenom kluby 
a jednoty musí žít v rozpočtovém provizoriu do 
listopadu, někdy také déle,“ ulevil si Petr Šíma, 
který se základními vizemi Národní sportovní 
agentury seznámil také některé další zástupce 
ze sportovních klubů a jednot. „Vlilo nám to na-
ději,“ přiznal optimismus, že financování sportu 
bude konečně systémové.  

Autor: KT ČUS
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WADA vyloučila Rusko na čtyři roky z vrcholných 
sportovních akcí!

Světové antidopingové agentuře (WADA) došla 
trpělivost a 9. prosince vynesla tvrdý trest. Kvůli 
dopingovému skandálu, jehož posledním děj-
stvím byla manipulace s daty z moskevské labo-
ratoře, Rusko nesmí příští čtyři roky vystupovat 
na vrcholných sportovních akcích pod svou vlaj-
kou a se svou hymnou. Týká se to olympijských 
her v Tokiu 2020, zimní olympiády 2022 v Pekin-
gu, paralympijských her a světových šampionátů 
v různých sportech. 

Výkonný výbor WADA rozhodl jed-
nomyslně a plně tak respektoval 
doporučení své kontrolní komise. 
Někteří ruští sportovci by však přes-
to mohli při splnění určitých podmí-
nek závodit pod neutrální vlajkou, 
jak tomu bylo například na Zimních olympijských 
hrách 2018 v Pchjongčchangu a jak to ostatně již 
několik let funguje v atletických soutěžích.

Navíc WADA znovu suspendovala ruskou antido-
pingovou agenturu RUSADA a schválila také všech-
ny další sankce navrhované kontrolní komisí. Rusko 
se nesmí ucházet o organizaci velkých sportov-
ních akcí a může přijít o jejich pořadatelství, 
„pokud to není z právních či praktických důvodů 
vyloučeno“. Na olympijských a paralympijských 
hrách či mistrovství světa se nesmějí objevit ruští 
vládní představitelé ani vrcholní funkcionáři ruské-
ho olympijského a paralympijského výboru.

„Ruský doping příliš dlouho znevažuje čistý 
sport. Rusko dostalo spoustu příležitostí dát 
věci do pořádku a připojit se ke světové anti-
dopingové komunitě v zájmu svých sportovců 
a poctivého sportu, ale místo toho si vybra-
lo pokračovat v podvodech a zapírání,“ uvedl 
v této souvislosti prezident WADA Craig Reedie.

WADA zjistila, že záznamy z moskevské labora-
toře, které měly přispět k odhalení rozsahu sys-

tematického dopingu v Rusku, nejsou kompletní 
a vykazují i další nesrovnalosti. V údajích pře-
daných letos v lednu byly mimo jiné vymazá-
ny soubory spojené s pozitivními dopingovými 
testy, které mohly vést k identifikaci hříšníků. 
Ruský ministr sportu Pavel Kolobkov dříve vysvět-
loval, že nesrovnalosti jsou technického rázu.

Před letní olympiádou 2016 v Rio de Janeiru, 
stejně jako před zimními hrami 2018 v Pchjong- 

čchangu rozhodoval o účasti rus-
kých sportovců Mezinárodní olym-
pijský výbor, respektive jednotlivé 
sportovní federace. Nyní už má 
WADA větší pravomoc a MOV musí 
její verdikt respektovat.

Trest se nedotkne účasti Ruska na fotbalovém 
mistrovství Evropy 2020, kde je navíc 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 pova-
žují ho za další součást „západního tažení“ proti 
jejich zemi. Rusko už oznámilo, že se proti ver-
diktu WADA odvolá. Vše tak bude posuzovat me-
zinárodní sportovní arbitráž CAS a je pravděpo-
dobné, že finální řešení této kauzy se posune až 
do doby před 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
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ČUS Sportuj s námi:  
V lednu startuje už sedmý 

ročník projektu
V lednu 2020 startuje už sedmý ročník úspěšného a oblíbeného projektu ČUS Sportuj s námi. Jeho kalen-
dář bude obsahovat v průběhu celého roku opět pět stovek akcí organizovaných ve všech regionech České 
republiky. Na počátku nového roku nabídne už tradičně lyžařské soutěže, ale kromě nich také kurzy 
bruslení, turnaje ve stolním tenisu, florbalu a volejbalu nebo závody v plavání.

Vybrané akce – leden 2020:
  1. 1. 2020 Novoroční pochod okolím Hýskova  Hýskov

  4. 1. 2020 Štít Krušných hor 2020  Jáchymov

  5. 1. 2020 Kurz bruslení 2020  Chrudim

  7. 1. 2020 Sportovní den MŠ Litvínova a okolí Litvínov

11. 1. 2020 Běh partyzánskou stezkou  Osek

11. 1. 2020    Turnaj ve stolním tenise  Vlkaneč

18. 1. 2020 O Třebovskou mašinku  Česká Třebová

25. 1. 2020 Volejbalový turnaj O pohár ředitele GPdC    Tábor

25. 1. 2020 Florbalový turnaj žáků 2. – 6. tříd ZŠ  Vsetín

26. 1. 2020 SnowKidz Tour 2020 – Horní Mísečky   Vítkovice

26. 1. 2020 Kladecká lyže Kladky

26. 1. 2020 Mezinárodní Krušnohorská třicítka  Český Jiřetín 

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

TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
O třebovskou mašinku – 18. ledna 2020, 
Česká Třebová

Plavecká soutěž O třebovskou mašinku, kterou 
pořádá TJ Lokomotiva Česká Třebová, je určena 
pro děti narozené v letech 2009 až 2013. Na nej-
starší aktéry čeká v bazénu padesátimetrová trať, 
ostatní účastníci zdolávají poloviční vzdálenost ve 
čtyřech individuálních disciplínách – prsa, znak, 
motýlek a volný způsob. Atraktivní pro všechny 
malé plavce jsou především závěrečné štafety na  
6 x 25 metrů o pizzy a 8 x 25 metrů o sladkou tro-
fej. Vítězné družstvo totiž získá dort ve tvaru ma-
šinky, další týmy v pořadí dostanou vagónky.

