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Tomáš Souček, středopolař West Hamu United, byl ústřední postavou české fotbalové 
reprezentace při její úspěšné postupové cestě na � nálový turnaj mistrovství Evropy.

Foto: Jan Tauber – FAČR

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:
Hokejista David Pastrňák, čtyřiadvacetiletý útočník Bostonu Bruins, se stal v roce 2020 vítězem 

ankety o Zlatou hokejku a poté triumfoval také v 62. ročníku ankety o Nejlepšího sportovce 
roku České republiky. V základní části NHL se dělil společně s Alexandrem Ovečkinem o titul 
nejlepšího střelce se 48 góly a s 95 kanadskými body si výrazně vylepšil sezonní maximum.

Foto: Karel Švec (Český hokej)
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Česká unie sportu 
Česká unie sportu, z. s.
Adresa: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6–Břevnov 
Tel.: 233 017 333
E-mail: info@cuscz.cz
Web: www.cuscz.cz
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 830
IČ: 00469548, DIČ: CZ00469548

Česká unie sportu (ČUS) sdružuje národní sportovní svazy, tělovýchovné jednoty a spor-
tovní kluby, které jsou právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé právnické 
osoby, mezi jejichž hlavní činnost patří provozování a organizování sportovní činnosti  
a dalších sportovních aktivit jak pro vlastní členy, tak i pro neorganizovanou veřejnost. 

Posláním ČUS je vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti, 
která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. sportovních klubech, 
tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech. ČUS plní funkci organizace, 
která poskytuje služby svým členským subjektům, případně i dalším organizacím a insti-
tucím v rámci sportovního prostředí České republiky.

ČUS vznikla v roce 1990 pod názvem Český svaz tělesné výchovy sdružením 43 svazů  
a 5 521 tělovýchovných jednot a sportovních klubů. ČUS je organizace demokratická, 
nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených 
subjektů. 

ČUS v roce 2020 sdružovala 75 národních sportovních svazů a 7 258 sportovních klubu  
a tělovýchovných jednot, ve kterých bylo sdruženo 1 140 973 členů. 

Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá ČUS evropskému standardu 
nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací.

Nejvyšším orgánem ČUS je valná hromada, která se zpravidla schází jedenkrát ročně.  
V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů ČUS a rozhodnutí valné hro-
mady Výkonný výbor ČUS (VV ČUS). 

Hlavní zaměření činnosti VV ČUS vychází z obhajování zájmů sdružených subjektů a pro-
sazování jejich potřeb jak vně ČUS (z hlediska obecného vývoje sportovního prostředí, 
spolupráce se zákonodárnými orgány, vládou, státními institucemi, obcemi), tak uvnitř.

 

Představitelé České unie sportu (od 24. 6. 2020) 
Předseda:  JUDr. Miroslav JANSTA
Místopředseda (SK/TJ): Ing. Marek HÁJEK
Místopředseda (NSS): Ing. Ivo KADERKA, CSc.
Generální sekretář:  Mgr. Jan BOHÁČ

Výkonný výbor ČUS (od 24. 6. 2020)

Ing. Karel BAUER, CSc.

Jaroslav ČEPČÁŘ, DiS.

RNDr. Petr DITRICH

Mgr. Jana HAVRDOVÁ

Ing. Marek HÁJEK

Lukáš HEŘMANSKÝ

Filip HOBZA                               

Ing. Vítězslav HOLUB

Ing. Jaroslav CHVALNÝ

JUDr. Miroslav JANSTA

Ing. Ivo KADERKA, CSc.

Mgr. Zdeněk KRÁTKÝ

Mgr. Zdeněk KUBEC

Ing. Martin MALÍK

Jitka PEŘINA 

Pavel SUK

PaedDr. Libor VARHANÍK

Revizní komise ČUS (od 24. 6. 2020)

Předseda: Leopold BAMBULA
Místopředseda: Ing. Roman POKORNÝ
Členové: Milan HOMOLKA
 Josef HRAZDÍRA 
 Ladislav KREISEL
 Irena LEHÁROVÁ
 Ing. Martina MAREŠOVÁ
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Vyznamenání udělovaná dobrovolníkům 
v rámci ČUS
Podle směrnice č. 1/2013 ze dne 14. 5. 2013 o pravidlech o udělování vyznamenání 
a ocenění a o zásadách pro převzetí záštity udělení ceny bylo v roce 2020 uděleno více 
než 150 ocenění České unie sportu (ČUS) dobrovolným pracovníkům za jejich význam-
nou, dlouhodobou či jinak záslužnou činnost a práci, anebo za výjimečný dosažený 
úspěch v oblasti sportu. 

Směrnice v současnosti rozlišuje tři druhy ocenění – Čestné uznání ČUS, Čestný odznak 
ČUS, Medaile ČUS ve prospěch sportu.

Veškeré informace k vyznamenání naleznete na www.cuscz.cz.

Čestné uznání ČUS

Čestný odznak 
ČUS

Medaile ČUS 
ve prospěch sportu

Čestný odznak Čestný odznak 

V roce 2020 bylo VV ČUS uděleno:
- Čestné uznání = 95
- Čestný odznak = 42
- Medaile ve prospěch sportu = 21

Medaile ČUS za práci ve prospěch sportu uděluje VV ČUS jako nejvyšší formu ocenění 
za celoživotní významnou práci pro sport a za výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy 
a sportu. Medaile se také uděluje za dlouhodobou vynikající reprezentaci ČR v oblasti 
sportu.

Oceněni medailí ČUS:

Jméno Organizace

Milan Niedermayer Okresní sportovní sdružení ČUS Plzeň-sever, z.s.

Karel Králík Sportovní unie okresu Domažlice, z.s.

Jaroslav Bek Sportovní unie okresu Domažlice, z.s. 

Ludvík Folkner OS ČUS Kroměříž, z.s.

Miroslav Potočný OS ČUS Kroměříž, z.s.

RNDr. Lubomír Chládek  Pardubická sportovní organizace ČUS, z.s.

doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. Pardubická sportovní organizace ČUS, z.s.

Jiří Scháňko Unie sportu Jičínska

Zdeněk Mareš Unie sportu Jičínska

Milada Bártová Unie sportu Jičínska

Mgr. Petr Šindelář Unie sportu Jičínska

Vítězslav Hartmann Ostravská tělovýchovná unie

Jan Hejna Ostravská tělovýchovná unie

Ing. Miroslav Svoboda Sportovní unie Chrudimska

Ing. Josef Blažek Sportovní unie Chrudimska

Vladimír Klár Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.

Josef Jakubec Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.

Ing. Petr Reichl Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.

Josef Pilný Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.

Mgr. Josef Kovaříček Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.

Ladislav Komárek Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou, z.s.

Níže uvádíme přehled držitelů medaile za práci ve prospěch sportu, kterým bylo 
toto ocenění uděleno v roce 2020.
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V podivném roce 2020 trpěl český sport  
pod náporem koronavirové pandemie 

Vážení sportovní přátelé!
Rok 2020 byl hodně podivný. Takový, jaký z nás nikdo 

neočekával a na jaký nemohl být nikdo připraven. Pande-
mie nemoci Covid-19, která rychlostí blesku zasáhla celý 
svět, způsobila, že sport zmíral na všech frontách na 
úbytě. Také u nás byl nejvíce postiženou oblastí. A přece –  
i v této náročné době se ukázalo, že štěstí přeje připraveným, 
pracovitým a odvážným.

Při hodnocení „koronavirového” roku 2020 je třeba 
nejvíc poděkovat všem, kteří stáli v první řadě a navzdo-
ry veškerým problémům obětavě udržovali sportov-
ní činnost ve svých klubech a jednotách – trenérům, 
rozhodčím, dobrovolným funkcionářům a především 

samotným sportovcům. Jen díky jejich úsilí, vytrvalosti a invenci sport nezemřel a žije 
dál, ačkoliv bylo hodně těžké přizpůsobit se přísným protiepidemickým opatřením a hle-
dat nové cesty, jak sportovní aktivity zachovat a udržet motivaci mládeže. 

V krizi se naplno ukázalo, jak je sportovní solidarita a jednota nezbytná. Zhodnotilo se 
i to, že především díky České unii sportu byla ustanovena Národní sportovní agen-
tura, která v úzké součinnosti s námi mohla prosazovat a koordinovat postup státu 
vůči sportu. Je naprosto jasné, že bez přímého zastoupení sportu na úrovni vlády a par-
lamentu by omezující opatření vůči sportu byla daleko horší – pes (ani PES) by po sportu 
doslova ani neštěkl. NSA patří velké poděkování za její dosavadní spolupráci a zejména za 
včasné vypsání všech dotačních výzev.

ČUS za koronavirové pandemie přitom stála vždy – a často v podstatě jako jediná 
– vepředu. Byli jsme první, kdo dával sportovnímu prostředí návody a metodiky k využití 
státních podpůrných programů pro sport. Byli jsme často jediní, kdo byl schopen přichá-
zet s právními a ekonomickými rozbory a výkladovými stanovisky mnohdy nesrozumitel-
ných pokynů, opatření, příkazů a zákazů ze strany orgánů veřejné moci. 

Cítili jsme, že jsme se sportovními kluby i tělovýchovnými jednotami na jedné lodi, vždyť 
i sama ČUS patřila k nejvíce postiženým podnikům v zemi – Plavecký areál Podolí, Lyžařský 
areál Zadov, Sportovní centrum Nymburk a horská střediska byly zavřené a utrpěly mno-
hamilionové ztráty, navíc sportovní akce projektu ČUS Sportuj s námi se nemohly konat.

Díky prozíravé ekonomické politice ČUS z minulých let a nesmírné obětavosti našich 
krajánků v územních pracovištích v okresech a krajích, kde navíc mnohonásobě vzrostla 
administrativa, jsme rok 2020 nakonec zdárně přečkali. 

Je třeba ocenit i přístup sportovních svazů za to, že udržely sportovní reprezen-
taci a v náročných podmínkách se snažily své sporty rozvíjet. ČUS v krizi opakovaně 
ukázala akceschopnost (například administrace dotačních programů Můj klub 2021, Pro-
voz a údržba 2021) a vysloužila si oprávněný respekt ze strany vládních institucí. Ze strany 
celého sportovního hnutí jsme cítili obrovskou podporu v naší práci, které si velice vážíme 
a která nás posilovala. 

Kéž rok 2021 přinese vytouženou změnu k lepšímu! 
Miroslav Jansta

       předseda České unie sportu

Zpráva o činnosti Výkonného výboru ČUS  
od 38. valné hromady ČUS
Výkonný výbor ČUS v období od 38. valné hromady konané 24. června 2020 začal postup-
nými kroky naplňovat Dlouhodobý program činnosti ČUS na roky 2020-2024. Kromě toho 
průběžně reagoval na aktuální potřeby členů, na situaci v oblasti státní podpory sportu  
a na podmínky pro sportování v probíhající pandemii nemoci Covid-19. Pravidelně na 
svých deseti schůzích v období 2020-21 kontroloval plnění usnesení VH ČUS a usnesení, 
která sám v rámci svých kompetencí přijal.

Z důvodu vládních protiepidemických opatření VV ČUS zasedal a rozhodoval v několi-
ka případech distančně, v souladu s jednacím řádem, s využitím digitálních technologií, 
podrobných písemných podkladů a rozhodování per rollam. Výbor tak svými rozhodnutí-
mi zajistil kontinuitu práce aparátu ČUS. Se zvláštním důrazem se také zabýval ekonomic-
kou situací hospodářských provozů ČUS, poznamenanou dvěma vlnami pandemie nemo-
ci Covid-19 a opakovaně a dlouhodobě uzavřeným nebo výrazně omezeným provozům 
středisek SC Nymburk, PS Podolí a LA Zadov. Byla přijata maximální úsporná opatření  
s cílem minimalizovat ztráty ČUS a využít veškeré dostupné státní kompenzace.

38. VH ČUS přijala ambiciózní čtyřletý program dalšího rozvoje podmínek pro sport  
a usnesení k aktuální situaci v českém sportu. V usnesení mj. vyzvala Národní sportov-
ní agenturu, aby při rekonstrukci a nastavení dotačních programů na podporu střešních 
sportovních organizací a při tvorbě kritérií pro hodnocení žádostí zohlednila v zájmu 
spravedlivého a objektivního přidělování dotací rozsah činnosti, velikost členské základny 
a celkový dopad působnosti žadatelů na sportovní prostředí ČR. Výkonnému výboru pak 
VH uložila vyzvat Český olympijský výbor ke změnám stanov, které zajistí rovné členské 
postavení ČUS a dalších národních sportovních svazů na Plénu ČOV. Změna stanov by měla 
také upřesnit hlavní roli ČOV tak, aby prioritním hlavním posláním a úlohou ČOV bylo orga-
nizačně zajistit účast sportovců národních sportovních svazů v olympijských soutěžích  
a podporovat prostřednictvím národních sportovních svazů přípravu sportovců ve spor-
tech zařazených do programů olympijských soutěží. 

Hlavním tématem roku však bylo řešení pandemie a jejích dopadů na sport, hospodářské 
ztráty z uzavírek sportovišť, kompenzační programy, servis pro členy, součinnost s Národ-
ní sportovní agenturou (NSA), spolupráce na nastavení a naplnění nového rejstříku spor-
tovců, žádosti klubů o dotace vyhlašované NSA, ale také žádosti v rámci anti-covidových 
programů, vyhlašovaných vládou ČR a příslušnými resorty.

Přehled priorit práce VV ČUS v období 2020-2021
Přes veškeré komplikace s Covid-19 pokračovala jednání s vládními činiteli o navýšení 
podpory sportovního prostředí v r. 2021, kterou se podařilo zajistit. Systémově a trvale 
přitom VV ČUS spolupracoval s NSA. Významným přínosem pro tuto součinnost bylo 
pro NSA využití potenciálu regionálních Servisních center sportu ČUS, zejména v pora-
denství a přímé spolupráci s kluby a tělovýchovnými jednotami při administraci žádostí  
o státní dotace z NSA a při editaci dat do nového rejstříku sportovců. Servisní centra ČUS 
se po proškolení stala oficiálními konzultačními místy NSA pro dotační programy určené 
základním článkům. Díky tomu NSA mohla zkrátit termíny pro podávání žádostí o dotace 
a spolupráce zrychlila administraci a snížila chybovost žádostí. 

Zvláště komplikované a intenzivní bylo v uplynulém období úsilí o řádnou správu majetku 
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ČUS. Bylo nutné operativně a zásadně optimalizovat provoz všech středisek v jednotli-
vých stupních covidových uzavírek a minimalizovat ekonomické ztráty, protože prakticky 
ze dne na den je bylo nutné uzavřít. Střediska byla sice bez provozu pro veřejnost, ale 
základní udržovací provoz bylo nutné zajistit (temperování budov, filtrace vody, ostraha, 
větrání, údržba technických částí a řadů atd.). Pro minimalizaci ztrát byla zajištěna příprava 
a podání žádostí o využití státních kompenzačních Covid-programů. V nouzovém režimu 
se na základě výjimek ministerstva zdravotnictví konaly v centrech některé jednorázové 
akce, které však celkový propad tržeb způsobený uzávěrou sportovišť, nijak nesnížily.

S velkým úsilím a osobním nasazením předsedy, místopředsedů a pracovníků Sekreta-
riátu ČUS se podařilo stabilizovat pravidelné servisní činnosti a služby ČUS v podmín-
kách vládních omezení a uzávěr. Byla zachována plná nabídka služeb pro členy ČUS i při 
omezeních, která se dotkla organizace práce VV ČUS a Sekretariátu ČUS. Byl přijat režim 
bezpečného střídání zaměstnanců v sídle a na home office tak, aby případné karanté-
ny neohrozily dostupnost služeb pro národní sportovní svazy. Nad rámec standardního  
a běžného poskytování služeb členské základně ČUS poskytovala výklady k opatřením 
vlády pro omezení šíření nemoci Covid-19 a další pomoc a servis členským subjektům.

V situaci pandemie Covid-19 bylo mimořádným úspěchem udržení činnosti územní sítě 
servisních center sportu ČUS – pracovišť okresních sdružení a krajských organizací ČUS. 
Podařilo se překlenout též neočekávaný, neavizovaný a bezdůvodný meziroční propad 
státní podpory z MŠMT na jejich činnost téměř o 50 %. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

48,09 mil. 60,3 mil. 65 mil. 65 mil. 35,57 mil. ?

Rozhodnutím VV ČUS byla územním pracovištím mimořádně poskytnuta finanční pod-
pora ve výši 14.430 tis. Kč z vlastních zdrojů ČUS, a tím se podařilo zajistit financování na 
úroveň 80 % předchozího roku. Akceschopnost servisních center tak byla improvizovaně 
zajištěna a jejich servis sportovnímu prostředí v regionech zachoval svůj potřebný rozsah. 
To se ukázalo při dlouhodobých pandemických omezeních sportovní činnosti pro spor-
tovní kluby a tělovýchovné jednoty jako velmi důležité. S odstupem času se ukazuje, že 
kdyby ČUS neměla mimořádné vlastní zdroje a servisní centra ČUS by zastavila činnost, 
nepodpořila by práci klubů například asistencí při žádostech o státní dotaci na jejich čin-
nost, mělo by bezdůvodné snížení dotace MŠMT charakter úmyslné sabotáže spolkového 
sportu. 

ČUS v rámci všech dostupných možností spolupracovala s Vládou ČR a NSA na nastavení 
omezujících nařízení pro sport tak, aby nebyl zbytečně bezdůvodně limitován. Ukázalo 
se, že odbornost zpracovatelů vládních nařízení není v oblasti sportu vždy na odpovída-
jícím stupni. Opakovaně, byť neúmyslně, docházelo k nastavení pro sport nepraktických 
podmínek. Ne vždy však byla doporučení ČUS vyslyšena, stejně tak tomu bylo při procesu 
uvolňování přísných zákazů při ústupu kritických fází pandemie, který provázel nevída-
ný chaos. V podstatě byl celý rok trvale sledován vývoj situace a pro sdružené subjekty 
byly průběžné vydávány informace na webu ČUS, a to vždy až po jejich ověření, potvrzení  
a právním rozboru.

Řešení následků pandemie bylo další aktivitou, která značně vytížila odborná pracoviště 
Sekretariátu ČUS. Jednání s NSA, vládou a ministerstvy o podmínkách pro sport v době 
mimořádných opatření, součinnost s NSA a Hospodářskou komorou ČR v zajištění a hlav-
ně dostupnosti a smysluplnosti státních kompenzačních programů NSA a MPO pro spor-

tovní subjekty bylo v určitých obdobích celodenní náplní práce ČUS a jejich představite-
lů. V rámci činnosti ČUS znamenala značné a původně neplánované úsilí navíc. Iniciativa 
ČUS při přípravách státních kompenzačních Covid-programů ale nebyla zbytečná. Para-
metry některých z nich se po náročných jednáních, například s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu ČR, podařilo argumentací uzpůsobit tak, aby jejich příjemci mohly být také 
sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. U všech vypisovaných programů ČUS usilovala 
o to, aby oprávněnými příjemci byly také SK a TJ, které nepodnikají na základě živnosten-
ského zákona, ale zcela legálně v rámci své hlavní činnosti. Zde i přes veškeré úsilí nebylo 
jednání vždy úspěšné a některé subjekty zůstaly od kompenzací odstaveny. 

Vyhlášení nouzového stavu a navazující zákazy provozu sportovišť přinášely zejména 
provozovatelům sportovních zařízení až likvidační ekonomické škody. Na takovou situaci 
nemohly být sportovní spolky připravené. Zásadní hospodářské ztráty zaznamenala také 
ČUS ve svých třech klíčových střediscích (Nymburk, Podolí, Zadov). Sekretariát ČUS ope-
rativně v nejkratších možných termínech mapoval situaci, přinášel sdruženým subjektům 
informace o kompenzačních opatřeních přijatých vládou, která mají napomoci zmírnit  
v celé ČR ekonomické ztráty. Pravidelně byly na webových stránkách ČUS zveřejňovány 
také přehledy informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnos-
tech jejich využití pro sportovní subjekty. Též byly poskytovány informace, výklady a mož-
né postupy k fungování sportovních organizací při platnosti omezení (lex covid). Týkaly 
se např. otázky funkčního období členů volených orgánů spolků při nemožnosti konat v 
řádných termínech valné hromady, členské schůze sportovních klubů, TJ a svazů, apod.

ČUS vyvíjela tuto činnost komplexně v podstatě jako jediná ve sportovním prostředí. 
Výborně a aktivně se na této informační činnosti podílela některá územní pracoviště ČUS 
prostřednictvím vlastních informačních kanálů. Ve zveřejňovaných informacích a návo-
dech byly uváděny vždy praktické a uplatnitelné rady a návody včetně odkazů na přísluš-
nou státní instituci, která nástroj (program, úlevu, podporu) nabízela a spravovala, vždy se 
stručným objasňujícím komentářem. Pro sportovní svazy, sportovní kluby a tělovýchov-
né jednoty byly zpracovávány odborné informace pro zaměstnance a zaměstnavatele  
k náhradám mezd a pracovně právním souvislostem, ke kompenzacím nákladů na 
zaměstnance, kteří se ocitli v karanténě či izolaci, pokud sportovní subjekt musel v důsled-

Foto: ČUS Sportuj s námi
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ku vládních nařízení zavřít či významně omezit svůj provoz. Pro zaměstnavatele (SK/TJ  
a svazy) byl vypracován výklad k překážkám v práci na straně zaměstnavatele, karanténě 
zaměstnanců, ošetřovnému a kompenzacím za poskytnutou náhradu mzdy. Pozornost 
byla věnována tématu možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova, 
tématu lékařských prohlídek, zdravotní způsobilosti. Průběžně byly zveřejňovány infor-
mace k praktickým opatřením na sportovních pracovištích (např. pokyny k zamezení šíře-
ní nákazy, příprava pracoviště a sportoviště na Covid-19, manuály přípravy pracoviště na 
onemocnění Covid-19).

ČUS rovněž v zájmu svých členských subjektů mimořádně uchopila v době pandemie ješ-
tě další čtyři témata. V první řadě ve spolupráci s Centrem zdravotnického zabezpečení 
sportovní reprezentace zprovoznila v Praze na Strahově v bezprostřední blízkosti sídla ČUS 
odběrové místo pro testování na Covid-19 určené pro sportovní svazy i kluby v případě 
volných kapacit. ČUS dále společně s NSA zmapovala potřeby svazů pro vakcinaci sportov-
ců a realizačních týmů proti Covid-19 pro účely státní sportovní reprezentace. Společným 
postupem s NSA následně informovala ministerstvo zdravotnictví o této atypické cílové 
skupině a potřebě přidělení určitého stupně priority při zařazení do vakcinačního plánu. 
ČUS v této souvislosti také připravila ve spolupráci s Českou vakcinologickou společností 
a Centrem zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace kampaň s názvem „Vítěz-
ství na dosah“ na podporu a rozptýlení obav z očkování, cílenou na sportovní prostředí.  
V neposlední řadě ČUS také připravila pro NSA podklady pro kampaň na podporu restartu 
sportu po uvolnění restrikcí na období, kdy půjde opět ve větší míře používat sportoviště 
a provozovat sportovní činnost.

Vládní restriktivní opatření k omezení šíření nákazy nemoci Covid-19 paralyzovala spor-
tovní činnost v celém českém sportu. Obnovení sportovní činnosti bylo zbytečně a nedů-
vodně odkládáno. Dlouhou dobu byla zavřená sportoviště v době, kdy riziko šíření náka-
zy bylo minimální či mohlo být pod kontrolou. Negativní důsledky jsou dlouhodobé, jak  
v oblasti vztahu lidí, zvláště mládeže, k prakticky rok zakázaným pohybovým aktivitám  
a ke sportu, tak v oblasti nabídky sportovních aktivit. A to zejména proto, že některé kluby 
budou mít problémy se znovuobnovením činnosti, ať již z důvodů personálního vedení, 
zájmu členů, nebo z ekonomických důvodů, především v souvislosti s financováním pro-
vozu a správy sportovišť a dalších závazků. 

Mimořádná doba též vyžadovala intenzivnější komunikaci ČUS prostřednictvím médií 
a sociálních sítí, frekventovanou prezentaci aktivit a stanovisek ČUS. V tomto směru se 
podařilo obhajovat dobré jméno ČUS u odborné a laické veřejnosti a posílit ho tak, že 
ČUS je vedle NSA hlavní vnímanou autoritou ve sportovním prostředí, jehož zájmy doká-
zala obhajovat. Výstupy a odborná stanoviska ČUS se promítla do řady mediálních diskusí  
a úvah. V důsledku toho bylo v médiích prezentováno daleko více podpory zdraví pro-
spěšným pohybovým aktivitám, sportu a zdravému životnímu stylu. Podpory se aktivní-
mu sportování dostalo podstatně více, než v dobách před pandemií, která naplno a všem 
odhalila tragické důsledky nedostatku pohybu u všech věkových skupin občanů České 
republiky. 

Činnost rad a komisí VV ČUS – hlavní aktivity 2020-2021 
Komise pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS projedná-
vala informace o kontrolách plnění smluv o nájmu podniku (Špindlerův Mlýn, Pec pod 
Sněžkou), informace o provozu a hospodaření horských středisek spoluvlastněných ČUS, 
problematiku dopadů pandemie na ekonomiku středisek, otázky členství a spolupráce 

s Asociací horských středisek, aktuální situaci s pozemky v lyžařských centrech a přístup 
ÚZSVM k této problematice.

Komise pro přípravu nového sídla ČUS se zabývala monitoringem a vyhodnocováním 
informací o možnosti získání vhodných prostor pro přemístění sídla ČUS a národních 
sportovních svazů. Vzhledem k dosud nevyjasněným investičním, územně-plánovacím 
záměrům v oblasti Strahova (a to jak FAČR, hlavního města Prahy i soukromých develope-
rů) a turbulentní a zatím nejasné situace na trhu nemovitostí, se předpokládá aktivnější 
činnost komise v okamžiku aktuální potřeby situaci řešit.

Legislativní rada VV ČUS především zpracovávala stanoviska pro vlastní činnost ČUS  
a pro rozhodování VV ČUS. Zde byla předmětem jednání především smluvní dokumenta-
ce pro majetkové dispozice v oblasti Strahova s FAČR v areálu Strahov, specifické dotazy 
některých členských svazů, využití nového zákona „lex covid“ pro spolkovou činnost. Dle 
zadání VV ČUS také projednávala problematiku vztahů ČUS a ČOV – zejména k uplatně-
ní práv ČUS v rámci stávajících stanov ČOV, k přípravě volebního Pléna ČOV a k původ-
ně navrženému procesu samotných voleb při a po platnosti nouzového stavu. Výkonný 
výbor ČUS na základě výstupů LR VV ČUS, ale především s oporou nezávislých právních 
posudků, otevřeně vyjádřil své stanovisko, mimo jiné k diskriminujícím a zmanipulova-
telným stanovám ČOV, ke korupčnímu jednání ČOV a porušování Olympijské charty ze 
strany ČOV. 

Plnění Dlouhodobého programu činnosti ČUS 
na roky 2020–2024 
1) Stabilizace služeb pro členy ČUS (kluby a svazy) podle legislativních standardů 

pro spolky a potřeb členů v oblasti dotací a organizace sportu. 
	Dostupnost územní podpory pro činnost sportovních klubů a tělovýchovných 

jednot
 VV ČUS se podařilo především eliminovat ohrožení akceschopnosti regionálních Servis-

ních center sportu vinou pozdě poskytnuté a bezdůvodně snížené státní dotace MŠMT 
meziročně o 50 %. Za ztížené situace VV zajistil podmínky pro zachování poradenské 
činnosti pro sportovní kluby a TJ především formou předfinancování a mimořádného 
posílení financování SCS z vlastních zdrojů ČUS. 
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 V době omezujících vládních opatření se dařila koordinace hlavních činností i nových 
úkolů SCS, pravidelné doškolování manažerů SCS, sjednocování agendy, zajištění pod-
pory klubům v povinné dotační administrativě, kterou obtížně zvládají vlastními sila-
mi. Daří se dobře koordinovat působení manažerů krajských organizací ČUS, a to i přes 
omezení možnosti shromažďování, kdy se využívalo on-line schůzek. Krajské organi-
zace tak sjednocují a distribuují potřebné informace do okresních sdružení. Z důvodu 
nedostatku finančních prostředků byl kladen důraz především na udržení stávajících 
služeb pro SK, TJ. Po krajských volbách a ustanovení nových krajských samosprávných 
orgánů byly navázány a ve většině krajů obnoveny kontakty s orgány zastupitelstev 
krajů. V řadě případů se podařilo i zaujmout místo v odborných poradních orgánech 
kraje pro sport. 

	Podpora činnosti národních sportovních svazů a jejich územních článků 
 Také v tomto období se dařilo poskytovat nabízené portfolio služeb a informačního 

servisu pro národní sportovní svazy v centru ČUS v Praze. ČUS udržela standard pra-
videlného a plnohodnotného poskytování služeb svazům i při vládních omezeních. 
Předfinancování a mimořádné posílení financování územních pracovišť ČUS pomoh-
lo k udržení a stabilizaci podmínek v krajských SCS pro poskytování služeb krajským  
a okresním strukturám národních sportovních svazů.

 Prioritou ČUS byly též aktivní kroky k zachování svazových soutěží v době pandemic-
kých uzavírek sportovišť. ČUS prosazovala povolení profesionálního sportu v době 
uzavírek sportu a vyvíjela trvalý tlak na státní instituce k nastavení podmínek pro pro-
vozování amatérského sportu v době omezení, takže i během nejpřísnějších opatření 
byly zachovány např. ligové soutěže kolektivních olympijských sportů a mohla probí-
hat příprava reprezentace. Podařilo se hned od začátku omezení prosadit udělování 
výjimek pro profesionální sport a pro konání některých důležitých domácích i meziná-
rodních sportovních soutěží ve specifických podmínkách. 

 Daleko intenzivněji byla zajištěna informační a konzultační činnost pro národní spor-
tovní svazy v souvislosti s pandemickými omezeními ve sportu. Podařilo se též rozšířit 
cestovního pojištění (Covid podmínky) při výjezdech reprezentací do zahraničí. Bylo 
upozorněno na nové aktualizované směrnice ADV ČR pro kontrolu a postih dopingu 
ve sportu, k nimž ČUS dodala členským svazům výzvu k distribuci a propagaci směrem  
k základním článkům – SK a TJ. ČUS jako obvykle poskytla sportovním svazům účinnou 
součinnost při pojištění majetku a odpovědnosti svazů, pojištění vozidel a poskytla 
součinnost při aktualizaci údajů v rámcových pojistných smlouvách. Pomocí pro svazo-
vou práci bylo vylepšení možnosti získat zvýhodněný software pro sportovní organi-
zace. V součinnosti s hl. m. Prahou a její správcovskou firmou koordinuje ČUS využívání 
prostor v areálu Strahov sportovním svazům (kanceláře, jednací místnosti atd.), které 
o to projevily zájem.

 Potenciál územních Servisních center sportu 
 K velkým úspěchům patřilo, že se ČUS podařilo prezentovat potenciál SCS představite-

lům nové Národní sportovní agentury. Na spolupráci SCS s NSA byla ze strany agentury 
veřejně oceněna hlavně operativnost, odbornost, rychlost, univerzální územní pokry-
tí sportovního prostředí v celé ČR. Toho NSA využila mj. pro opakované vzdělávací 
semináře NSA pro SCS a další osvětu ve věci dotační politiky NSA a dalších záměrů 
NSA. Připravuje se pokračování této součinnosti i do budoucna, neboť se jednoznačně 
osvědčila. ČUS za tuto pomoc a součinnost obdržela od NSA opakovaně veřejné podě-
kování.

 Servisní centra ČUS v okresech sehrála klíčovou roli v administrativní podpoře spor-
tovních klubů a tělovýchovných jednot při procesu registrace a zapsání dat v rejstří-
ku sportovců. Rejstřík sportovců převzala NSA od MŠMT ve stavu nepoužitelném pro 
praxi, musela jej urychleně přepracovat, „za pochodu“ ověřit jeho funkčnost a zajistit 
metodiku a podporu pro zápis dat. Zde sehrávala ČUS roli konzultanta. SCS ČUS pak 
byla konzultačním místem pro SK a TJ, v řadě míst se ujala celého zápisu a importu dat 
klubů a významně tak členským subjektům pomohla s povinným zápisem údajů, který 
byl jednou z podmínek pro podání žádostí ve všech dotačních programech z NSA. SCS 
působila v regionech jako poradenské místo pro sportovní kluby, tělovýchovné jedno-
ty a sportovní svazy, ale i pro nečlenské subjekty, které o to projevily zájem.

 Zdokonalovala se též součinnost územních pracovišť ČUS s krajskými úřady při vyhla-
šování i při následném zpracování krajských dotací pro sport. V Moravskoslezském kraji 
byl po dvou zkušebních ročnících realizován převod administrace krajských dotací pro 
rok 2021 z centrály ČUS v Praze na krajskou organizaci ČUS. Ta již v součinnosti a po 
schválení orgány krajského úřadu administrovala letošní žádosti o krajské dotace pro 
kluby na základě jasných, transparentních a ověřitelných podmínek pro všechny spor-
tovní organizace v kraji.

 V souvislosti s probíhající pandemií byla SCS schopná s využitím stanovisek, rozborů  
a návodů zpracovaných v centrále ČUS, podávat operativní poradenství klubům a kon-
zultace k opatřením omezujícím sportování a k dostupnosti kompenzačních dotačních 
programů s přihlédnutím k místním podmínkám. 

 Významnou pomocí ze strany SCS pro činnost ČUS a pro prezentaci potřeb celého 
českého sportovního prostředí bylo zajištění sběru dat při on-line průzkumech ČUS 
o stavu podmínek pro sport v klubech a TJ. Také při sběru dat pro NSA k nastavení  
a přípravě nových dotačních programů a ke zjištění poptávky a reálné situace klubů  
v oblasti dotací („Covid“, „Kabina“ aj.). Tato data byla použita nejen pro sestavení pod-Foto: ČUS Sportuj s námi
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mínek dotačních programů NSA, ale byla též důležitým argumentem při vyjednávání 
podmínek pro sport během pandemie Covid-19 a při jednání v Poslanecké sněmovně 
a Senátu Parlamentu ČR při přijímání legislativy s dopadem na sport.

 Informační servis sdruženým subjektům, efektivní provoz a transparentní vyka-
zování hospodaření, operativní reakce na potřeby sdružených subjektů 

 I ve ztížených epidemických podmínkách dokázala ČUS pravidelně a operativně posky-
tovat informace sdruženým subjektům v záležitostech ovlivňujících jejich činnost,  
o nových povinnostech v důsledku legislativních změn, o požadavcích na součinnost 
s NSA apod. Dařila se aktualizace dat v Informačním systému ČUS a údaje z paspor-
tu sportovišť Informačního systému ČUS byly uplatněny při argumentaci a nastavení 
parametrů pro přípravu Covid – dotací pro sport. 

 V zájmu co nejvyšší transparentnosti ČUS průběžně a pravidelně poskytovala informa-
ce sdruženým subjektům o vývoji hospodaření ČUS, připravovala a podávala průběžné 
informace o aktivitách Výkonného výboru ČUS, odpovídala na dotazy členských sub-
jektů a připravila tradičně detailní a úplné zprávy pro jednání VH ČUS. Webové strán-
ky ČUS byly průběžně aktualizovány a na závažné informace byly sdružené subjekty 
upozorňovány. Zvláštní péče byla věnována přípravě a vydávání Zpravodaje ČUS se 
snahou o jeho praktické zaměření pro podporu činnosti členských subjektů a co nejú-
plnějšího informačního servisu. To vše podporovala systémová a pravidelná e-mailová 
komunikace klíčových informaci cestou okresních sdružení ČUS do základních článků 
– členských SK a TJ.

 ČUS informovala sdružené subjekty také o vývoji soudního líčení v případě obvině-
ní ČUS a jejích funkcionářů v tzv. dotační kauze z roku 2017. Soud stále probíhá. ČUS 
uplatnila argumenty, které obvinění vyvrací a výslechy svědků dokládají, že ČUS ani 
její představitelé nejednali v rozporu se zákonem. Veřejné soudní líčení s podobnými 
závěry komentují i sdělovací prostředky.

2) Správa a obnova majetku ČUS, rozvoj a revitalizace sportovní infrastruktury v ČR.
 Správa středisek ČUS 
 Sportovní centrum Nymburk zaznamenalo značné omezení provozu, muselo v pod-

statě uzavřít nebo po krátké období letního rozvolnění mít jen minimalizovanou ome-
zenou nabídku služeb. Hluboké ztráty nemohlo vyrovnat ani využití kompenzačních 
Covid – programů, omezení nákladů, ani částečné oživení provozu v krátké letní pauze 
roku 2020. Dopady vládních opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 byly devastující, 
neboť meziroční propad hospodářského výsledku v SC Nymburk činil téměř 20 mil. Kč. 
Podrobněji viz Zpráva o majetku ČUS. 

 Lyžařský areál Zadov zůstal bez zimního provozu. Podařilo se ve prospěch ČUS uza-
vřít dlouhodobý soudní spor s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  
o bezdůvodném obohacení ČUS. Investice byly omezeny na nejnutnější rozsah z důvo-
du opatření vlády směřujících k zákazu podnikání. Byly využity všechny možné kom-
penzační Covid – programy a pokročila příprava plánovaných investic (vodní nádrž pro 
zasněžování, multifunkční objekt a posílení technologie zasněžování). Podrobněji viz 
Zpráva o majetku ČUS. 

 Plavecký stadion Podolí. Investice byly omezeny na nejnutnější rozsah z důvodu 
opatření vlády prakticky zakazující jeho podnikání. Činnost PS Podolí byla v zásadě 
zakázána, resp. významně omezena v období březen – květen 2020 a dále pak i od 

měsíce října 2020 až dosud. Z tohoto důvodu došlo k bezprecedentní situaci propadu 
hospodaření PS Podolí do ztráty 7,6 mil. Kč. Přesto se mj. v rámci vyjednaných výjimek 
podařilo zajistit pomoc plaveckým sportům v první vlně uzavírek. Proběhla krátká letní 
sezona s omezením provozu, bez příznivého počasí, a došlo k využití kompenzačních 
Covid – programů na provoz. Podrobněji viz Zpráva o majetku ČUS. 

 Horská střediska s majetkovou účastí ČUS. SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., SKI Pec, 
a.s., a Sportovní areál Harrachov, a.s., jsou společnosti, kde má ČUS majoritní obchodní 
podíl. Výnosy z jejich činnosti slouží pro vlastní činnost ČUS jako zdroj financování. Plán 
dividend je plněn. U SAH je v procesu sjednocení vlastnictví pozemků a staveb v Har-
rachově. Nebylo zde dosaženo dohody o dlouhodobém pronájmu pozemků s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, ani o koupi předmětných pozemků. Pro-
to byla v Harrachově dividenda pro všechny akcionáře za sezónu 2019/2020 nulová. 
Podrobněji viz Zpráva o majetku ČUS. 

 Vyšší odborná škola ČUS, s. r. o. Její činnost probíhá v souladu s principy „Mode-
lu kvalitní školy“ doporučovanému ze strany České školní inspekce. V době omezení 
prezenční výuky zvládla škola i distanční výuku v plném rozsahu plánovaného roz-
vrhu. Hospodaření VOŠ je plusové a škola má potenciál tuto kladnou pozici udržovat.  
Z důvodu pandemie koronaviru a omezení možnosti osobní návštěvy školy při náboru 
studentů se kompletní prezentace školy přesunula do on-line prostředí. Škola pořizuje 
pouze nutné vybavení ke zlepšení výuky a je úsporná v mzdových prostředcích, přesto 
nabízí sportovní a studijní stipendium. Kladně je hodnocena rozvíjející se spolupráce  
s národními sportovními svazy a role VOŠ jako partnera pro vzdělávání na úrovni tre-
nérských licencí druhých, ale i třetích tříd. 

 Úsilí o navýšení státní podpory pro výstavbu a modernizaci sportovišť
 ČUS se podařilo soustavnou argumentací (stáří sportovišť registrovaných v IS ČUS 

https://iscus.cz/) dosáhnout významného navýšení alokace investičních prostředků 
ve státních dotačních programech pro rok 2021. Jde o důsledek trvalého tlaku ČUS 
na vládu a NSA. Ve vládě ČR a Parlamentu ČR bylo dosaženo mimořádného navýšení 
dotačních prostředků pro sport o 1 miliardu Kč. Po čtyřech letech absence tohoto dru-
hu dotace, kterou zrušila ministryně K. Valachová, bylo projednáno s NSA obnovení 
dotačního programu na podporu provozu a údržby sportovních zařízení. NSA připravi-
la podmínky a vypsala program s historicky nejvyšší alokací 400 mil. Kč, která byla po 
další argumentaci ze strany ČUS navýšena až na 550 mil. Kč.

 Věcnou argumentací došlo díky ČUS k částečnému přizpůsobení struktury investič-
ních programů více potřebám sportovních spolků a samospráv, i když nalézt ideální 
strukturu při dodržení podmínek MF ČR není jednoduché. Chybí zatím (do uzávěrky 
Ročenky ČUS 28. 5. 2020) nevypsaný program Kabina pro menší investice do 1 mil. Kč, 
prosazovaný ČUS i NSA pro obnovu zařízení klubů a tělovýchovných jednot, ale věcně 
je připraven. NSA o jeho realizaci po odmítnutí ze strany ministerstva pro místní rozvoj 
a ministerstva průmyslu a obchodu jedná s ministerstvem financí.