Mezinárodní Krušnohorská třicítka – 26. ledna 
2020, Nové Město v Krušných horách

Oddíl běžeckého lyžování TJ Lokomotiva Tepli-
ce pořádá dálkový běh na lyžích volnou i klasickou 
technikou pro všechny věkové kategorie. V sobotu 
25. 1. se uskuteční nejprve 20. ročník Malé Kruš-
nohorské třicítky, kde je kromě mládežnických ka-
tegorií na programu závod pro dospělé na 15 km 
volně. V neděli 26. 1. se koná Mezinárodní Krušno-
horská třicítka, kde se běží klasickým stylem. Na 
vítěze hlavní kategorie čeká v cíli finanční prémie, 
na všechny bez rozdílu občerstvení v podobě polév-
ky, čaje, sušenek, pomeranče a limonády.

https://www.cus-sportujsnami.cz/events/novorocni-pochod-okolim-hyskova-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/stit-krusnych-hor-2020/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/2020/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/sportovni-den-materskych-skol-litvinova-a-okoli/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-partyzanskou-stezkou-5/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/turnaj-ve-stolnim-tenise/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-trebovskou-masinku-5/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/volejbalovy-turnaj-o-pohar-reditele-gpdc-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/florbalovy-turnaj-zaku-2-6-trid-zs/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/snowkidz-tour-2020-horni-misecky/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kladecka-lyze-5/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-krusnohorska-tricitka-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
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Mikulášský běh na Bradech si letos nenechalo  
ujít 550 závodníků

Mikulášský běh na Bradech na Jičínsku je po zá-
vodu Praha – Běchovice a Velké kunratické třetí 
nejstarší běžeckou akcí mimo dráhu. V neděli  
1. prosince přivítal tento vrch vysoký 438 me-
trů už po čtyřiasedmdesáté všechny běžecké 
nadšence. Cestu na start si tentokrát našlo 550 
účastníků od nejmenších, jednoletých „mlíčňá-
ků“ až po ctihodné kmety starší sedmdesáti let. 

Tento závod, který je součástí projektu České 
unie sportu ČUS Sportuj s námi, pořádá Atletický 
klub Jičín ve spolupráci s obcí Brada – Rybníček 
a oddílem orientačního běhu Sportcentrum Jičín.

Na rozdíl od minulého roku trať s extrémním 
převýšením neposypal sníh, ale rtuť teplomě-
ru klesla v nedělním ránu mírně pod nulu, a tak 
připravené tratě byly pro 
účastníky v ideálním stavu. 
Bohatý program zahájili 
krátce před desátou hodi-
nou souboje nejmenších 
dětí, které nastupovaly na 
start i z kočárků a v do-
provodu rodičů zdolávaly 
vzdálenost pětadvacet 
metrů. S přibývajícím vě-
kem mladých aktérů se už 
poté tratě neustále pro-
dlužovaly až na 600 metrů 
pro jedenáctileté chlapce 
a dívky. Letos pořadatelé 
napočítali v cíli 290 běžců 
narozených v období 2009 
až 2018.

V 11 hodin přišly na řadu 
závody s intervalovými 
starty. Ty se týkaly všech 
kategorií od mladšího žac-
tva, které zdolávalo v les-
natém terénu trať dlouhou 1000 metrů. Počínaje 
starším žactvem až po seniory a veterány už při-
šla na řadu náročná kopcovitá trasa dlouhá 2800 
metrů. Hned od prvních metrů zamířila prudce 
do kopce a kladla tak velké nároky na fyzickou 
připravenost všech účastníků. Značné převýšení 

vedoucí zmrzlým lesnatým terénem opět dalo po-
řádně zabrat každému běžci.

Pozornost se soustředila na hlavní kategorie 
dospělých. Mezi muži dominoval – stejně jako 
v uplynulém ročníku – Jan Schulhof, závodící za 
KSM Hrádek nad Nisou. Jako jediný dokázal stlačit 
čas pod hranici deseti minut. Druhý doběhl borec 
z AC Slovan Liberec Vojtěch Galáč a třetí skon-
čil mezi devětaosmdesáti běžci trutnovský Matěj 
Zima. Třicetiletý Schulhof dosáhl na Bradech při 
svém osmém startu už čtvrtého prvenství (2010, 
2017, 2018, 2019), navíc skončil druhý v roce 
2011.

Mezi ženami prokázala největší vytrvalost, ale 
také dobrou znalost tratě „domácí“ tratě jičínská 

juniorka Gabriela Veigrtová, která také reprezen-
tovala úspěšně na mistrovství světa v běhu do vr-
chu v Argentině. Druhá doběhla Jana Václavková 
z KV na Klíč a třetí skončila jičínská orientační 
běžkyně Roza Vejražková. 

Autor: ČUS Sportuj s námi