 Prosadit realizaci projektů plánovaných národních sportovních center pro státní 
sportovní reprezentaci

 Z důvodů pandemie, vytížení NSA i všech odpovídajících vládních resortů i krajských 
samospráv a nedostatku jejich kapacit pro toto řešení nedošlo v roce 2020 k pokroku 
v tomto jednání. ČUS však opakovaně apeluje na NSA s požadavkem na zpracování 
a vypsání tohoto specializovaného dotačního programu na obnovu národních spor-
tovních center. Jedná se o jeden z cílů koncepce státní politiky v oblasti sportu Sport 
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2025, jehož realizací by se národním svazům zlepšily podmínky pro přípravu ke státní 
reprezentaci. ČUS prosazuje u těchto investic nulovou spoluúčast, protože státní repre-
zentace je zájem státu, který by je tak měl výhradně financovat, bez spoluúčasti ze 
strany národních svazů, resp. ČUS jako investora. V případě SC Nymburk by spoluúčast 
představovala pro ČUS zátěž několika stovek milionů korun, což je nereálné. ČUS proto 
připravila a předala výzvu orgánům veřejné správy k podpoře obnovy těchto speciali-
zovaných sportovních center.

3) Spolupráce při vytváření stabilních podmínek pro sport a výchovu k pohybovým 
aktivitám v rámci ČR srovnatelných s EU.

 Vytvářet tlak na státní správu i samosprávu, aby byla naplňována státem přijatá 
koncepce rozvoje sportu (Sport 2025) 

 Cíle dané Koncepcí Sport 2025 ČUS frekventovaně používá v mediální komunikaci  
a při argumentaci ke zlepšení podmínek pro sport v ČR při jednáních s Poslaneckou 
sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR, s vládou, vládními resorty, NSA i krajskými 
samosprávami a dalšími subjekty. Vzhledem k pandemii, a tím omezené kapacitě 
zejména NSA, nebyl dostatečný prostor pro komunikaci a rozvinutí tohoto tématu. 
Přesto ČUS připravila analýzu plnění dvouletých akčních plánů koncepce Sport 2025, 
vypracovaných MŠMT (2018-19, 2020-21) a schválených vládou. Pokrok v realizaci jed-
notlivých dílčích cílů ve sportu je velmi malý. Proto ČUS dokončuje doporučení pro 
přípravu nového akčního plánu ke koncepci (2022-23), který připravuje NSA a bude 
schvalovat vláda. V rámci argumentace ČUS v této souvislosti bude zdůrazňovat priori-
ty ze svého dlouhodobého plánu činnosti a klíčové prvky, mezi které patří preference 
přímého transparentního financování sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jed-
not i střešních organizací.

 V návaznosti na předešlá, sport zahrnující, avšak nerealizovaná a nefunkční usnesení 
vlády ČR, jedná ČUS s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR o podmínkách podpory 
sportu ze strany firem s úplným nebo částečným vlastnictvím státu, ale i o systémové 
podpoře veřejně prospěšné činnosti ze strany podnikatelského sektoru v rámci spole-
čenské odpovědnosti firem. Toto jednání bylo z důvodu epidemie zatím pozastaveno.

 Z iniciativy ČUS, resp. na základě dopisu předsedy ČUS, ke kterému se připojila Česká 
obec sokolská, byl přijat zákon o mimořádné dotaci na podporu provozovatelů sporto-
višť. Také se podařilo prosadit či účinně podpořit další zákonné úpravy, které pomohly 
rozvoji sportu a jeho financování (např. daňové zvýhodnění finanční podpory sportu 
pro podnikatele až do výše 30 % a další).

 Spolupracovat s Národní sportovní agenturou (NSA) na rozvoji podmínek pro 
sport v ČR

 Spolupráce se rozvíjí v celé šíři agend. Role ČUS spočívá v iniciační a konzultační rovině 
a v předkládání návrhů pro jednotlivá témata. NSA si vstupy zpracovává, vyhodnocuje 
a podle uvážení, možností a prospěšnosti pro celé sportovní prostředí uvádí do pra-
xe. Další oblastí součinnosti jsou společná jednání a argumentace s ministerstvy, par-
lamentem a vládou, kde ČUS a další střešní organizace zastupují sportovní prostředí  
a NSA má roli státního správce sportu. Intenzivní komunikace probíhala k podmínkám 
pro sport v době intenzivního průběhu pandemie, uzávěry sportu a souvisejících hos-
podářských ztrát. 

 Samostatnou částí spolupráce ČUS s NSA je součinnost ve využití územní sítě ČUS. ČUS 
nabídla své odborné kapacity, které byly ze strany NSA využity při administraci státních 

dotací pro kluby. V současnosti ČUS připravuje zmiňovanou analýzu plnění Akčního 
plánu 2020-21 ke Koncepci Sport 2025 a náměty pro NSA k přípravě akčního plánu 
2022-23. V průběhu roku 2020 ČUS nabídla – a NSA zčásti použila – doporučení ČUS  
k systémovému nastavení dotací pro kluby. Intenzivní součinnost ČUS s NSA se projevi-
la zejména při odladění Registru sportovců převzatého NSA od MŠMT. Prostřednictvím 
členství předsedy ČUS v Národní radě pro sport (jako nejvyššího odborného orgánu 
NSA) byly využity možnosti připomínkování činnosti NSA a navázána součinnost s NSA 
v jednáních o navýšení státní podpory sportu. 

 Navázat společně s NSA užší spolupráci se školským systémem v oblasti výchovy 
ke sportu a motivace mládeže k pohybovým aktivitám

 Vzhledem k uzavření škol po většinu hodnoceného období nebyl v období od minulé 
VH ČUS prostor k realizaci záměrů. ČUS má také ambice vyjasnit prolínání kompetencí 
NSA s MŠMT v souvislosti s tlakem na zvýšení hodinové dotace pro výchovu k pohybo-
vým a sportovním aktivitám ve vzdělávacích plánech škol všech stupňů.

 Vstříc poptávce sportovních svazů vychází Vyšší odborná škola ČUS, která zajištu-
je vědecko-metodickou podporu svazům (např. trenérské a specializační kurzy atd.)  
a připravuje další rozvoj spolupráce se svazy v oblasti trenérského vzdělávání.

 Prohloubit spolupráci s kraji, městy a obcemi při vytváření podmínek pro spor-
tovní a pohybové aktivity občanů včetně činnosti klubů 

 V bezprecedentních podmínkách omezení během epidemie byla spolupráce s kraji, 
městy a obcemi realizována jen omezeně a lokálně především s ohledem na podmín-
ky zákazů sportovní činnosti. ČUS se tak věnovala spolupráci s manažery krajských 
organizací ČUS, kteří byli instruováni k jednáním s nově zvolenou krajskou politickou 
reprezentací, aby došlo k postupnému navazování kontaktů a spolupráci a aby byli 
odborníci z ČUS a v ní sdružených subjektů zastoupeni v expertních komisích krajů. 
Pokračovala součinnost s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR při společné argu-
mentaci pro optimální nastavení některých pandemických omezení sportu.

Foto: ČAS
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 Iniciovat zahájení příprav budoucího nového zákona o podpoře sportu 
 Proběhly interní přípravy záměrů a znění nového zákona o podpoře sportu a případné-

ho zákona o státním fondu na podporu sportu, které však v epidemické situaci zatím 
neměly prostor pro vyjednání politické podpory. Po studiu podkladů a reálných mož-
ností má ČUS již k dispozici vlastní komplexní materiál včetně konceptu paragrafového 
znění zákona a postupu jeho projednání. Počítáme s jeho individuálním představením 
v rámci příprav volebních plánů jednotlivých politických stran v části péče o oblast 
sportu před letošními parlamentními volbami. 

4) Nové sídlo ČUS a národních sportovních svazů.
 Konkrétní kroky k získání nového sídla ČUS – Domu českého sportu 
 Byla dokončena hlavní smluvní transakce s FAČR v rámci majetkové směny na Strahově 

jako základní podmínka dalších úvah o novém sídle ČUS a národních sportovních sva-
zů. ČUS sledovala vývoj trhu realit a ve stavebnictví. Konkrétní kroky však byly zatím 
pozastaveny mj. i z důvodu snížení vlastních zdrojů ČUS – spolufinancování SCS 2020 
(kdy dotace MŠMT by neumožnila další existenci SCS) a vysoké ztráty středisek ČUS  
z důvodu jejich uzavření kvůli pandemii.

 Jednat s NSA o možné státní podpoře případné výstavby Domu českého sportu 
 Toto téma nebylo s ohledem na nečekanou pandemii zatím na pořadu dne.

5) Rozvoj podpory státní sportovní reprezentace, posílení podpory kolektivních 
sportů a podpora sportu pro všechny. 

 Postupně posílit financování státní reprezentace a podpořit navýšení financová-
ní činnosti svazů kolektivních sportů

 ČUS vedla intenzivní jednání a vyvíjela tlak různými formami medializace a argumenta-
cí vůči NSA i klíčovým institucím státní správy. To vedlo k tomu, že bylo dosaženo navý-
šení dotací pro všechny svazy a došlo k posílení podpory pro kolektivní sporty pro rok 
2021. A to nikoliv na úkor individuálních sportů. Stále je v řešení vypořádání nepoměrů 
z minulosti ve financování tzv. „malých svazů“ z dotačních programů. Zde je potřeba 
nadále jednat. Pozitivní je, že na rozdíl od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
NSA problém cítí a hledá systémové řešení. S NSA v této věci pravidelně jedná pracovní 
skupina vedená členem VV ČUS F. Hobzou s plnou podporou předsedy ČUS. 

 Realizovat vlastní projekty podporující pohybové aktivity občanů 
 V omezených podmínkách covidových opatření byla realizována jen malá část progra-

mu ČUS Sportuj s námi 2020 a v dubnu 2020 musel být kvůli omezujícím opatřením vlá-
dy v rámci Covid-19 projekt předčasně ukončen. V ohraničených možnostech, s využi-
tím částečného uvolnění v letním období 2020 a s využitím výjimek, byla realizována 
jen část akcí původně zařazených do programu projektu ČUS Sportuj s námi 2020. Je 
však připraven projekt ČUS Sportuj s námi ročník 2021 s novou partnerskou podporou. 
V roce 2020 pokračovala podpora dalších sportovních projektů pro veřejnost (Sportov-
ní hry seniorů, Díky, trenére!, Stopa pro život aj.), formou záštit a další pomoci včetně 
finanční.

6) Posílení obrazu ČUS a jejích členů u veřejnosti a médií.
 Pracovat na posílení pozitivního obrazu ČUS a jejích členů 
 Ve sledovaném období byly aktivněji využívány dostupné prostředky komunikace pro-

střednictvím médií a vydávání pravidelných tiskových zpráv. Byl zaznamenán drama-
tický meziroční nárůst mediálních aktivit podle monitoringu médií. ČUS také pokračo-
vala v udělování vyznamenání významným sportovním činitelům jako ocenění jejich 
dlouhodobé práce pro sport a motivace do další činnosti. Podstatným způsobem  
a účinně byly postupně rozšířeny formy komunikace prostřednictvím sociálních sítí (Fa-
cebook, Twitter aj.). Byly připraveny a zčásti i realizovány veřejné kampaně na podporu 
vakcinace, na podporu restartu sportu a podpora kampaní dalších subjektů – Ukliďme 
Česko, Suchej únor apod.

 Prohloubit partnerství ČUS se strategickými mediálními partnery
 V oblasti mediální strategie ČUS byly obnoveny smlouvy s hlavními médii – s Českou 

televizí, Českým rozhlasem, regionálními Deníky, Deníkem.cz, deníkem Sport a iSport.
cz. Pro podporu projektu ČUS Sportuj s námi je v jednání spolupráce s mediální sku-
pinou Mafra a s dalšími partnery. Byly vytvořeny nové synergie v rámci projektového 
partnerství. Byla též věnována vyšší pozornost vydávání a zasílání pravidelných tisko-
vých zpráv, jejich frekvenci a relevanci pro celé sportovní prostředí a zejména členskou 
základnu ČUS a její partnery.

 Komunikovat aktuální potřeby sportovního prostředí (členské základny) 
 ČUS opakovaně veřejně upozorňovala na dramaticky se snižující pohybovou gramot-

nost celé populace, zejména však dětí a mládeže. ČUS zdůrazňuje negativní důsled-
ky tohoto jevu pro společnost a nutnost posílení prevence v této oblasti. Apeluje na 
potřebu posílit pohybové aktivity a sport na školách a zvýšit motivaci občanů ke zdra-
vému životnímu stylu. 

 ČUS intenzivně propagovala práci sportovních spolků a činnost dobrovolníků, na 
jejichž aktivitě je podstata sportovních klubů založena. Z průzkumů ČUS bohužel prů-
kazně vyplývá, že zájem o dobrovolnickou práci ve sportovním prostředí uvadá, orgá-
ny spolků věkově stárnou a řada předsedů klubů za sebe nemá náhradu. 

 V rámci argumentace pro vládu ČR, její resorty a NSA byl proveden unikátní průzkum, 
do kterého se zapojilo skoro 2 600 zástupců ze sportovních klubů a tělovýchovných 
jednot ze všech krajů České republiky. Za tuto nevšedně vysokou odezvu je potřeba 
vyslovit našim členským klubům uznání a poděkování. V průzkumu byly mj. zkoumány 
dopady pandemických opatření na praxi ve sportovních klubech.

Revizní komise ČUS
Revizní komise ČUS měla vzhledem k pandemii a souvisejícími opatřeními omezujícími 
shromažďování osob ztížené podmínky pro činnost. Komise tak nemohla učinit pláno-
vané kontroly k využití a vyúčtování příspěvku na financování územních odborných pra-
covišť SCS ani kontroly správnosti administrace a využití programu na podporu činnosti 
sportovních klubů a tělovýchovných jednot na území Moravskoslezského kraje. V období 
od 38. valné hromady se tak hlavně zabývala sledováním hospodaření ČUS a jejími stře-
disky. 
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Miroslav Jansta obhájil na 38. valné hromadě 
České unie sportu potřetí post předsedy

Českou unii sportu, největší sportovní spolek v zemi, povede další čtyři roky 
Miroslav Jansta. Rozhodli o tom delegáti volební 38. valné hromady ČUS, která se 
uskutečnila 24. června 2020 ve Sportovním centru Nymburk. Pro staronového před-
sedu, který byl jediným kandidátem, se rozhodla drtivá většina zástupců sportovních sva-
zů, klubů a tělovýchovných jednot. 

Předsedu ČUS volilo celkem 142 delegátů, z toho 76 zástupců TJ/SK a 66 národních 
sportovních svazů – pouze dva se při hlasování zdrželi. „Je to mandát, který je oceněním 
práce mé a mého týmu. Jsem až překvapený, jak je silný. Přiznám se, že jsem to opravdu 
nečekal. A není to fráze. Je to pro mě velká satisfakce. Je to silnější mandát než v předchá-
zejících obdobích, kdy jsem kandidoval,“ komentoval své zvolení do svého třetího funkč-
ního období Miroslav Jansta, který do volby na valné hromadě vstupoval s více než 40 
nominacemi včetně České basketbalové federace, jejímž je předsedou.

Stabilní a respektovaná organizace
Ve zprávě o činnosti konstatoval Miroslav Jansta, že za uplynulých osm let se Česká unie 

sportu změnila ve stabilní a respektovanou organizaci. Podařilo se dlouhodobě zabezpe-
čit zhodnocení majetku a posílit také servis pro členské subjekty.

„Prosadili jsme dotační program přímé státní podpory pro tělovýchovné jednoty  
a sportovní kluby. Z naší iniciativy vznikla novela zákona o podpoře sportu, kterou 
byla ustavena samostatná instituce pro sport v České republice – Národní sportov-
ní agentura. Naším soustavným tlakem byla zásadně navýšena státní finanční podpora 
sportu,“ připomněl Miroslav Jansta. 

Kvůli snaze o lepší podmínky a transparentnost při rozdělování dotací však byla 
ČUS a její představitelé v roce 2018 obviněni policií. „To nás však nezastavilo v akti-

vitách – naopak. Brali jsme to jako příležitost více prezentovat svoji činnost,“ zdůraznil 
Miroslav Jansta.

Více peněz do sportu, cílem samostatné ministerstvo
V novém funkčním období do roku 2024 chce pokračovat především v úsilí o navý-
šení státních prostředků na sport. “Naším cílem je minimálně 15 až 16 miliard, které 
má v současnosti kultura. Ten cíl je oprávněný a myslím, že zřízením Národní sportovní 
agentury je i reálný,” prohlásil staronový předseda ČUS, největšího sportovního spolku  
v zemi s více než milionem členů.
Za klíčové úkoly pro následující čtyři roky považuje také stabilizaci služeb pro členy České 
unie sportu, kterou tvoří více než 7000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot a 75 
národních sportovních svazů. ČUS rovněž hodlá úzce spolupracovat s Národní spor-
tovní agenturou na rozvoji podmínek pro sport v České republice. Naším cílem však 
stále zůstává vznik samostatného ministerstva sportu.“
„Rádi bychom také zahájili konkrétní kroky k získání nového sídla ČUS, důstojného spo-
lečného zázemí v Praze pro národní sportovní svazy. Právě svazy jsou pilíře struktury čes-
kého sportu, garanty rozvoje, kvality a úspěšnosti pro celé naše odvětví,“ doplnil Miroslav 
Jansta, který jeden z hlavních problémů spatřuje v tom, že klesá základna dobrovolníků.
 
Výkonný výbor s novými členy

Hosty valné hromady byli válečný veterán, armádní generál Emil Boček, a předseda 
Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Oba k delegátům přednesli svou zdravici. 

„Čeká nás spousta práce při nastavování transparentnějších podmínek. Věřím, že 
Česká unie sportu nám pomůže vytvořit takové podmínky – především pro přímé 
financování klubů a jednot,“ uvedl předseda NSA Milan Hnilička.

Valná hromada zvolila šestnáctičlenný Výkonný výbor ČUS a také Revizní komisi ČUS. 
Nováčky ve výkonném výboru se stali Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobi-
ku a fitness FISAF, Lukáš Heřmanský, předseda Svazu lyžařů ČR, Martin Malík z Fotbalové 
asociace ČR a Jaroslav Čepčář, zástupce SK/ TJ Pardubického a Královehradeckého kraje. 

Místopředsedy ČUS byli zvolen opětovně Marek Hájek a Ivo Kaderka.

Miroslav Jansta byl zvolen potřetí za sebou předsedou ČUS
Foto: ČUS

Delegáti Valné hromady ČUS při hlasování
Foto: ČUS
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Pandemie koronaviru urychlila činnost 
Národní sportovní agentury 

Na reprezentativní tiskové konferenci 4. února 2020 
oficiálně představila svou činnost nově založená Národní 
sportovní agentura (NSA). Stalo se tak v aule historické 
budovy Tyršova domu na Malé Straně v Praze. Kromě per-
sonálního obsazení zde NSA prezentovala vizi financování 
českého sportu i složení svého poradního orgánu – Národní rady pro sport. 

Ačkoliv NSA měla převzít řízení a financování českého sportu od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR až od ledna 2021, už v první polovině roku 
2020 se její role výrazně změnila. Nečekaný a prudký nástup pandemie nemo-
ci Covid-19 totiž způsobil, že musela řešit dopady pandemie na celé sportovní 
prostředí a kromě připravovaných dotačních programů vyjednávat a vypisovat 
také zcela mimořádné dotační výzvy.
 
„Pro mě a naši vládu je sport velmi důležitý a budeme navyšovat prostředky sportov-

cům. Od roku 2013 dosáhl celkový nárůst podpory sportu ze státního rozpočtu 141 pro-
cent. V roce 2020 se jedná celkem o 7,2 miliardy korun. S projektem Národní sportovní 
agentury jsme přišli proto, aby se peníze do sportu dostávaly transparentně,“ uvedl pre-
miér České republiky Andrej Babiš. 

V systému financování je pro NSA klíčový program Můj klub, jehož prostřednic-
tvím se posílají dotace na děti a trenéry přímo do oddílů. Například v roce 2019 však 
administrativní chyby na ministerstvu školství připravily 337 klubů o 80 milionů korun. 

„Český sport je po pádu Sazky podfinancovaný, problém je hlavně ve sportovní 
infrastruktuře. Podařilo se nám vyjednat na vládě navýšení financí do sportu na dvojná-
sobek a v navyšování chceme pokračovat,“ uvedl předseda NSA Milan Hnilička. Upřesnil, 
že NSA kompletně přepracovala právě podmínky i administraci programu Můj Klub tak, 
aby mohl být jednoduše zprocesován. 

„Vznik agentury je vyústěním několikaletého úsilí České unie sportu, která byla hlav-
ním iniciátorem této myšlenky, a záměr několikrát odsouhlasila ve svých usneseních na 
valných hromadách. ČUS je zcela otevřená jakékoliv součinnosti s cílem urychlit, 
rozšířit, posílit a současně zjednodušit financování sportu v celé jeho šíři. Chceme 
být partnerem pro přínosné změny,“ prohlásil předseda České unie sportu Miroslav 
Jansta. 

V novém poradním orgánu – nazvaném Národní rada pro sport – je 27 osobností z řad 
sportovních činovníků, politiků, pedagogů i bývalých vynikajících sportovců. 

Složení Národní rady pro sport v roce 2020
Národní sportovní agentura: Milan Hnilička (předseda)
Sportovní legislativa a negativní vlivy ve sportu: Alexander Károlyi 
 (současně místopředseda)
Olympijské hnutí: Jiří Kejval
Sport pro všechny: Hana Moučková, Stanislav Juránek
Sportovní servisní organizace: Miroslav Jansta
Sport a zdraví: Pavel Kolář

Sportovní svazy – olympijské sporty: Martin Malík, Tomáš Král, Libor Varhaník, 
 Marek Pakosta
Sportovní svazy – neolympijské sporty: Filip Šuman
Resortní sportovní centra: Jan Železný, Kateřina Neumannová
Sportovní ekonomika: Jaroslav Chvalný
Handicapovaní sportovci: Jiří Ježek
Školní a univerzitní sport: Blanka Žánová, Martin Zvonař
Zástupci sportovců: Radek Štěpánek, Jaromír Jágr, Barbora Špotáková, Pavel Nedvěd
Sport a samospráva: Jana Mračková Vildumetzová, František Lukl, Roman Kubíček, 
 Jan Birke
Sport a stát: Ivo Pojezný 

Milan Hnilička, předseda 
Národní sportovní agentury
Foto: ČUS



Projekt ČUS Sportuj s námi 
ČUS Sportuj s námi je klíčovým projektem České unie 

sportu – na rok 2020 byl naplánován jeho sedmý ročník. 
Až dosud se v každém z minulých let pod jeho hlavičkou 
uskutečnilo více než pět set akcí, pořádaných členskými 
subjekty České unie sportu po celé České republice a 
zaměřených na všechny věkové skupiny od dětí a mlá-
deže přes dospělé až po seniory. 

Bohužel, hned v prvním čtvrtletí roku 2020 projekt citelně zasáhla celosvětová 
pandemie nemoci Covid-19. Mimořádná a přísná hygienická opatření včetně záka-
zu shromažďování osob i venkovních aktivit si dokonce vynutila jeho předčasné 
ukončení.

Přitom už tradiční přihlašování do projektu na rok 2020, které se uskutečnilo v období 
1. až 30. listopadu 2019 pomocí on-line formuláře, provázel opět velký zájem sportov-
ních subjektů. Jejich zástupci do uzávěrky zaregistrovali 755 nejrůznějších akcí ze 
všech druhů sportu. Územní pracoviště ČUS poté dostala přihlášené akce k doporučení 
a k eventuálnímu doplnění informací poskytnutých ze strany jednotlivých pořadatelů. 

Podmínky pro zařazení akce do kalendáře byly při sběru přihlášek stanoveny stejně jako 
v předcházejících ročnících:

1. organizátor musí být členským subjektem ČUS;
2. akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;
3. minimální počet 100 aktivních účastníků (výjimku tvoří sportovní odvětví, 
 kde je obtížné uspořádat tak početnou akci);
4. akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají ty určené mládeži;
5. akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;
6. dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;
7. termín konání akcí je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
8. nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho vybranou akci. 

Výkonný výbor ČUS plánoval zařadit do termínového kalendáře a podpořit znovu 
kolem 500 akcí. Mimořádná situace v souvislosti s covidovou pandemií však způso-
bila, že VV ČUS na svém dubnovém jednání zastavil projekt až do konce roku 2020 
především z těchto důvodů:
 nejasnosti a nepředvídatelnosti omezení pořádání sportovních akcí v roce 2020;

 nečekaný výpadek příjmů ČUS 
v důsledku vládních opatření 
k pandemii koronaviru;
 očekávané zásadní snížené stát-
ní podpory pro ČUS na rok 2020.

Finančně tak byly podpořeny 
pouze akce zařazené a uskuteč-
něné v období od 1. ledna do 16. 
března 2020 – těch bylo celkem 
38. Finančně byl projekt zajištěn 
z vlastních zdrojů ČUS a také účelo-
vým darem od společnosti ČEPS.
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Foto: Facebook Nejúspěšnější sportovec roku

Anketa Nejúspěšnější sportovec regionu
Hlavním cílem ankety o Nejúspěšnějšího 

sportovce regionu (okresu/kraje) je ocenění 
nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují 
jednotlivá města, okresy, kraje a celou Českou 
republiku na domácí i zahraniční scéně. Na 
její organizaci se pravidelně podílejí téměř ve všech územních celcích okresní 
sdružení nebo krajské organizace České unie sportu. 

Při těchto příležitostech se – celkově už podvaadvacáté – vyhlašovaly největší sportov-
ní osobnosti za rok 2019. Zhruba polovinu těchto slavnostních anket po celé republice 
produkčně zajišťovala agentura Sport Action, s. r. o. Podle místních podmínek a tradic 
v jednotlivých lokalitách patřilo na mnoha místech ke spolupořadatelům také město nebo 
i několik měst okresu, v případě krajských anket rovněž příslušný kraj. 

Česká unie sportu tuto anketu podporuje a velice oceňuje její význam, protože plní 
důležité poslání. Tím, že vyzvedává regionální sportovní hrdiny a osobnosti, se podílí nejen 
na propagaci lokálního sportu či jeho tváří v obcích, městech a krajích, ale také přibližuje 
mládeži místní vzory a motivuje je tak k jejich napodobení a pravidelné sportovní činnosti.

Přestože v jarních měsících 2020 kvůli nastupující pandemii koronaviru musela být něk-
terá vyhlášení zrušena a přesunuta na pozdější termíny, většina okresních a krajských anket 
se nakonec uskutečnila. Úplnou novinku při podzimních anketách představovala slavnost-
ních vyhlášen prostřednictvím přímých online přenosů na webu projektu nebo YouTube.

Slavnostní akce probíhá v různých scénářích, všude však velmi důstojně, s vysokou 
prestiží – podle možností a podmínek jednotlivých pořadatelů. Záštitu nad galavečery 
přebírají hejtmani, primátoři a starostové. Sály, v nichž se slavnostní odpoledne či večery 
konaly, byly vesměs zaplněné – a nejen proto, že vstup na akce byl tradičně zdarma. Každý 
slavnostní večer či odpoledne provázel zajímavý doprovodný program. 

V anketě o Nejúspěšnějšího sportovce regionu se v roce 2019 vyhlašovaly zpravidla tyto 
kategorie – nejlepší jednotlivec (dospělí i mládež), nejlepší tým (dospělí i mládež), Krajá-
nek roku (nejlepší sportovec působící za hranicí okresu či v zahraničí). Do Síně slávy se 
také uváděly slavné sportovní regionální legendy a udělovala se rovněž Zvláštní cena za 
přínos sportu.
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Další projekty podporované ČUS 
Česká unie sportu podporuje také další projekty zaměřené na sportování široké veřej-

nosti, ať už poskytnutím finančního plnění organizátorům těchto akcí, udělením záštity 
ČUS nebo předsedy ČUS, případně propagací a mediální servisem. 
Sportovní hry seniorů

Projekt nabízí generaci seniorů 60+ pořádáním sportovních akcí kvalitní volnočasové 
příležitosti a propaguje udržování a rozvíjení odpovídajících pohybových aktivit.

ČUS Stopa pro život
Zimní seriál pro veřejnost v běhu na lyžích, který zahrnuje pět významných lyžařských 

podniků – Strabag Ve stopě zlaté lyže, Jilemnická 50 ZPMV ČR, Cardion Karlův běh, ČT 
Šumavský půlmaraton a Krkonošská 70 LAWI.
Díky, trenére

Sportovní a společenská soutěž určená pro trenéry mládeže. Oceňuje především ty, 
kteří přivedou ke sportu co nejvíce dětí, naučí je mít sport rádi a také v nich vypěstují 
smyslu pro povinnost a fair play.
Nahoru na horu

Seriál turistických výšlapů pro širokou veřejnost na nejkrásnější vrcholy českých hor.
Sport v okolí

Podrobný kalendář sportovních akcí, který inspiruje veřejnost a pomáhá jí najít cestu 
ke sportu.
Sportfilm Liberec

Festival sportovních filmů  
s mezinárodní účastí s bohatým 
doprovodným programem.
Hodina pohybu navíc

Projekt ověřující možnost 
zvýšení objemu odborně říze-
ného pohybu žáků v základních 
školách.
Všeho s mírou

Iniciativa sdružující odborníky 
z řad lékařů, výživových porad-
ců, potravinových výrobců, 
sportovců a profesních organi-
zací zaměřená na zdravý životní 
styl.
Ukliďme Česko

Celorepubliková dobrovolnic- 
ká akce s cílem uklidit černé 
skládky a nepořádek po celé 
České republice. 
Suchej únor

Osvětová kampaň podporující abstinenci a vyzývající k měsíčnímu odepření si alkoho-
lických nápojů.

Před 30 lety se zrodil předchůdce ČUS
(nová sportovní organizace nezávislá na státu a s autonomií 
sportovních svazů)

Dne 10. března 1990 vznikla ve Slovanském domě v Praze nová sportovní organi-
zace s působností na území České republiky. Těsnou většinou hlasů dostala název 
Český svaz tělesné výchovy, který byl později – v dubnu 2013 – změněn na Českou 
unii sportu. Třicetileté jubileum shrnul v následujících řádcích JUDr. Jan Obst.

Po tzv. sametové revoluci vznikla potřeba zásadně změnit i systém organizace a řízení 
sportu. V letech 1957–2000 byl zákonem číslo 68/1956 Sb. svěřen jednotné organizaci, kte-
rou se v roce 1957 stal Československý svaz tělesné výchovy, jehož postavení bylo mono-
polní. Znamenalo to, že veškeré sportovní a tělovýchovné aktivity bylo možné provozovat 
pouze v jeho rámci. Přestože se jednalo o samosprávnou organizaci oddělenou od státu  
a jeho orgánů, což byl ve své době nepochybně pokrok, byla zejména v „horních patrech“ 
plně podřízena vedoucí úloze KSČ a stala se součástí tzv. Národní fronty.

Zrušení zákona č. 68/1956 Sb. vedlo počátkem roku 1990 k obnovení dříve zrušených 
spolků (Sokol, Orel, YMCA a dalších) a ke vzniku některých nových (Asociace tělovýchov-
ných jednot a sportovních klubů), a v tomto prostředí se ČSTV musel zásadně transformo-
vat. Po velkých diskusích převážila varianta dosavadní organizaci rozpustit a založit novou. 

Proto se 10. března 1990 sešli delegáti všech složek české části ČSTV a rozhodli 
ustavit novou organizaci postavenou – oproti své předchůdkyni – na následujících 
principech:

1. Plná nezávislost na státu, politických stranách a jakýchkoliv dalších uskupeních.
2. Naprostá dobrovolnost členství pro tělovýchovné jednoty, sportovní kluby 
 a sportovní svazy.
3. Namísto tuhého centralismu tzv. zastřešující princip spočívající v hájení společných
  zájmů sdružených subjektů a v poskytování služeb.
4. Originární (původní) právní subjektivita všech členů.
5. Rovnovážné postavení SK a TJ na straně jedné a sportovních svazů na straně druhé.
6. Převod zdrcující většiny dosud společného majetku na jednotlivé členy (zůstala jen
  např. velká sportovní centra jako Nymburk, Podolí či lyžařská střediska).
Na těchto principech postavené stanovy delegáti schválili a podle nich také provedli 

první volbu nových orgánů – výkonného výboru a revizní komise.
Celý transformační proces završil 25. března mimořádný sjezd ČSTV v Praze, kte-

rý rozhodl v souladu s doporučením obou republikových sjezdů (Český svaz tělesné 
výchovy a Slovenské sdružení tělesné kultury) ukončit činnost federálního Česko-
slovenského svazu tělesné výchovy.

Zásadní změna umožnila samostatnost, svéprávnost a svobodné rozhodování klubů  
v jejich činnosti. Iniciovala také rychlý rozvoj sportovní činnosti i klubového života, vznik 
nových sportů, stejně jako oživení volnočasových aktivit občanů. Delimitací majetku 
federálního ČSTV získaly kluby do svého vlastnictví také sportoviště, a tím jim začaly sou-
časně jiné povinnosti i starosti.

Za 30 let existence Českého svazu tělesné výchovy, resp. České unie sportu tato organi-
zace plně prokázala svoji opodstatněnost, o čemž svědčí mj. vystoupení pouze dvou sva-
zů (ZRTV a turistika) a naopak nárůst o desítky svazů nových sportovních odvětví (bojová 
umění, lacross, florbal a další).

O stabilitě ČUS svědčí i to, že měla ve svém čele pouze tři předsedy – Ing. Vladimíra Srba 
(1990-2008), Pavla Kořána (2008-2012) a JUDr. Miroslava Janstu (od roku 2012 dodnes). 



Tato část obsahuje přehled sdružených národních sportovních svazů  
České unie sportu společně s aktuálními mistry České republiky a výsledky českých 

reprezentantů na mistrovství světa, mistrovství Evropy či dalších vrcholných  
mezinárodních soutěžích v roce 2020.

Všechny publikované informace a výsledky byly zpracovány  
na podkladů jednotlivých svazů.

II. ČÁST
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31



Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz 
Název svazu, zkratka: Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz
Sídlo: Ohradské náměstí 1628/7a, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Telefon: +420 602 306 858
Kontaktní adresa: jana.havrdova@fisaf.cz
IČO: 60458054
Předsedkyně: Mgr. Jana Havrdová
Mezinárodní federace: Fisaf International, Praha
Počet členů: 30
Web: www.fisaf.cz, www.ceskosehybe.cz
 
Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz byl založen roku 1992. Od té doby bez přerušení 
vychovává generace pohybově nadaných sportovců, ale také školí zájemce z řad široké 
sportovní veřejnosti, kteří pak dál působí jako instruktoři ve fitness či školicích centrech.
V současnosti jsme organizací s nejširší působností v oblasti sportu, fitness a zdravého 
životního stylu v ČR. Naše činnost se skládá z několika vzájemně propojených sektorů, 
které dohromady tvoří ucelený systém soutěží a vzdělávání, včetně osvětového programu 
všeobecné pohybové přípravy dětí školního věku.

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz je členem Mezinárodní federace sportovního aero-
biku a fitness FISAF International  
a jako jediný v ČR má právo vy- 
hlašovat soutěže v soutěžních for-
mách aerobiku pro dospělé, junio-
ry, kadety a děti. FISAF.cz sdružuje  
2 752 registrovaných členů a 90 spor-
tovních klubů. Propracovaný systém 
soutěží dělí závodníky podle jejich 
výkonnostní úrovně do tří tříd. 

Vrcholem domácí závodní sezóny 
je MČR, kterého se každoročně 
zúčastňují stovky závodníků 
nejvyšší – tedy 1. – výkonnostní 
třídy. Ti nejlepší se pak stávají členy 
reprezentačního týmu a hájí barvy 
ČR na závodech s mezinárodní účastí 
– ME a MS. Soutěžními disciplínami 
jsou sportovní aerobik, kde se závodí 
v kategoriích sólo, dua a tria, a fit-
ness, kde závodí týmy aerobikové, 
stepové a performance aerobik. 

Další soutěže jsou organizovány pod 
hlavičkou projektu Česko se hýbe. 
Projekt je zaměřený na podporu 
zdravého životního stylu a aktivního 
pohybu dětí ve školách, jako nedílné 
součásti každodenní péče o zdraví. 
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Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy, DDM, školní kluby a další. Její 
primární náplní a cílem je formou pohybu a tance motivovat děti a mládež ve věku od 
5 do 18 let k fyzické aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava. Mezi 
soutěžní disciplíny projektu ČSH patří původně nejstarší soutěžní disciplína svazu SAMC, 
při které se závodnice snaží co nejvěrněji zacvičit sestavu předváděnou instruktorem. Až 
30členné týmy dětí se mohou předvést s námětovými skladbami z oblasti aerobiku, tance 
a gymnastiky. O něco náročnější sestavy s obsahem sportovní složky předvádějí závod-
ní týmy ATS. Od roku 2019 se v rámci ČSH koná také ČMP, který je odrazovým můstkem 
do vyšších výkonnostních tříd pro začínající závodníky SA a fitnessových sestav.

Další nedílnou činností FISAF.cz je Škola fitness profesionálů, která vzdělává a vycho-
vává jak odborníky v podobě trenérů a rozhodčích pro oblast soutěží, tak i instruktory 
různých pohybových aktivit v oblasti kurzů pro širokou veřejnost. Jako moderní vzdělávací 
organizace v oblasti fitness sdružujeme ty nejšpičkovější školitele a udáváme nejnovější 
trendy v oboru. Jako první v ČR jsme získali „Fitness michelinskou hvězdu“ – akreditaci 
Europe Active, která představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému 
v oblasti fitness v Evropě. Vytvořili jsme zcela unikátní systém vzdělávání. Zájemci mají 
na výběr z rekvalifikačních kurzů, které mají akreditaci MŠMT ČR, ale i z velkého množství 
praktických workshopů. Naše ŠKOLA fitness profesionálů FISAf.cz rekvalifikovala za více 
jak 20letou tradici stovky instruktorů, zájemci se u nás mohou vzdělávat v mnoha fitness 
oborech, jako jsou například aerobik, jóga, zdravotní tělesná výchova, pilates, instruktor 
dětí a mládeže, trenér sportovního aerobiku a další.

Třetím pilířem činnosti FISAF.cz je celonárodní projekt Děti na startu, který je věnovaný 
dětem ve věku 4-9 let. Zahrnuje děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně 
založené i bez jakýchkoli předchozích zkušeností. Cílem projektu je ve všech probudit ra-
dost z pohybu a ukotvit pravidelný pohyb do jejich běžného každodenního života. O tom, 
že je projekt úspěšný, svědčí fakt, že v celkem 14 krajích ČR se v 252 zapojených střediscích 



pravidelně hýbe více než 10,5 tisíce dětí. Kurzy jsou zaměřené na všeobecnou pohybo-
vou přípravu s rozvojem základní motoriky, obratnosti a rychlosti. Nejde tu o dosahování 
vysokých cílů, ani soutěžení mezi sebou. Děti hravou formou v kolektivu svých vrstevníků 
získávají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu, sportu a aktivnímu trávení vol-
ného času.

Statistika za rok 2020
 V roce 2020 se registrovalo 91 klubů, 2 439 závodníků, 303 trenérů, 
 35 rozhodčích.
 Soutěžní činnost byla velmi omezena z důvodů pandemie Covid-19 a proběhlo pouze 

11 soutěží.
 V roce 2020 došlo ke zrušení ME i MS – tyto termíny byly přesunuty na další rok.

Česko se hýbe ve školách
 V roce 2020 proběhl již 8. ročník soutěže Česko se hýbe ve školách.
 Sedmi postupových kol se zúčastnilo celkem 1 524 závodníků.
 Republikové finále se neuskutečnilo.

Děti na startu
 Vlivem pandemie Covid-19 byla činnost středisek velmi omezena, ve školách se nesmělo 

cvičit, některá střediska svoji činnost ani nezahájila. Střediska DNS, která fungují pod 
sportovními kluby, zahájila online tréninky, které rodiče i děti velmi uvítali.

 Registrováno bylo 252 středisek s 8 632 dětmi.3.
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Český svaz akrobatického rock and rollu
Název svazu, zkratka: 
Český svaz akrobatického rock and rollu (ČSAR) 
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov 
Telefon: 736 536 149, fax: 220 513 606, 
e- mail: csar.r@cuscz.cz, internet: www.rokenrol.cz 
Předseda: Jiří Hais, Erbenova 19, Praha 5, 150 00; 
mobil: 736 536 149, e-mail: jiri.hais@gmail.cz 
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet 
členských zemí: 
World Rock ´n ´ Roll Confederation (WRRC), Derceva 41, SI - 1000 Ljubljana, Slovinsko, 
36 zemí, internet: www.wrrc.org 

V roce 2020 se v souvislosti s pandemií koronaviru „pře-
místily” pořádané soutěže v akrobatickém rock and rollu 
ze sportovních hal do on-line prostředí.  

V těchto soutěžích se podařilo nejlépe prosadit páru 
Lukáš Sláma – Petra Vanišová (Sokol Pražský), který vybo-
joval 6. místo v on-line Světovém poháru Cairo v kategorii 
Main Class Contact Style. V kategorii Main Class Free Style 
pár Marek Divoký – Lenka Richtrová (Sokol Pražský) drží 
11. místo a Jiří Jakubec – Marie Dvořáková (Task Silueta 
Praha) 12. místo ve světovém žebříčku. 

Cenné umístění získala Česká republika také v dalších 
kategoriích. Pár Richard Zadák – Valerie Horská (Sokol 
Pražský) se protancoval až na 4. místo na on-line Světo-
vém poháru a Jan Schlögl se Zuzanou Karbanovou (Task 
Silueta Praha) drží umístění v TOP 10 World Ranking listu. 
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Česká asociace amerického fotbalu
Název svazu: Česká asociace amerického fotbalu
Zkratka: ČAAF
Sídlo: U Slavie 1540/2a, 100 00 Praha 10
Poštovní adresa: P.O. Box 1, 798 03 Plumlov
Telefon: 777 402 537
Internet: www.caaf.cz
E-mail: info@caaf.cz
Facebook: facebook.com/CAAF.cz
Youtube: youtube.com/user/ CAAFcz
Twitter: twitter.com/CAAF_cz
Instagram: instagram.com/caaf_cz
Předseda: Filip Hobza, e-mail: hobza@caaf.cz Generální
sekretář: Michal Rosíval, e-mail: info@caaf.cz
Mezinárodní federace: International Federation of American Footbal (IFAF)
Sídlo: 79 Rateau Street, 93120 La Courneuve. Francie
Počet členů: 103, Internet: www.ifaf.info
Evropská federace: International Federation of American Footbal (IFAF Europe)
Sídlo: 79 Rateau Street, 93120 La Courneuve. Francie
Počet členů: 41, Internet: www.ifaf.info

Soutěž mužů byla rozdělena do čtyř lig. Nejvyšší Paddock liga byla rozdělena na dvě 
skupiny. Základní část skupiny Východ vyhrál tým Ostrava Steelers. Skupinu Západ pak 
ovládl Prague Lions. V semifinálových duelech nestačily Pardubice Stallions na Steelers  
a Vysočina Gladiators podlehla Lions. Finálový Paddock Czech Bowl XXVI nabídl vy-
rovnaný duel. Z mistrovského titulu se nakonec radovali Prague Lions. Ani domácí kulisa 
nepomohla Steelers prolomit finálovou smůlu a potřetí v řadě skončil na druhém místě. 
Pražský tým čekal na trofej od roku 2006. Nejužitečnějším hráčem finále se stal pražský 
Lukáš Růžek, který přispěl k vítězství Lions v útoku i obraně.

Ve 2. lize se do finálového Super-
Komíny Silver Bowlu probojovaly 
celky Přerov Mammoths a Prague 
Black Panthers. Pražský tým, který 
má svůj první tým v rakouské lize, 
vyrazil na finálový zápas v oslabené 
sestavě. Ve skvělé atmosféře, kdy si 
na finále našla cestu více než tisícov-
ka diváků, zvítězili Mammoths 35:0. 
Přerov si vítězstvím vybojoval právo 
na účast v nejvyšší lize v roce 2020.

Paddock Bronze Bowl, tedy finále 3. 
ligy, přinesl nečekaný zvrat. Finálový 
zápas mezi Zlínem Golems a Šum- 
perkem Dietos ovládl Šumperk. Po 
neoprávněném startu jednoho z klíčových hráčů Dietos však bylo finále kontumováno ve 
prospěch Golems.

4. liga ukázala, jak dokáže být americký fotbal zrádný. Hráči Karlovy Vary Warriors válco-
vali v základní části všechny své soupeře. Ve finále ale podlehli Budweis Hellboys 14:15, 
přestože v základní části tento souboj vyhráli 38:0. Hellboys se tak zasloužili o jeden  
z nejpřekvapivějších výsledků sezony.

Pátý ročník ženské soutěže nabídl start zahraničního týmu. K tradičním účastníkům 
Prague Harpies, Prague Black Cats a Brno Amazons se přidaly Warsaw Sirens. Polský 
zástupce dokázal narušit šňůru finálových duelů mezi Black Cats a Amazons a ve finále 
vyzval trojnásobné vítězky z Brna. O čtvrtý titul v řadě musely Amazons pořádně zabo-
jovat. Většinu finále byly totiž ve vedení Sirens, které si na začátku druhého poločasu vy-
budovaly náskok 18:6. Amazons však dokázaly nepříznivý průběh otočit a po výhře 26:18 
zvedly nad hlavu trofej i počtvrté.

Ve 2. ženské lize bylo vše při starém. Příbram Bobcats neprohrály jediný zápas a ovládly  
i finálový turnaj. Stejný scénář napsal příbramský tým i v předcházejícím roce.

Česká reprezentace mužů odehrála první utkání v rámci mistrovství Evropy ještě v roce 
2019. V úvodním zápase, který se hrál v Jihlavě, nestačil český výběr na úřadující mistry  
z Francie v poměru 3:28. Druhý zápas roku odehráli Češi v Srbsku a prohrál ho 0:16. V roce 
2020 se národní tým v závěrečné fázi ME měl představit proti Rusku, soupeřem druhého 
zápasu o konečné pořadí na ME mělo být na základě výsledku úvodního duelu buď Ni-
zozemsko, nebo Švýcarsko. Vzhledem ke koronavirvé pandemii se však tato střetnutí 
neuskutečnila.

Mládežnické kategorie tackle fotbalu byly rozděleny na juniorskou a dorosteneckou ligu. 
Juniorské ligy se zúčastnilo 12 týmů. Do finále postoupili Prague Black Panthers a Vysočina 
Gladiators. Pražský tým obhajoval loňské prvenství a svou suverenitu ukázall také ten-
tokrát. Finálový Paddock Junior Bowl ovládl poměrem 29:6 a již dvě sezony nepoznal 
hořkost porážky.

Mistři České republiky 2020
Muži Titul neudělen
Ženy Titul neudělenAdam Žouželka v zápase Mammoths-Steelers, autor: Petr Tvarog

Junioři Titul neudělen
Dorost Titul neudělen
Žáci (flag fotbal) Titul neudělen
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Český atletický svaz
Název svazu, zkratka: Český atletický svaz (ČAS)
Sídlo: Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 – Strahov
Telefon: 233 014 400, fax: 233 014 450,
e-mail: atletika@atletika.cz, internet: www.atletika.cz,
Předseda: PaedDr. Libor Varhaník,
5. května 9, 140 00 Praha 4, telefon 241 400 305
tel. zam.: 241 400 305
Ředitel: Tomáš Janků, tel. zam.: 233 014 401
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Association of Athletics Federations (IAAF), 17 rue Princesse Florestine,
MC 98007, Monaco Cedex, 212 zemí, internet: www.iaaf.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Athletic Association (EAA), Avenue Louis-Ruchonnet 18, CH-1003 Lausanne,
Švýcarsko, internet: www.european-athletics.org

Atletická sezóna 2020 byla v mnoha ohledech specifická. Přesto, že byly zrušeny v podsta-
tě všechny mezinárodní vrcholy, čeští reprezentanti předváděli skvělé výkony a Českému 
atletickému svazu se dařilo vytvářet jedinečné projekty. 

Již v samotném úvodu roku postihla celý svět koronavirová pandemie. Ta se nejprve 
dotkla halové sezóny, když došlo k posunutí termínu konání halového mistrovství světa, 
které se mělo původně konat v polovině března v čínském Nankingu. Naši atleti tak měli  
v hale dva vrcholy. Tím prvním byl čtvrtý ročník mezinárodního mítinku Czech Indoor 
Gala v Ostravě. V jeho rámci došlo k překonání šesti rekordů tohoto podniku. Sprinterka 
Klára Seidlová vyrovnala časem 7,23 vlastní národní rekord na šedesátce. Domácí prven-

ství v kvalitních výkonech přidali také čtvrtkaři Lada Vondrová a Michal Desenský. Zazářil 
také polský koulař Konrad Bukowiecki, jenž ozdobil Czech Indoor Gala vrhem na 21,88. 
Tomáš Staněk byl čtvrtý za 20,92. 

Ostravská hala následně hostila také domácí národní šampionát. Rekordmany mistrovství 
se stali Zdeněk Stromšík na šedesátce (6,64), Lada Vondrová v běhu na 400 metrů (51,82)  
a půlkař Lukáš Hodboď (1:47,81). Další špičkové výkony přidali čtvrtkař Pavel Maslák (46,12), 
koulař Tomáš Staněk (21,18) a Klára Seidlová ve sprintu na 60 metrů (7,27). 

Letní sezónu poznamenala koronavirová pandemie ještě v mnohem větším měřítku. 
Olympijské hry v Tokiu byly posunuty na rok 2021, stejný osud postihl i mládežnické šam-
pionáty a mistrovství Evropy v Paříži bylo dokonce zrušeno. 

Český atletický svaz však chtěl našim atletům umožnit závodění, a tak přišel s jedinečným 
projektem Spolu na startu. Ten byl zahájen 1. června, kdy v jeden den proběhly atletické 
závody na 183 stadionech napříč celou Českou republikou, což veřejně ocenil i předseda 
Světové atletiky Sebastian Coe. Hlavní mítink se uskutečnil v Kladně, kde se blýskli zejmé-
na oštěpařské hvězdy Barbora Špotáková (63,69) a Jakub Vadlejch (84,31) či koulař Tomáš 
Staněk (21,13). Poté následovalo v rámci tohoto projektu dalších pět mikromítinků za účas-
ti našich nejlepších atletů. 

Dalším jedinečným projektem byl štafetový závod Runway Run, který uspořádal ČAS spo-
lečně s Run Czech. Ten se uskutečnil přímo na ranveji Letiště Václava Havla v Praze, kde se 
proti sobě utkaly dva štafetové týmy pod vedením Kristiiny Mäki a Diany Mezuliáníkové. 
Zvítězila čtveřice pod vedením druhé jmenované, kterou doplnili ještě Filip Šnejdr, Jan 
Friš a Lada Vondrová. 

Mistrovství České republiky mužů a žen hostila Plzeň. V západočeské metropoli padly 
dva rekordy šampionátu zásluhou mílaře Filipa Sasínka (3:36,72) a dálkaře Radka Jušky 
(810). Mezi další ozdoby mistrovství patřily výkony oštěpařky Nikoly Ogrodníkové (61,41), 
čtvrtkařky Barbory Malíkové (51,69), dvoustovkaře Jiřího Poláka (20,63), koulařky Markéty 
Červenkové (18,05) či Zuzany Hejnové na čtvrtce překážek (55,70). Dvě individuální zlaté 
medaile získaly běžkyně Simona Vrzalová (1500 a 5000 metrů) a domácí skokanka Linda 
Suchá (dálka a trojskok). Dvanáctý mistrovský titul získal tyčkař Jan Kudlička. 

Podařilo se také uspořádat nejkvalitnější mezinárodní atletický mítink na území České 
republiky Zlatá tretra. Na její 59. ročník přicestovala i řada zahraničních hvězd. Rekordy 
mítinku překonali americký koulař Ryan Crouser (22,43), norský čtvrtkař překážkář Karsten 
Warholm (47,63), keňská mílařka Faith Kipyegonová (3:59,05) a ugandský běžec Jacob 
Kiplimo na trati 5000 metrů (12:48,63). Z domácích reprezentantů se nejlépe dařilo Barbo-
ře Špotákové, která ovládla soutěž oštěpařek svým nejdelším sezónním hodem 65,19. 

Jiná česká oštěpařka Nikola Ogrodníková zase prožila své nejúspěšnější vystoupení roku 
na Memoriálu Josefa Odložila, kdy ozdobila první ročník Memoriálu Dany Zátopkové 
výkonem 64,22. Jakub Vadlejch vyhrál oštěp mužů za 83,78. Dálkař Radek Juška dolétl tři 
centimetry za osm metrů. 

Tradiční silniční závod Běchovice – Praha si uskutečněním svého 124. ročníku udržel status 
nejstaršího evropského nepřerušeného závodu. Jeho vítězi se stali Jakub Zemaník a Moira 
Stewartová. 

Další tradiční atletické klání proběhlo na lázeňské kolonádě v Poděbradech, kde se konal 
88. ročník chodeckého závodu Poděbrady Walking, kde triumfovali favorité Perseus 
Karlström ze Švédska a Italka Antonella Palmisanová. 

Běžec Filip Sasínek se stal prvním Čechem, který prolomil na trati 2000 metrů pětiminuto-

Český koulařský suverén Tomáš Staněk
Foto: Pavel Lebeda
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200 m Vondrová Lada Hvězda Pardubice z.s. 23.77
400 m Vondrová Lada Hvězda Pardubice z.s. 51.82
800 m Mezuliáníková Diana PSK Olymp Praha, z.s. 2:07.99
1500 m Mezuliáníková Diana PSK Olymp Praha, z.s. 4:27.11
3000 m Sekanová Lucie Univerzitní sportovní klub Praha 9:26.78
60 m překážek Štolová Markéta Univerzitní sportovní klub Praha 8.21
skok vysoký Krejčiříková Klára AK Olymp Brno, spolek 1.86
skok o tyči Maláčová Romana Univerzitní sportovní klub Praha 4.45
skok daleký Šínová Tereza Elena Atletika Jižní Město z.s. 6.17
trojskok Maštalířová Emma SK Jeseniova 12.76
vrh koulí 4kg Červenková Markéta Univerzitní sportovní klub Praha 16.81
pětiboj Dvořáková Kateřina Univerzitní sportovní klub Praha 4147
4 x 200 m  TJ LIAZ Jablonec n/N. 1:37.46
Junioři 
60 m Pechar Jiří PSK Olymp Praha, z.s. 6.89
200 m Kubelík Eduard Atletika Jihlava z.s. 21.31
400 m Macík Ondřej TJ Dukla Praha 48.54
800 m Strnad Marek TJ Nová Včelnice, z.s. 1:53.01
1500 m Hodboď Ondřej SKP Nymburk, z.s. 3:59.50
3000 m Davidík Jakub TJ Baník Stříbro, spolek 8:36.78
60 m překážek Páník Marek AK ŠKODA Plzeň 7.96
skok vysoký Bělík Jakub TJ Sokol Hradec Králové 2.10
skok o tyči Vítek Jakub TJ Sokol Kolín-atletika 5.00
skok daleký Kratochvíl Tomáš T.J. Sokol České Budějovice 7.40
trojskok Veselý Martin USK PROVOD Ústí n/L. 14.79
vrh koulí 6kg Osolsobě Jiří VSK Univerzita Brno 15.98
sedmiboj Pospíšil Jonáš Atletický klub Olomouc z.s. 5518
5000 m chůze Dušek Petr TJ Rumburk 25:38.96
4 x 200 m  ASK Slavia Praha 1:30.17
Juniorky 
60 m Kožuškaničová Natálie Univerzitní sportovní klub Praha 7.53
200 m Šplechtnová Barbora PSK Olymp Praha, z.s. 23.87
400 m Hůlková Barbora TJ LIAZ Jablonec n/N. 56.25
800 m Folková Denisa AC Slovan Liberec, z.s. 2:13.02
1500 m Hluchá Adéla TJ Sokol Opava 4:36.45
3000 m Bell Julia-Anna Lily Univerzitní sportovní klub Praha 9:47.57
60 m překážek Zabloudilová Andrea AK Olymp Brno, spolek 8.43
skok vysoký Sajdoková Bára TJ TŽ Třinec 1.88
skok o tyči Šebáková Veronika ASK Slavia Praha 3.93
skok daleký Šínová Tereza Elena Atletika Jižní Město z.s. 6.27
trojskok Suchá Linda AK ŠKODA Plzeň 12.23
vrh koulí 4kg Trčová Michaela AC Česká Lípa 14.21
pětiboj Šínová Tereza Elena Atletika Jižní Město z.s. 4177
3000 m chůze Zikmundová Jana AC Turnov, z.s. 15:27.50
4 x 200 m  AK ŠKODA Plzeň 1:39.24
Dráha	
Muži 
100 m Veleba Jan TJ Dukla Praha 10.28
200 m Polák Jiří T.J. Sokol České Budějovice 20.63

vou hranici. Na mítinku v Bydhošti překonal časem 4:57,60 letité maximum legendárního 
Josefa Odložila. 

Slavnostní galavečer Atlet roku tentokrát neproběhl jako anketa s vyhlášením, ale poctil 
legendy české a československé atletiky posledních padesáti let. Na jednom pódiu se tak 
sešla taková jména jako Helena Fibingerová, Jan Železný, Roman Šebrle, Jarmila Krato-
chvílová, Zuzana Hejnová, Pavel Maslák nebo Tomáš Staněk. Právě tato oslava historic-
kých úspěchů našich reprezentantů tak symbolicky uzavřela zvláštní atletický rok 2020. 

Mistři České republiky 2020
Hala	
Muži 
60 m Stromšík Zdeněk SSK Vítkovice 6.64
200 m Kubelík Eduard Atletika Jihlava z.s. 21.26
400 m Maslák Pavel TJ Dukla Praha 46.12
800 m Hodboď Lukáš TJ Sokol Hradec Králové 1:47.81
1500 m Friš Jan TJ Dukla Praha 3:43.88
3000 m Vích Damián TJ Dukla Praha 8:21.84
60 m překážek Svoboda Petr PSK Olymp Praha, z.s. 7.66
skok vysoký Bahník Marek TJ Sokol Hradec Králové 2.25
skok o tyči Kudlička Jan TJ Dukla Praha 5.54
skok daleký Juška Radek PSK Olymp Praha, z.s. 7.62
trojskok Vondráček Jiří Hvězda Pardubice z.s. 15.37
vrh koulí 7,26kg Staněk Tomáš TJ Dukla Praha 21.18
sedmiboj Kopecký Ondřej AC Pardubice 5889
4 x 200 m  TJ Dukla Praha 1:24.31
Ženy 
60 m Seidlová Klára Univerzitní sportovní klub Praha 7.27

Pavel Maslák (uprostřed) opět dominoval na čtvrtce, foto: Pavel Lebeda
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400 m Krsek Matěj A. C. TEPO Kladno 46.25
800 m Hodboď Lukáš TJ Sokol Hradec Králové 1:47.98
1500 m Sasínek Filip Atletický klub Hodonín, z.s. 3:36.72
5000 m Šinágl Viktor PSK Olymp Praha, z.s. 14:31.37
10000 m Pavlišta Vít AC Slovan Liberec, z.s. 30:14.01
3000 m překážek Vích Damián TJ Dukla Praha 8:48.47
110 m překážek Kisiala Jan PSK Olymp Praha, z.s. 14.33
400 m překážek Müller Vít TJ Dukla Praha 49.93
skok vysoký Bahník Marek TJ Sokol Hradec Králové 2.14
skok o tyči Kudlička Jan TJ Dukla Praha 5.51
skok daleký Juška Radek PSK Olymp Praha, z.s. 8.10
trojskok Vondráček Jiří Hvězda Pardubice z.s. 16.34
vrh koulí 7,26kg Novák Martin TJ Dukla Praha 18.27
hod diskem 2kg Bárta Marek PSK Olymp Praha, z.s. 61.01
hod kladivem 7,26kg Hájek Patrik TJ Dukla Praha 71.19
hod oštěpem 800g Frydrych Petr TJ Dukla Praha 79.38
4 x 100 m  AC Slovan Liberec, z.s. 40.65
4 x 400 m  VSK Univerzita Brno 3:12.33
desetiboj Rykl Radoš TJ Sokol Hradec Králové 7130
Mimo	dráhu	
půlmaraton Pavlišta Vít AC Slovan Liberec, z.s. 1:05:56
maraton zrušeno 
20 km chůze Gdula Lukáš Hvězda Pardubice, z.s. 1:27:07
50 km chůze (dráha) Hlaváč Vít A. C. TEPO Kladno 3:56:28.4
běh do vrchu Chrascina Marek TJ TŽ Třinec 40:45
silniční běh - 10km Zemaník Jakub SSK Vítkovice, z.s. 30:18
přesp. běh - mílaři Jaša Tomáš AK ŠKODA Plzeň 12:36
přesp. běh - vytrvalci Homoláč Jiří VSK Univerzita Brno 31:55
Ženy 
100 m Pírková Marcela Univerzitní sportovní klub Praha 11.61
200 m Hofmanová Martina Univerzitní sportovní klub Praha 23.43
400 m Malíková Barbora TJ Sokol Opava 51.65
800 m Hluchá Vendula TJ Sokol Opava 2:09.75
1500 m Vrzalová Simona SSK Vítkovice, z.s. 4:17.41
5000 m Vrzalová Simona SSK Vítkovice, z.s. 16:08.63
10000 m Stewartová Moira Spartak Praha 4 34:20.75
3000 m překážek Novotná Tereza AK Olymp Brno, spolek 10:12.94
100 m překážek Cachová Kateřina Univerzitní sportovní klub Praha 13.23
400 m překážek Hejnová Zuzana TJ Dukla Praha 55.70
skok vysoký Sajdoková Bára TJ TŽ Třinec 1.90
skok o tyči Švábíková Amálie Univerzitní sportovní klub Praha 4.46
 Maláčová Romana Univerzitní sportovní klub Praha 4.46
skok daleký Suchá Linda AK ŠKODA Plzeň 6.45
trojskok Suchá Linda AK ŠKODA Plzeň 13.35
vrh koulí 4kg Červenková Markéta Univerzitní sportovní klub Praha 18.08
hod diskem 1kg Staňková Eliška A. C. TEPO Kladno 56.34
hod kladivem 4kg Valešová Lenka AK ŠKODA Plzeň 65.50
hod oštěpem 600g Ogrodníková Nikola TJ Dukla Praha 61.41
4 x 100 m  Univerzitní sportovní klub Praha 46.01

4 x 400 m  AK ŠKODA Plzeň 3:44.21
sedmiboj Novotná Jana Univerzitní sportovní klub Praha 5878
Mimo	dráhu	
půlmaraton Joglová Marcela HERE TO WIN 1:13:46
maraton zrušeno 
20 km chůze Ďurdiaková Tereza AK Olymp Brno, spolek 1:33:54
běh do vrchu Hrochová Tereza AK ŠKODA Plzeň 50:18
silniční běh - 10km Stewartová Moira Spartak Praha 4 33:49
přesp. běh Hrochová Tereza AK ŠKODA Plzeň 29:25
Junioři 
100 m Kubelík Eduard Atletika Jihlava, z.s. 10.66
200 m Kubelík Eduard Atletika Jihlava, z.s. 21.39
400 m Bix David TJ Znojmo, z.s. 47.62
800 m Žďára Petr AK Kroměříž 1:52.66
1500 m Boketta Nico Atletika Jižní Město z.s. 4:02.28
5000 m Pazdera Roman TJ Sokol Kolín-atletika 15:16.12
10000 m Pazdera Roman TJ Sokol Kolín-atletika 33:07.33
3000 m překážek Hodboď Ondřej SKP Nymburk, z.s. 9:05.41
110 m překážek Oberndorfer Tomáš TJ Lokomotiva Břeclav 13.90
400 m překážek Novotný Jakub ASK Slavia Praha 53.33
skok vysoký Štefela Jan AK ŠKODA Plzeň 2.11
skok o tyči Hajzler Sebastian Atletický klub AHA Vyškov, z.s. 4.54
skok daleký Kratochvíl Tomáš T.J. Sokol České Budějovice 7.27
trojskok Kunt Jakub AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 15.05
vrh koulí 6kg Ponížil Martin Atletický klub Zlín, z.s. 16.21
hod diskem 1,75kg Chodil Filip Hvězda Pardubice, z.s. 49.08
hod kladivem 6kg Doležálek Jan Hvězda Pardubice, z.s. 76.38
hod oštěpem 800g Florian Martin AC TJ Jičín 70.21

Oštěpařka Barbora 
Špotáková přehodila na 

Zlaté tretře v Ostravě 
hranici 65 metrů

Foto: Pavel lebeda
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4 x 100 m  TJ Sokol Kolín-atletika 41.70
4 x 400 m  TJ Dukla Praha 3:20.49
desetiboj Doubek František AC Jablonec nad Nisou, z.s. 7579
chůze 10000 m Dušek Petr Sportovní atletický klub (SAK) 
  Rumburk, z.s. 52:29.37
Mimo	dráhu	
běh do vrchu Bílek David TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. 31:25
silniční běh - 10km Pazdera Roman TJ Sokol Kolín-atletika 32:55
přesp. běh Kováčech Martin SSK Vítkovice, z.s. 19:34
Juniorky 
100 m Mičunková Lucie Atletický klub Olomouc, z.s. 11.77
200 m Šplechtnová Barbora PSK Olymp Praha 24.03
400 m Bisová Nikola USK PROVOD Ústí n/L. 55.64
800 m Malíková Barbora TJ Sokol Opava 2:03.14
1500 m Sasynová Karolína TJ TŽ Třinec 4:34.78
3000 m Sasynová Karolína TJ TŽ Třinec 9:40.48
10000 m nekonalo se 
3000 m překážek Kouřilová Soňa AC Moravská Slavia Brno, spolek 10:34.61
100 m překážek Šínová Tereza Elena Atletika Jižní Město z.s. 13.81
400 m překážek Korelová Kristýna Atletika Stará Boleslav, z.s. 59.88
skok vysoký Cymbálová Zuzana ASK Slavia Praha 1.77
skok o tyči Šebáková Veronika ASK Slavia Praha 3.76
skok daleký Suchá Linda AK ŠKODA Plzeň 6.23
trojskok Suchá Linda AK ŠKODA Plzeň 12.96
vrh koulí 4kg Slavíková Veronika Atletika Jižní Město z.s. 13.06
hod diskem 1kg Richterová Agáta TJ Sokol Královské Vinohrady 40.60
hod kladivem 4kg Krajčová Eliška AK Olymp Brno, spolek 53.83
hod oštěpem 600g Koktavá Ivana Atletika Poruba z.s. 50.69
4 x 100 m  AK ŠKODA Plzeň 46.96
4 x 400 m  AK ŠKODA Plzeň 3:53.12
sedmiboj Suchá Linda AK ŠKODA Plzeň 5212
chůze 10000 m Martínková Eliška AC Turnov, z.s. 48:27.65
mimo	dráhu	
běh do vrchu Koláčková Adéla AK Olymp Brno, spolek 34:12
silniční běh - 10km Koláčková Adéla AK Olymp Brno, spolek 36:46
přesp. běh Hluchá Tereza TJ Sokol Opava 14:13
Muži /22/ 
100 m Polák Jiří T.J. Sokol České Budějovice 10.51
200 m Polák Jiří T.J. Sokol České Budějovice 20.88
400 m Plaček Tadeáš VSK Univerzita Brno 47.73
800 m Symerský Lukáš SSK Vítkovice, z.s. 1:52.38
1500 m Kotyza Daniel VSK Univerzita Brno 3:54.88
5000 m Pešava Jan Hvězda Pardubice z.s. 14:40.75
3000 m překážek Švejnoha Jan VSK Univerzita Brno 9:44.25
110 m překážek Stráský Vilém VSK Univerzita Brno 15.02
400 m překážek Jelínek Erik PSK Olymp Praha, z.s. 52.50
skok vysoký Bahník Marek TJ Sokol Hradec Králové 2.15
skok o tyči Bárta Dan TJ Dukla Praha 5.52
skok daleký Holý David Univerzitní sportovní klub Praha 7.25

trojskok Kubát Zdeněk TJ Dukla Praha 15.93
vrh koulí 7,26kg Tupý David A. C. TEPO Kladno 17.19
hod diskem 2kg Forejt Jakub AK ŠKODA Plzeň 54.85
hod kladivem 7,26kg Hájek Patrik TJ Dukla Praha 66.54
hod oštěpem 800g Kozač Kryštof AK ŠKODA Plzeň 70.91
4 x 100 m  PSK Olymp Praha, z.s. 41.37
4 x 400 m  VSK Univerzita Brno 3:18.12
Ženy /22/ 
100 m Marková Tereza ASK Slavia Praha 12.23
200 m Kaiserová Johana Univerzitní sportovní klub Praha 24.65
400 m Holubářová Věra Univerzitní sportovní klub Praha 55.45
800 m Suráková Anna AK ŠKODA Plzeň 2:14.56
1500 m Štoudková Pavla AK Olymp Brno, spolek 4:34.75
5000 m Pavelková Hana AK Most 17:10.83
3000 m překážek Stýblová Bára TJ Lokomotiva Beroun z.s. 11:16.73
100 m překážek Štolová Markéta Univerzitní sportovní klub Praha 13.40
400 m překážek Štolová Markéta Univerzitní sportovní klub Praha 59.37
skok vysoký Panovská Alena TJ VS Tábor, z.s. 1.75
skok o tyči Švábíková Amálie Univerzitní sportovní klub Praha 4.23
skok daleký Volná Daniela AC TJ Jičín 6.07
trojskok Maštalířová Emma TJ Dukla Praha 12.47
vrh koulí 4kg Brzyszkowská Katrin SSK Vítkovice, z.s. 14.86
hod diskem 1kg Tichá Barbora Atletika Chrudim, z.s. 46.70
hod kladivem 4kg Holcová Tereza Atletika Stará Boleslav, z.s. 59.25
hod oštěpem 600g Žitná Venuše AK Bílina 46.97
4 x 100 m  Univerzitní sportovní klub Praha 47.02
4 x 400 m  Univerzitní sportovní klub Praha 3:48.59
Soutěže družstev 
M ČR mužů VSK Univerzita Brno 
M ČR žen Univerzitní sportovní klub Praha
M ČR juniorů VSK Univerzita Brno 
M ČR juniorek AK Olymp Brno 

Nestárnoucí Petr Svoboda (uprostřed) vyhrál na krátkých překážkách Memoriál Josefa 
Odložila a uspěl i na MČR družstev, foto: Tomáš Edlman
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Český badmintonový svaz
Název svazu, zkratka: Český badmintonový svaz, z.s. 
(ČBaS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PO Box 40, 
160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon: 737 263 077
e-mail: info@czechbadminton.cz
Předseda: Ing. Martin Osička, Petr Koukal (od 22. 6. 2020)
Generální sekretář: Ing. Hana Musilová
Mezinárodní federace, zkratka, sídlo a počet zemí: 
Badminton World Federation (BWF), Unit No. 1, Level 29, Naza Tower Platinum Park, 
No. 10, Persiaran KLCC, 500 88 Kuala Lumpur, Malaysia, www.bwfbadminton.com, 
196 zemí
Badminton Europe (BE), Badminton Europe Confederation, Brøndbytoften 14, 
2605 Brøndby, Denmark, www.badmintoneurope.com, 59 zemí

Přelomový rok! Jinak nelze rok 2020 v českém badmintonu nazvat. V polovině roku byl 
do čela Českého badmintonového svazu zvolen Petr Koukal. Nový předseda přišel s vizí 
profesionálního a úspěšného svazu. S obměněným a rozšířeným týmem dokázal i přes 
ztížené podmínky dané vládními restrikcemi uvést do praxe mnoho změn, které význam-
ně pomůžou českému badmintonu (nejen) v úspěchu na mezinárodním poli.

Zásadní změnou pro sportovní přípravu badmintonistů a badmintonistek je nový systém 
péče o talentovanou mládež. Systém zahrnuje tři stupně přípravy, které nabízejí mladému 
sportovci možný sportovní růst garantovaný ze strany Českého badmintonového svazu. 
Nadějný badmintonista nyní může stoupat ve sportovní přípravě od sportovcích středisek 

v klubech a oddílech, přes specializovaná sportovní centra mládeže až do vrcholového 
sportovního centra mládeže. Český badminton cílí na úspěchy v evropském a následně  
i světovém badmintonu. 

V průběhu roku 2020 bylo ve zkušebním období spuštěno 16 sportovních středisek, která 
tvoří základní stupeň systémové přípravy. Jejich činnost byla vyhodnocena a poznatky 
aplikovány do spuštění tohoto stupně v roce 2021. 

Stejně tak byly v uplynulém roce zahájeny přípravy ke spuštění středního stupně systému 
– sportovních center mládeže. Jejich plná činnost bude s ohledem na pandemii zahájena 
v průběhu roku 2021.

Nejvyšší stupeň systému – vrcholové centrum mládeže – bylo v roce 2020 připravováno 
pro zahájení své zkušebního provozu v roce 2021 společně s novým národním centrem. 

V současnosti je to poprvé v historii českého badmintonu, kdy se nejlepší čeští badminto-
nisté a badmintonistky mohou dlouhodobě připravovat společně!

Český badminton se začíná hrdě narovnávat a probouzet svůj potenciál. A to i z hlediska 
marketingu. Značně k tomu přispěla změna identity, která je spojena s celkovým vizuálem 
i změnou oficiálního loga. Celkový proces byl nastartován ke konci roku 2020 a plně uká-
zal své kvality právě již z počátku nového roku, kdy několik ocenění ze strany mezinárod-
ních designerských webů a agentur.

Pod stínem restriktivních omezení se českým badmintonistům a badmintonistkám poda-
řilo dosáhnout několika významných úspěchů. Jan Louda získal na mezinárodním turnaj 
Slovak Open zlato ve dvouhře mužů, Alžběta Bášová brala ve smíšené čtyřhře na rakous-
kém Austria Open stříbro. Další Češi přidali bronzy – třeba Milan Ludík na Kenya Interna-
tional, Tereza Švábíková s Kateřinou Tomalovou na Jamajce či deblové páry Jaromír Janá-
ček/Tomáš Švejda a Vít Kulíšek/Matěj Hubáček na Slovensku.

Na úvod roku 2020 juniorská scéna nabídla 5. místo Kateřině Osladilové a Kateřině Koliášo-
vé ve čtyřhře dívek na mistrovství Evropy kategorie U15. Starší juniorky Kateřina Zuzáko-
vá/Lucie Krpatové a Soňa Hořínková/Kateřina Mikelová přivezly z podzimního mistrovství 
Evropy kategorie U19 dvě 5. místa, a to opět ve čtyřhře dívek. Tallulah Sharleen Van Cop-
penolle se jako jedna ze dvou Evropanek v drsné konkurenci German Junior probila až do 
osmifinále, Lucie Krpatová s Kateřinou Zuzákovou dokázaly vyhrát Hungarian Junior ve 
čtyřhře. Nesmíme také zapomenout na Matěje Rzeplinského, jenž nenašel přemožitele na 
Slovak Youth U17 v Trenčíně.

Z domácích vrcholných turnajů se mohla konat pouze mistrovství České republiky dospě-
lých v Plzni. Staronovým šampionem ve dvouhře mužů se stal Jan Louda, který zopakoval 
svůj triumf z roku 2018. Svou sbírku mistrovských titulů rozšířila na číslovku čtyři ve dvou-
hře žen Tereza Švábíková. Jakub Bitman s Alžbětou Bášovou zvítězili ve smíšené čtyřhře už 
po jedenácté, Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou ve čtyřhře mužů obhájili loňské zlato 
a po dramatickém finále ženského deblu Alžběta Bášová s Michaelou Fuchsovou stanuly 
na nejvyšším stupni popáté.

Z dalších významných akcí, které se českému badmintonu pandemii navzdory podařilo 
uspořádat, patří historicky první exhibiční utkání mezi výběry týmů Čechy vs. Morava.  
V týdnech, kdy docházelo k dílčím rozvolňováním, se také v Českém Krumlově mohl konat 
mezinárodní turnaj pro kategorii U17 – Czech U17 International.

Českému badmintonu se významně daří pokračovat v nastoleném trendu zlepšování 
metodiky a rozvoji vzdělávání nejen pomocí systémů školení, která jsou nyní online, ale 
také díky trenérskému webu BadCoach.cz a metodickým videím Badminton vždy IN. Lek-

Český výběr do 19 let na mistrovství Evropy juniorů 
ve francouzských Mylhúzách
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Jan Louda, mistr ČR 2020
Foto: Lenka Johánková
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Česká baseballová asociace
Název svazu, zkratka: Česká baseballová asociace (ČBA)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov
Telefon: 242 429 211
e-mail: baseball@baseball.cz,
internet: http://www.baseball.cz
Předseda: RNDr. Petr Ditrich, viz sídlo,
mobil: 602 394 994,
e-mail: ditrich@baseball.cz
Výkonný ředitel (funkce gen. sekretáře není zavedena):
František Přibyl, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
World Baseball Softball Confederation (WBSC), Maison du Sport International, 
Avenue
de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Švýcarsko, 130 zemí, internet: http://www.wbsc.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Baseball Confederation (CEB), Savska cesta 137, 1 0 000 Zahreb, Croatia,
39 zemí, internet: http://www.baseballeurope.com 

Na mistrovský trůn baseballové Extraligy se po dvouleté pauze vrátili Draci Brno. V Czech 
Series se brněnští Draci utkali s Arrows Ostrava. Finálová série byla odehrána ve čtyřech 
zápasech Draci – Arrows (6:1, 6:4, 1:3, 4:1).

Druhou nejvyšší celostátní soutěž – 1. ligu – vyhrál oddíl Sokol Hluboká nad Vltavou. Hráči 
Sokolu Hluboká porazili ve finálové sérii 2:1 na zápasy (8:5, 6:7, 7:5) Blesk Jablonec. 

V Extralize pro hráče do 21 let zvítězili Draci Brno, kteří ve finálové sérii bojovali s Hrochy 
Brno, a přehráli je v pěti zápasech (11:1, 2:4, 10:0, 0:2, 10:0).

Pandemie nemoci Covid-19 se podepsala i na podobě mládežnických turnajů, které byly 
na programu. Neodehrály se jarní poháry ani národní kvalifikace Little League. Na podzim 
se však podařilo uskutečnit všechny vrcholové turnaje. 

U18 – 1. Eagles Praha, 2. Hroši Brno, 3. Draci Brno
U15 – 1. Eagles Praha, 2. Draci Brno, 3. Kotlářka Praha
U13 – 1. Draci Brno, 2. Hroši Brno, 3. SaBaT Praha
U11 – 1. Hroši Brno, 2. Draci Brno, 3. Nuclears Třebíč
U10 – 1. Olympia Blansko, 2. SK Kotlářka Praha, 3. Hroši Brno
  U9 – 1. Hroši Brno, 2. Piranhas Beroun, 3. Kotlářka Praha
  U8 – Čechy: 1. Tempo Praha, 2. Sokol Hluboká, 3. Eagles Praha
  U8 – Morava: 1. Draci Brno, 2. Hroch Brno, 3. Nuclears Třebíč

Mistrovství republiky veteránů (40+), mělo na pořadu svůj 4. ročník, který vyhrál tým 
Draků Brno, když ve finále porazili STB Ostrava 11:5. 

Mužská a juniorská reprezentace absolvovaly v roce 2020 39. ročník mezinárodního 
turnaje Pražský baseballový týden. Zde došlo kvůli protiepidemickým opatřením  
v souvislosti s pandemií koronaviru k posunutí termínu. Turnaj se neodehrál v tradičním 
červnovém termínu, ale až na přelomu září a října. Ve finále se naše reprezentace utkala  
s reprezentací Ruska. Po dramatickém závěru zaznamenala jedinou porážku na turnaji 

torská komise ČBaS si nově vzala pod svá křídla projekt mladých trenérů s názvem Roste-
me společně, který si klade za cíl nejen vzdělávat v oblasti badmintonu i seberozvoje, ale 
také otevírat diskuzi v trenérském prostředí napříč generacemi.

Český badminton současně podporuje i hendikepované sportovce. Český para-badmin-
ton letos pokračoval v rozvoji i díky kempům pro hráče z celé republiky. Poprvé v historii 
se také uskutečnilo náborové soustředění pro badmintonisty se sluchovým hendikepem.

Mistři České republiky 2020
Muži Jan Louda
Ženy Tereza Švábíková
Čtyřhra mužů Jaromír Janáček, Tomáš Švejda
Čtyřhra žen Alžběta Bášová, Michaela Fuchsová
Smíšená čtyřhra Jakub Bitman, Alžběta Bášová

Petr Koukal při exhibici Čechy–Morava
Foto: Karel Kotyza
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5:9. Junioři ČR v zápase o bronzové medaile porazili Prague Selection 8:3. Pořadí 1. Rusko, 
2. Česko, 3. Česko U18, 4. Prague Selection, 5. International Stars. 

V listopadu startovala mužská reprezentace na turnaji Tenerifie Baseball Week 2020, 
kterého se zúčastnila španělská reprezentace. Turnaj se konal na Tenerife v Puerto de la 
Cruz a naše reprezentace zde odehrála čtyři utkání: Česko – Španělsko 11:7, 3:16, 4:7, 3:4.

Baseball5 zkraje roku ještě stihl odehrát své mistrovství Evropy. Hostitelskou zemí byla 
Litva. Na ME do Vilniusu se sjelo celkem 14 zemí. Naše reprezentace odehrála v základní 
skupině 6 zápasů s bilancí 1:5. Závěrečné zápasy ji tak čekaly ve skupině o 9.-14. místo: 
Česko – Lotyško 4:3, Česko – Estonsko 6:7, Česko – Moldávie 6:2. Na ME nakonec obsadila 
celkové 12. místo. Titul získala Francie. 

Mistři České republiky 2020
Mistr ČR Draci Brno 
Vítěz 1. ligy Sokol Hluboká
Extraliga U21   Draci Brno

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Mistrovství Evropy 
nekonala se 

Mistrovství světa
nekonala se

Baseball5
ME (Litva) - 12. místo

Baseballová reprezentace ČR 2020
Foto: Tomáš Icík

Česká basketbalová federace
Název svazu, zkratka:
Česká basketbalová federace (ČBF) – CZ BASKETBALL
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon: 778 726 345
e-mail: info@cz.basketball, internet: cz.basketball
Předseda: JUDr. Miroslav Jansta,
Generální sekretář: Michal Konečný, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Féderation Internationale de Basketball (FIBA), Route Suisse 5, 1295 Mies, Švýcarsko;
213 zemí, internet: www.fiba.com
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
Féderation Internationale de Basketball (FIBA-EUROPE), Ismaniger Str. 21,
81675 Mnichov,
Německo; 51 zemí, internet: www.fiba.com

Rok 2020 byl pro všechna sportovní odvětví na celém světě ve znamení zrušených turnajů, 
závodů a zápasů a nejinak tomu bylo i v basketbalu. Parádní výkony mužské reprezenta-
ce z roku předchozího nemohli svěřenci izraelského trenéra Ronena Ginzburga přetavit  
v postup na olympijské hry. Kvalifikace v kanadské Victorii totiž byla odsunuta, stejně jako 
samotný olympijský turnaj na rok 2021. Ročního odložení doznal také evropský šampio-
nát mužů, jehož jednu základní skupinu bude hostit Praha. I přes jistou účast na turnaji 
odehráli Češi kompletní kvalifikaci.

Tu odstartovali Lvi v únoru 2020 ještě před vypuknutím koronavirové epidemie domácí 
výhrou nad Dánskem a následnou těsnou prohrou v Litvě. O tři čtvrtě roku později už se 

Veronika Voráčková 
přispěla k postupu 
ženské reprezentace 
na mistrovství Evropy
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pokračovalo v uzavřené bublině v litevském Vilniusu. Český tým zkoušející velké množství 
mladých hráčů a hrající bez řady opor podlehl jak Belgii, tak Dánsku.

Ženský národní tým pokračoval v časově roztahané kvalifikaci o evropský šampionát 
2021, který v červnu uspořádá společně Španělsko s Francií. V listopadovém termínu hrá-
ly svěřenkyně slovenského kouče Štefana Svitka stejně jako muži v uzavřené „bublině“, 
a to nedaleko od mužských kolegů – v lotyšské Rize. Ze severu Evropy nakonec odvezl 
tým kolem zkušené střelkyně Kateřiny Elhotové povinnou výhru nad Dánskem a porážku  
s favorizovanou Itálií o 6 bodů, která však zajišťovala lepší skóre ze vzájemných zápasů. 

Vzhledem k probíhající pandemii byly zrušeny všechny mládežnické šampionáty od kate-
gorií U16 až po U20 u chlapců i dívek. Pořadatelská města si přesunula organizaci na rok 
2021, o konání šampionátů zatím není rozhodnuto. 

Koronavirová pandemie hodně zasáhla také sezónu basketbalu 3x3, když byl výrazným 
způsobem proškrtán kalendář turnajů, ze kterého zmizela také World Tour v Praze. Nej-
lepší český tým Humpolec Bernard, působící zároveň jako reprezentační družstvo, nedo-
kázal v rámci dvou turnajů sjednocených do společné akce v maďarském Debrecínu ani 
jednou postoupit ze základní skupiny. Turnaje ženské světové tour proběhly v roce 2020 
bez české účasti.

V mužské ani ženské nejvyšší soutěži se ligový ročník nemohl kvůli pandemii dohrát, roz-
hodnutím výboru České basketbalové federace byl určen alespoň mistrovský celek mezi 
ženami – ZVVZ USK Praha. Mužská stálice ERA Basketball Nymburk se stala pouze vítě-
zem základní části. Středočeši si spravili chuť alespoň v další domácí soutěži, když v únoru 
ovládli v Plzni Final 4 Českého poháru – ve finále si však v dramatické bitvě poradili s USK 
Praha až po prodloužení. Pražský USK se mezi ženami poháru neúčastnil, vítězem Final 4  
v Kutné Hoře se tak staly Žabiny Brno, které zdolaly ve finále Sokol Hradec Králové.

Nymburk tradičně bojoval i v evropských pohárech, když znovu zkoušel štěstí v Lize mis-
trů. V té měl skvěle sestavný tým našlápnuto k velkému úspěchu, ale ještě před čtvrtfinále 

byl ročník předčasně ukončen. Dohrával se pak na podzim s jinými sestavami a Nymburk 
podlehl v boji o elitní čtyřku pozdějšímu vítězi AEK Atény. Hned pětice českých celků 
vstoupila do Alpe Adria Cupu, kde se však ročník také nezvládl dohrát a finišoval až na 
podzim. Celkovým vítězem se staly Pardubice, které přehrály ve finále Děčín. Mimo nich si 
zahrály AAC ještě celky Ústí nad Labem, Brna a Opavy.

Ženský tým USK také nedostal šanci dohrát sezónu své hlavní soutěže – Euroligy. Před 
čtvrtfinálovým dvojzápasem s italským Schiem byla sezóna nejprve přerušena a následně 
ukončena bez možnosti dokončení. Středoevropské ligy CEWL a zároveň Evropské ligy 
EWBL se zúčastnily brněnské Žabiny a SBŠ Ostrava, ale ani  ročníky těchto soutěží se také 
nedohrály.

Velkou obměnu prodělal v roce 2020 celý český basketbal, který v rámci prázdninového 
vyhlášení ankety Basketbalista roku odhalil novou vizuální identitu, se kterou chce vstou-
pit do nové dekády. Nově se začala využívat značka CZ BASKETBALL, kterou nosí na svém 
oblečení reprezentanti, pro fanoušky je k dispozici lifestylová značka CZ BSKT. Velkých 
změn doznaly také federační webové stránky, které jsou nově k dispozici pod adresou 
cz.basketball. Zároveň s tímto krokem se na dresech národních týmů objevil nápis Česko, 
když basketbalisté jako první z velkých sportovních svazů přikročili k využívání zkrácené-
ho názvu.

Mistři České republiky 2020
Liga
Ženy  ZVVZ USK Praha
Český pohár
Muži – Hyundai Final 4 ERA Basketball Nymburk
Ženy – Nilfisk Final 4  BK Žabiny Brno
Basketbalista roku Tomáš Satoranský
Basketbalistka roku Kateřina Elhotová  

V akci Jaromír Bohačík, střelecká opora Nymburka  
a českého národního týmu

Nejlepší basketbalisté 2020  
– Kateřina Elhotová a Tomáš Satoranský
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Českomoravský billiardový svaz
Název svazu, zkratka: Českomoravský billiardový svaz (ČMBS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov,
internet: www.cmbs.cz
Prezident: Aleš Šlambor, tel.: 602439333,
e-mail: karambol@cmbs.cz
Secretary General: František Nejedlo, tel: 608222519,
e mail: gs@cmbs.cz
Viceprezident – sekce pool: Robin Vladyka
Viceprezident – sekce karambol: Libor Bača
Viceprezident – sekce snooker: Tomáš Kejla
ČMBS - mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
World Confederation of Billiards Sports (WCBS), Avenue Verdeil 1 1005 Lausanne
Switzerland,zemí 148
Karambol – název světové federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Union Mondiale de Billard (UMB), Avenue Verdeil 1 1005 Lausanne, Switzerland,
71 zemí
Poolbilliard - název světové federace, její zkratka a sídlo:
World Pool Billiard Association (WPA) – 107 členů
Snooker - název evropské federace, její zkratka a sídlo:
International Billiard and Snooker Federation (IBSF) – 85 členů

Billiard (kulečník) je obecný název pro všechny druhy her, které se hrají na stole potaženém 
suknem s různými druhy sad koulí a k nim specifickými tágy. Českomoravský billiardový 
svaz v současné době sdružuje tři ve světě nejrozšířenější kulečníkové sporty ve třech 
samostatných sekcích: 

Karambol se hraje v závodní formě na stolech velikosti 285 x 142,5 cm potažených karam-
bolovým suknem se třemi koulemi v disciplínách – volná hra, jednoband, trojband, kád-
rové hry atd.

Poolbilliard se hraje na stolech o rozměru 254 x 127 cm s šesti kapsami (čtyři v rozích a dvě 
uprostřed stolu), který se taktéž potahuje speciálním poolbilliardovým suknem. Závodní 
poolbilliard se hraje v disciplínách 8- ball, 9- ball, 10- ball a 14.1 nekonečná. Ke hře se 
používá sada, či její část, kterou tvoří očíslované koule od č. 1-15, a jedna bílá hrací koule.

Snooker se hraje na stolech o rozměru 350 x 175 cm taktéž s šesti kapsami jako u pool-
billiardového stolu. Koule na snooker mají podle barvy přidělenu bodovou hodnotu  
a sada obsahuje 15 červených koulí a poté po jedné v barvách žluté, hnědé, zelené, mod-
ré, růžové a černé.
 
Mistři České republiky 2020
Poolbilliard
Muži
14.1-nekonečná Meisner Jan (BC Harlequin Praha)
10 ball Meisner Jan (BC Harlequin Praha)
9-ball Žalman David (MPC Pardubice z.s.)
8-ball Meisner Jan (BC Harlequin Praha) 
Ženy
14.1-nekonečná Hubrtová Veronika (MPC Pardubice z.s.)
10 ball Hubrtová Veronika (MPC Pardubice z.s.)
9-ball Paulová Dana (Billiard Club Balabuška, z.s.)
8-ball Hubrtová Veronika (MPC Pardubice z.s.)
Senioři
14.1-nekonečná Marič Márijo (SK Billard Centrum Praha) 
10 ball Mrňák Jan (BC Harlequin Praha)
9-ball Růčka Radek (MPC Pardubice z.s.)
8-ball Vančura Tomáš (BC Metropol České Budějovice)
Junioři
14.1-nekonečná Tenk Enrik (Řipská Billiard Club)
10 ball Gulik Michael (SK Billard Centrum Praha)
9-ball Mrázek David (BC Metropol České Budějovice)
8-ball Gulik Michael (SK Billard Centrum Praha) 
Týmy  MPC Pardubice A
Snooker
jednotlivci 
MČR muži Matějíček Jan (Arenia snooker academy z.s)
MČR 6 red Heath Williams (Royal snooker z. s.)  
MČR Masters 40+ Jean Marie Hustin (Royal snooker z. s.)
Karambol
Závodní	stůl
Jednotlivci
Kádr 47/2 Hošek Ondřej (Billard Club Ponětovice z.s.)
Kádr 71/2 nekonalo se
Jednoband Faus Marek (SK Billard Centrum Praha)
Trojband Boháč Martin (AKK Brno z.s.) 
Trojband ženy nekonalo se

Mistři ČR 2020 v karambolu 
– zleva Bača, Dirn, Vítek, 
Kozák, Boháč



Družstva D4 3B TJ Sokol Žižkov 
Trojband D2 3B nekonalo se
Malý	stůl
Jednotlivci	
Kádr 52/2 Andrejovský Miroslav (Billiard Club Bohumín z.s.)
Kádr 52/1 Vedral Martin (BC LakoPlast spolek Trmice)
Jednoband nekonalo se
Trojband nekonalo se
Trojboj nekonalo se
Družstva D3 3B Billiard Club Kladno
Družstva D2 3B nekonalo se
Družstva technické Billiard club Bohumín z.s.
Junioři
Volná hra Nápravník Matěj (TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou)
Trojband Ettel Milan (TJ Sokol Hradec Králové)
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Český svaz bobistů a skeletonistů
Název svazu, zkratka:
Český svaz bobistů a skeletonistů, z.s. (ČSBS)
Sídlo a korespondenční adresa:
Zátopkova 100/2, PS 40,160 17 Praha 6–Strahov
E- mail: info@boby-skeleton.cz
Internet: www.bobteam.cz
Předseda svazu: JUDr. Martin Bohman, Ph.D.
mobil: 732 952 706
Generální sekretář: Ing. Jan Mottl, MBA
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Bobsleigh and Skeleton Federation (IBSF), Maisondu SportAvenue
de Rhodanie 54, CH - 1007 Lausanne, 70 zemí, internet: www.ibsf.org

Bobový a skeletonový sport má ve světě více než stodvacetiletou tradici, přičemž od roku 
1924 patří mezi olympijské disciplíny (skeleton od roku 2002). Československo mělo svoje 
velmi kvalitní bobisty světové úrovně již za první republiky. Doba temna nastala za vlády 
komunistů, kteří náš sport považovali za buržoazní, a neposkytovali mu proto jakoukoliv 
podporu. Přesto se však v naší zemi i v této době našla alespoň hrstka odvážných, která 
tradici rychlé jízdy v ledovém korytě nenechala zaniknout.

Český svaz bobistů a skeletonistů (ČSBS) vznikl jako samostatný subjekt krátce po same-
tové revoluci 10. května 1990 a již od roku 1992 vysílá pravidelně své sportovce na zim-
ní olympijské hry. V letech 2010 a 2018 byly boby po hokeji a biatlonu dokonce třetím 
nejpočetněji zastoupeným sportem českých výprav na zimních olympijských hrách. A to  
i přes to, že jsou boby a skeleton sporty výběrové, které nikdy nebudou mít s ohledem 
na náročnost jejich provozování, včetně absence ledové dráhy na našem území, a speci-
fičnost masový charakter. V současnosti ČSBS sdružuje 8 oddílů, v nichž je registrováno 
kolem 250 členů.

I rok 2020 byl pro ČSBS extrémně úspěšný. Anna Fernstädtová dokázala obhájit titul junior- 
ské mistryně světa ve skeletonu. Mistr světa v letních startech a dvojnásobný medailista 
z MSJ 2016 a 2017 Dominik Dvořák zase se svou posádkou CZE I i v sezonách 2019/20  

Mistři ČR 2020 v poolu 
– zleva Longdi Zhou, 
Urban, Žalman, 
Hubrtová

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Karambol:
Mistrovství	Evropy	žen	v	trojbandu	–	Antalya	(Turecko)
Irena Hambálková 8. místo
Mistrovství	Evropy	národních	týmů	v	trojbandu	–	Antalya	
Česká republika (Boháč-Aleš) 12. Místo
World	cup	trojband	–	Antalya	
Adam Bača – 67. místo
Ivo Gazdoš – 70. místo
Jan Aleš – 71. místo
Radek Novák – 104. místo
Jaroslav Korec – 116. místo
Jan Hudák – 125. místo
Mistrovství	Evropy	klubových	týmů	v	TD	–	Douarnenez	(Francie)
Douarnenez – 1. místo – Marek Faus hráčem vítězného týmu

Anna Fernstädtová  
(uprostřed), juniorská  
mistryně světa  
ve skeletonu
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a 2020/21 udržel v obou olympijských disciplínách v celkovém pořadí TOP 10. V roce 2020 
nejlepší česká posádka zároveň dosáhla na historicky nejkvalitnější umístění na obou šam-
pionátech se čtyřbobem (6. místo na ME ve Winterbergu, 6. místo na MS v Altenbergu).

Kvalitu české bobové a skeletonové školy potvrzuje i účast našich odchovanců coby tre-
nérů v několika špičkových zahraničních týmech či komisích IBSF. 

Velkým krokem vpřed se zcela jistě stalo postavení zbrusu nového bobového a skeletono-
vého trenažéru v areálu Olympu CS MV v pražské Stromovce v polovině roku 2020. Vedle 
trenažéru v Liberci, který byl postaven v roce 2004, je tato stavba druhou v ČR a jednou  
z nejkvalitnějších svého druhu ve světě. Pražský trenažér se velmi rychle dostává do pově-
domí kompletní bobové a skeletonové subkultury. Byl tak místem povedeného meziná-
rodního MČR v roce 2020, kterého se zúčastnily desítky sportovců ze sedmi zemí Evropy 
(https://www.bobteam.cz/mezinarodni-mistrovstvi-cr-v-letnich-startech-2020/). V blízké 
budoucnosti zde není vyloučena ani možnost pořádání mistrovství světa v bobových  
a skeletonových startech.

Odpovědnost za mezinárodní rozvoj našich sportů i v rovině sportovní diplomacie jsme 
dobrovolně a zatím nejvýrazněji přijali vloni v podobě pořádání výročního 90. kongresu 
IBSF, který se konal v Praze.

Těší nás, že se boby a skeleton v posledních letech v Česku, ale i ve světě, dostávají stále víc 
do povědomí veřejnosti, a to i přispěním skutečnosti, že nejvýznamnější soutěže IBSF jsou 
od roku 2015 pravidelně vysílány na veřejnoprávní stanici ČT Sport, kdy podniky Světové-
ho poháru či mistrovství světa mívají v sharu sledovanost přes 300 000 diváků. Jsou za tím 
primárně výsledky a kvalita našich sportovců reprezentujících hodnoty, které inspirují asi 
každého. Odvaha, síla, stejně jako hrdost a vášeň pro to, co člověk dělá.

Snažíme se jít pořád dopředu. Náš cíl je jasný – Peking 2022 a zisk dosavadních nejlepších 
olympijských umístění.

Česká unie bojových umění
Název svazu, zkratka: Česká unie bojových umění (ČUBU)
Sídlo: Nad kapličkou 3378/17, 100 00 Praha 10
Telefon: 608 678 848
e-mail: bojova.umeni@seznam.cz
internet: www.cubu.cz
Předseda: Slavomír Svoboda
Generální sekretář: Petra Adamiecová
Jednotlivé sdružené svazy jsou členy příslušných 
mezinárodních federací.

Česká unie bojových umění sdružuje celou řadu úpolových sportů, které jsou si v mnoha 
případech velmi blízké, a proto mezi jednotlivými styly často dochází k migraci závodní-
ků. V zásadě se však jedná o stylové úpolové sporty, kdy se dva závodníci snaží vzájem-
ně se zasáhnout povolenou technikou. V jednotlivých stylech jsou rozdíly v pravidlech  
a po¬volených úderech.

Ze stylů můžeme jmenovat Shotokan-ryu, Goju-ryu, Shito-ryu, Taekwondo WTF, 
Full¬contact, Lightcontact, Semicontact, Kick-box, Thai-box, Wushu, Wado-ryu, Shikon, 
Aikido, Tai-chi, Iado, Kendo, Jodo, Sumó, tradiční karate a Kyokushin. 

Většinu těchto stylů praktikují různé oddíly členské základny České unie bojových umění 
po celé České republice. Unie v součas¬né době sdružuje kolem 60 000 členů ve dvaceti 
čtyřech sdružených svazech. Největší členskou základnu má Český svaz karate s 18 500 
členy, ale početné členstvo mají také ostatní svazy – Český svaz karate JKA, Český svaz 
Full-contactu, Český svaz 
Taekwon¬do WTF, Česká 
asociace tradičního karate, 
Český svaz karate Goju-ryu, 
Český svaz Shikon Budokai 
a další.

Členové ČUBU od roku 1994, 
kdy tato organizace vznikla, 
získali mnoho mezinárod-
ních úspěchů. Máme celou 
řadu nositelů titulů mistrů 
světa a Evropy a není prak-
ticky žádná významnější 
me¬zinárodní soutěž, z níž 
by čeští borci nepřivezli 
domů vavříny vítězství. 

Z důvodů celosvětové pandemie koronaviru se v roce 2020 nekonaly skoro žádné meziná-
rodní akce. Pouze Český svaz karate se zúčastnil juniorského mistrovství Evropy.

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Český svaz karate
ME juniorů  7. místo Ondřej Bosák (kumite)

Český čtyřbob krátce 
před startem na MS  
v Altenbergu, kde 
skončil celkově šestý

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
SKELETON
MS juniorů  1. místo Anna Fernstädtová
BOBY
ME 6. místo Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jan Šindelář,   Jakub Nosek
MS 6. místo Dominik Dvořák, Dominik Suchý, Jan Šindelář,   Jakub Nosek
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Název svazu, zkratka: Česká boxerská asociace, z. s. (ČBA)
Sídlo: Zátopkova PS 40 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov
IČO: 49278045 
Kontakty – mail: box@cuscz.cz, 
tel.: 296 228 422 nebo 603 646 422, 
web: www.czechboxing.cz
Prezident: Mgr. Svatopluk Žáček 
Generální sekretář: Ing. Václav Chocholoušek
Členství v mezinárodních organizacích:
Association Internacionále de Boxe Amateur
Avenue de Rhodanie 54; Ch-1007 Lausanne, Švýcarsko, 204 federací      
Internet: www.aiba.org
European Boxing Confederation
EUBC Piazza Donegani Santa Maria degli Angeli – Assisi 06081, Itálie, 51 federací                                    
Internet: www.eubcboxing.org

O historický úspěch se postarala česká juniorská výprava, která z ME v černohorské Bud-
vě přivezla dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Ve dnech 13. – 22. listopadu 2020 
pod vedením trenérů Jiřího Kotiby a Kamila Černého tam nastoupilo celkem šest českých 
boxerů a boxerek: Erik Suchý (64 kg), Miloš Beránek (69 kg), Michal Láník (81 kg), Veronika 
Zajícová (51 kg), Claudie Tótová (54 kg) a Kristýna Václavíková (64 kg). Výpravu ještě dopl-
ňovala mezinárodní rozhodčí AIBA Terezie Krejbychová.
Stříbrnou medaili získala Claudia Tótová, která se v úvodním zápase postavila proti Špa-
nělce Romaně Puenteové a výsledkem 4:1 na body si hned prvním zápasem zajistila 
minimálně bronz. O postup do finále se utkala s Ukrajinkou Katerynou Bodnarchukovou,  
s níž si poradila jednoznačně 5:0 na body, když u bodových rozhodčích vyhrála všechna 
tři kola. Claudia přesně dbala pokynů trenérů z rohu, v průběhu zápasu měnila taktiku  
a nepolevila ve své bojovnosti do poslední vteřiny. Ve finále se pak potkala s velmi zkuše-
nou a tvrdou ruskou soupeřkou Lianou Tarasianovou, které podlehla 1:4 na body. 
Veronika Zajícová zvládla svůj vstup do turnaje skvěle a porazila Ukrajinku Dariu Huta-
rinovou 5:0 na body, čímž si zajistila bronzovou medaili. V boji o finále prohrála s výbor-
nou Ruskou Anastasiou Kirienkovou 0:5 na body, když se projevila větší zkušenost ruské 
závodnice. 
Nejvíce utkání s nejtěžšími soupeři vybojoval z české výpravy Erik Suchý. Třetí den turna-
je si výborným výkonem a výsledkem 4:1 na body proti Adrianovi Bucsovi z Moldavska 
zajistil postup do čtvrtfinále. V něm porazil zkušeného Litevce Nedase Gudomskase 5:0 na 
body a zajistil si bronz. V boji o finále porazil 5:0 na body jednoho z nejpreferovanějších 
a nejtechničtějších boxerů turnaje Bozorboie Matyakubova z Ukrajiny. Ve finále se utkal 
o zlato s Rusem Mikailem Zainabulovem, s nímž předvedl velmi vyrovnaný zápas. Erikovi 
bohužel na konci třetího kola došly síly. Rus využil situace a v momentě, kdy se u rozhod-
čích lámal tento velmi těsný zápas, projevil větší bojovnost. Zápas pak skončil výsledkem 
3:2 na body pro Rusa. Erik Suchý si však skvělou stříbrnou medaili vylepšil své páté místo 
z juniorského ME v roce 2018, kdy vypadl ve čtvrtfinále.
Česká medailoví jízda pokračovala i na ME kadetů v Sofii. Ve dnech 25. listopadu až 2.  pro-
since 2020 tam nastoupilo ke svým bojům pod vedením trenérů Martina Svobody, Roma-

na Nevrly, Stanislava Ivanova a Martina Klíče celkem 11 nadějných boxerů: Filip Horváth 
(48 kg), Robin Tokár (50 kg), Josef Slepčík (52 kg), Filip Jílek (57 kg), Jiří Fuxa (60 kg), Daniel 
Daníček (63 kg), Emil Šťuka (66 kg), Ladislav Plachetka (70 kg), Jindřich Janečka (75 kg), 
David Polák (80 kg) a Filip Kočí (+80 kg). Výpravu ještě doplňoval rozhodčí Tomáš Müller.
Josef Slepčík dokázal hned ve vyřazovacích bojích zvítězit nad Srbem Matijou Petrovskim. 
Ve čtvrtfinále se utkal s Chorvatem Lukou Hrustičem, se kterým si rovněž poradil. Mohl se 
tak těšit z jisté medaile a na semifinálový boj s Rusem Stepanem Shalapanovem. Slepčík 
na zkušeného ruského borce nestačil a semifinálový zápas prohrál 5:0 na body. Z ME si 
však odvezl bronzovou medaili.
Ještě lépe se dařilo Davidovi Polákovi. Ve čtvrtfinále tvrdě knockoutoval Chorvata Juru 
Kuniće a postoupil tak do semifinále s výsledkem k.o. ve třetím kole. Tam se utkal s Ukra-
jincem Dzhamalem Kulievem, jehož porazil 4:1 na body. Ve finále ho čekal ruský boxer 
Daniial Tuktubaev. Tento zápas skončil nejtěsnějším možným výsledkem 3:2 na body 
vítězně pro Rusa. Polák tak celkově vybojoval stříbrnou medaili.

Mistři České republiky 2020
MUŽI (Česká Lípa)
56 kg Hochman Oliver SK Boxing Praha
63 kg Novák Petr SKP Sever Ústí nad Labem
69 kg Sivák Václav Boxing Ostrava
75 kg Bártl Miloš SŠB Nové Strašecí
81 kg Hafijak Artem Pražský rohovník
91 kg Kolařík Adam SKB Třeboň
91+ kg Pinc Martin BC Čelákovice
ŽENY (Česká Lípa)
54 kg Kerlehová Michaela Iron Jablonec
57 kg Bernardová Lenka BC STAR Plzeň
60 kg Volejníková Lenka SKB Praha
64 kg Sedláčková Veronika Gauner Jihlava
69 kg Schmoranzová Martina ARMEX Děčín
75 kg Brančíková Michaela BC Prostějov

Stříbrná radost 
na ME juniorů v 

Budvě - zleva Jiří 
Kotiba,   

Erik Suchý, 
Claudia Tótová a 

trenér  
Kamil Černý
Foto: Kamil 

Černý 
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Název svazu, zkratka:
Český svaz curlingu, z.s. (ČSC)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6–Břevnov
Curling Aréna: Komárkova ev.č.12, Praha 4, 148 00
Telefon: 605 863 072, fax: 233 358 467,
e-mail: secretary@curling.cz, internet: www.curling.cz
Prezident: David Šik, viz sídlo, tel. zam. 602 215 054,
e-mail: david.sik@centrum.cz
Generální sekretář: Miloš Plzák, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí: 
World Curling Federation (WCF), Perth, Skotsko, 67 zemí
internet: www.worldcurling.org

Reprezentace:
Hned v lednu se česká reprezentace představila na Zimních olympijských hrách mládeže 
(YOG) v Lausanne. V kategorii smíšených čtveřic skončili Češi ve skupině na celkově čtr-
nácté příčce. Následovala však soutěž smíšených párů z různých zemí. V ní Vít Chabičovský 
s čínskou partnerkou Pchej Ťün-chang vybojovali bronz. Jedná se o první českou curlin-
govou medaili z olympijské akce. Dále se v lednu uskutečnila mužská kvalifikace o mis-
trovství světa. Tým Lukáše Klímy po návratu Česka do evropské špičky zkoušel vybojovat 
postup i na světový šampiínát, ale skončil v polovině turnajového žebříčku.

Čeští vozíčkáři na mistrovství světa vybojovali svůj první postupový paralympijský bod. 
Zároveň však sestoupili do MS-B, odkud se musí v příštím roce vrátit do MS-A, aby získali 
další postupové body. Viceskip Radek Musílek byl na šampionátů vybrán ostatními hráči 
na udělení ceny zisku Sportsmanship Award, navíc na této akci odehrál svůj stý zápas  
v národním dresu.

JUNIOŘI (Nové Strašecí)
56 kg Štěpánek Dominik BC Tonka Chánov
60 kg Souquessa Kevin Kutil Gym Praha
64 kg Suchý Erik Boxing Ostrava
69 kg Beránek Miloš BC Brno 
75 kg Valenta Adam Gauner Vysočina
81 kg Švarc Sebastian SKP Sever Ústí nad Labem
91 kg Popovič David BC Táty Němce České Budějovice
91+ kg Kušniarik Matouš BC Neratovice
JUNIORKY (Nové Strašecí)
51 kg Zajícová Veronika BC Krnov 
57 kg Tótová Claudie BC Olomouc
60 kg Paterová Karolína BC Opava
64 kg Gajdová Veronika SKB Praha

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
ME juniorů – Budva (Černá Hora)
Erik Suchý  2.místo
Claudia Tótová   2. místo
Veronika Zajícová   3. místo
ME kadetů – Sofie (Bulharsko)
Daniel Polák 2. místo
Josef Slepčík 3. místo

Martina Schmoranzová, mistryně ČR ve váze  
do 69 kg
Autor Petr Barták

Vít Chabičovský  
a Pchej Ťün-chang v průběhu 
zápasu na Zimních olympijských 
hrách mládeže v Lausanne
Foto: WCF – Alina Pavlyuchik



Kvůli covidu byla zrušena mistrovství 
světa v kategoriích žen, mixed doubles 
(smíšených párů) a mixů (smíšené čtve-
řice). Na podzim byl zrušeno i mistrov-
ství Evropy. Díky loňskému výsledku 
Češky rovnou získaly letenky na mis-
trovství světa žen 2021. Muži bohužel 
zrušením šampionátu nedostali pří-
ležitost postup na MS vybojovat. Pro 
všechny kategorie platí, že postup na 
olympijské a paralympijské hry mohou 
vybojovat pouze v roce 2021.

Na okruhu Světové curlingové tour 
WCT Češi uspěli hlavně v kategorii 
mixed doubles. Paulovi vybojovali zla-
to (Bratislava) a dvě stříbra (Oberstdorf, 
Lodž). Stříbrnou medaili z Bratislavy 
přidali Zelingrová / Chabičovský.

Mistrovství České republiky:
I v sezóně 2019/20 se mistrovství ČR 
mužů (celkem se zúčastnilo 42 týmů) 
i žen (27 týmů) tradičně konalo jako 
dlouhodobá tříúrovňová soutěž. Závěr 
bohužel přerušila protiepidemická 
opatření v souvislosti s pandemií ko- 
ronaviru. Baráže a finále se nakonec 
odehrály až v září, kdy tituly obhájily 
týmy Zbraslav Klíma (skip Lukáš Klíma)  
a Liboc 3 (skipka Anna Kubešková). Oba 
celky si tím zajistily právo reprezento-
vat v bojích o světové a olympijské šampionáty.

Mistrovství ČR juniorů se uskutečnilo jako krátkodobá soutěž, ve níž v kategorii chlapců 
zvítězil tým Dion XY (skip Vít Chabičovský), v kategorii dívek vyhrál tým Dion XX (skipka 
Julie Zelingrová). V nové kategorií mixed doubles juniorů zvítězil pár Zelingrová / Chabi-
čovský. Opakující se jména napovídají, ze kterých hráčů budou časem nové české curlin-
gové hvězdy. Své směřování k olympijským hrám potvrdili Zuzana Paulová / Tomáš Paul, 
kteří opět jednoznačně vyhráli mistrovství ČR v kateogorii mixed doubles.

Další MČR se v roce 2020 už konat nemohla.
 
Mistři České republiky 2020
Muži Zbraslav Klíma (skip Lukáš Klíma, klub CC Zbraslav)
Ženy Liboc 3 (skipka Anna Kubešková, klub CC Sokol Liboc)
Junioři Dion XY (skip Vít Chabičovský, klub CC Dion)
Juniorky Dion XX (skipka Julie Zelingrová, klub CC Dion)
Mixed doubles Zbraslav H (Zuzana Paulová, Tomáš Paul, klub CC Zbraslav)
Mixed doubles juniorů Dion (Julie Zelingrová, Vít Chabičovský, klub CC Dion)
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Český svaz cyklistiky 
Název svazu, zkratka:
Český svaz cyklistiky ( ČSC )
Sídlo: Nad Hliníkem 4/1186, 150 00 Praha 5
Telefon: 257 214 613,
e-mail: info@ceskysvazcyklistiky.cz
internet: www.ceskysvazcyklistiky.cz
Prezident: Ing. Petr Marek
Ředitel sekretariátu: Stanislav Kozubek, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Union Cycliste Internationale ( UCI ), AIGLE, CH 1860, Švýcarsko, 179 zemí,
internet: www.uci.ch
Název evropské federace, její zkratka a sídlo, sídlo a počet členských zemí:
Sekretariát: Union Europeénne de Cyclisme ( UEC ), Via Piranesi 46, I – 20137 Milano,
Tel.: + 39 342 803 34 87, mail: mail@uec.ch, 50 zemí
internet: www.uec.ch

Pohled na medailovou sbírku českých cyklistů v roce 2020 je hodně příjemný. Celkem 
jedenáct medailí z vrcholných akcí představuje pro českou cyklistiku velice lichotivou 
bilanci. Ta mohla být zcela jistě ještě výraznější, ale především zrušení silničních či třeba 
cyklokrosových, ale i sálových šampionátů znamenalo, že další cenné kovy unikly, i když 
naši mladí právě v těchto disciplínách patří nejen k evropské, ale i světové špičce. 
Velice dobře si vedli silničáři na mistrovství Evropy, když junior Mathias Vacek získal zlato, 
Pavel Bittner stříbro a medailovou kolekci zkompletoval Vojtěch Řepa z kategorie U23.
Dráhaři přivezli dokonce dvojnásobný počet medailí. V elitní kategorii opanoval závod na 
1 km s pevným startem Tomáš Bábek a stejně cenný kov vyválčil v kategorii U23 ve sprintu 
Martin Čechman. Stříbrné medaile získali juniorka Gabriela Bártová, sprint tým elite ve 
složení Dominik Topinka, Martin Čechman a Tomáš Bábek, sprint tým jezdců U23 Martin 
Čechman, Matěj Bohuslávek, Jakub Šťastný a v elitní kategorii Sára Kaňkovská v keirinu.
Naprázdno nevyšli tradičně ani bikeři. Bronz získal na světovém šampionátu v maratonu 
Martin Stošek a stejnou medaili má i juniorka Aneta Novotná z cross country.
Celková bilance je tedy 11 medailí (3x zlato, 5x stříbro, 3x bronz).
Mezi výrazné úspěchy jistě patří vítězná etapa Josefa Černého na Giro d´ Italia nebo třetí 
místo v etapě Zdeňka Štybara na španělské Vueltě a mnoho dalších umístěné mezi nej-
lepší šestkou.
Ale nepočítají se jen medaile. Hned v osmi případech našim závodníkům či závodnicím 
medaile unikla o pověstný vlásek, když obsadili “bramborovou” pozici a dvaačtyřicetkrát 
se k tomu ještě navíc dostali do první osmičky.

Mistři České republiky 2020
Silnice
MČR časovka jednolitvů 
Junioři VACEK Mathias
Juniorky BURLOVÁ Kristýna
Ženy NOSKOVÁ Nikola
Muži U23 OTRUBA Jakub
Muži ČERNÝ Josef



MČR 4 km jednotlivci 
Junioři ŠIROKÝ Štěpán 
Juniorky BURLOVÁ Kristýna
Ženy KOHOUTKOVÁ Kateřina 
Muži PETRULA Nikolas
MČR Bodovací závod 
Junioři OTTA Josef
Juniorky BURLOVÁ Kristýna
Ženy MACHAČOVÁ Jarmila 
Muži BABOR Daniel
MČR Vylučovací závod 
Ženy ŠEVČÍKOVÁ Petra 
Muži BABOR Daniel
MČR Scratch 
Junioři ČEKAL Josef
Juniorky BURLOVÁ Kristýna
Ženy ŠEVČÍKOVÁ Petra 
Muži BÁRTA Tomáš
MČR Omnium 
Ženy MACHAČOVÁ Jarmila 
Muži BABOR Daniel
MČR Team sprint 
Junioři VLČEK Radek, LINHART Matěj, BÁBEK Adam
Juiorky HEJHALOVÁ Dagmar, BÁARTOVÁ Gabriela
Ženy KAŇKOVSKÁ Sára, JABORNÍKOVÁ Veronika
Muži ČECHMAN Martin, BOHUSLÁVEK, ŠŤASTNÝ Jakub
MČR Madison 
Junioři VÁVRA Petr, ČEPEK Martin
Ženy/Juniorky ŠEVČÍKOVÁ Petra, KOHOUTKOVÁ Kateřina 
Muži BABOR Daniel, SMÉKAL René
MČR 4 KM družstva 
Junioři KOVAŘČÍK Petr, VONDRÁČEK Jan, OTTA Josef, VLČEK Radek
Ženy/Juniorky KOHOUTKOVÁ Kateřina, BURLOVÁ Kristýna, ŠEVČÍKOVÁ Petra,
 MACHAČOVÁ Jarmila 
Muži KRAUS Jan, PETRULA Nikolas, KELEMEN Pavel, VONEŠ Jan
MTB		
MČR XCO 
Junioři SÁSKA Jan
Juniorky NOVOTNÁ Aneta
Ženy U23 TVARŮŽKOVÁ Tereza
Muži U23 JIROUŠ Samuel
Muži CINK Ondřej
Ženy ČÁBELICKÁ Jitka
MČR XCR - štafeta 
Elite SÁSKA Jan, SÁSKOVÁ Tereza, NOVOTNÁ Aneta, JIROUŠ Samuel
MČR UP-HILL 
Junioři ŠULC David
Juniorky BEDRNÍKOVÁ Karolína
Muži PAPRSTKA Tomáš

MČR hromadný závod 
Junioři BITTNER Pavel
Juniorky OBOŘILOVÁ Tereza
Ženy MACHAČOVÁ Jarmila
Muži U23 ŘEPA Vojtěch
Muži ŤOUPALÍK Adam
MČR družstva a dvojice 
Junioři FIALA Matyáš, JINDŘICH Pavel, ČEPEK Martin, DOSTÁL Václav 
Juniorky Kristýna BURLOVÁ, HEJHALOVÁ Dagmar 
Muži BARTA Jan, KUKRLE Michael, SCHLEGEL Michal, OTRUBA Jakub 
Ženy KORVASOVÁ Tereza, MACHAČOVÁ Jarmila
Dráha	
MČR 1 km p.s. 
Junioři PAGÁČ David
Juniorky BÁARTOVÁ Gabriela
Ženy KAŇKOVSKÁ Sára 
Muži BÁBEK Tomáš
MČR sprint 
Junioři PAGÁČ David
Juniorky HEJHALOVÁ Dagmar
Ženy JABORNÍKOVÁ Veronika 
Muži BÁBEK Tomáš 
MČR Keirin 
Junioři PAGÁČ David
Juniorky HEJHALOVÁ Dagmar
Ženy JABORNÍKOVÁ Veronika 
Muži ČECHMAN Martin

cyklIstIkA
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MS v Dübendorfu
Foto: jsfoto
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Ženy ČÁBELICKÁ Jitka
MČR DHI 
Junioři CVINGER David
Muži SEHNAL David
Ženy DURČÁKOVÁ Dominika 
MČR ENDURO 
Muži U21 ADAMI Maxim
Muži CHARVÁT Matěj
Ženy HAVLICKÁ Kristýna
MČR E-bike 
Muži RYDVAL Filip
Ženy NEUMANOVÁ Tereza
MČR TRIAL 
Muži “20” KOLÁŘ Václav
Muži “26” VEPŘEK Tomáš
Ženy PEČÍNKOVÁ Alžběta
MČR 4X 
Muži SLAVÍK Tomáš
MČR XCM 
Muži CINK Ondřej
Ženy CZECZINKAROVÁ Tereza
Cyklokros	
MČR 
Junioři JINDŘICH Pavel
Juniorky KOPECKY Julia
Muži BOROŠ Michael
Ženy HAVLÍKOVÁ Pavla

BMX	
MČR BMX racing 
Junioři FABISZ Matěj
Juniorky HÁJKOVÁ Michaela
Muži NEVRKLA Mikuláš
Ženy BARTŮŇKOVÁ Eliška
MČR BMX freestyle park 
Expert BLIŽŇÁK František
Junior BARANEC Ondřej
Muži BERAN Tomáš
Ženy JALŮVKOVÁ Kateřina
Sálovka	
MČR kolová 
Junioři  OTÁSEK Dominik, HELIS Vendelín 
Muži U23 VÁŇA Filip, VAVRUŠA Radim
Muži HRDLIČKA Jiří, LOSKOT Pavel
MČR krasojízda 
Bez výsledků - kvůli C19 nestihli všechny soutěže dokončit  

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
do 6. místa
Jméno	 Disciplína	 Umístění	
Řepa Vojtěch ME U23 SIL silniční závod 3
Bittner Pavel MEJ SIL silniční závod 2
Vacek Mathias MEJ SIL časovka 1
Cink Ondřej, Jelínek Josef, Tvarůžková 
Tereza, Novotná Aneta, Čábelická 
Jitka, Šulc David ME MTB XCR 5
Czeczinkarová Jana ME MTB XCE 6
Bedrníková Karolína ME MTB XCO  4
Novotná Aneta ME MTB XCO  6
Šulc David ME MTB XCO  6
Zatloukal Jan ME MTB XCO  5
Tvarůžková Tereza ME MTB XCO  5
Novotná Aneta MS MTB XCO 3
Bedrníková Karolína MS MTB XCO 6
Cink Ondřej MS MTB XCO 5
Stošek Martin MS MTB XCM 3
Hynek Kristian MS MTB XCM 6
Čechman Martin ME DRA U23/junior sprint 1
Čechman Martin, Šťastný Jakub, 
Bohuslávek Matěj ME DRA U23/junior TS 2
Kaňkovská Sára ME DRA U23/junior keirin 5
Jaborníková Veronika, Kaňkovská 
Sára, Bartoníková Veronika ME DRA U23/junior TS 4
Kelemen Petr ME U23/junior vylučovací závod 6
Babor Daniel, Kelemen Petr ME DRA U23/junior madison 4
Ševčíková Petra ME DRA U23/junior Scratch 6
Kohoutková Kateřina, Ševčíková Petra ME DRA U23/junior Madison 5

MS v MTB v rakouském Leogangu
Foto: Michal Červený
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Široký Štěpán ME DRA U23/junior Scratch 4
Široký Štěpán ME DRA U23/junior vylučovací závod 4
Burlová Kristýna ME DRA U23/junior omnium 4
Bártová Gabriela ME DRA U23/junior vylučovací závod 2
Kaňkovská Sára ME DRA Elite/ keirin  2
Čechman Martin ME DRA Elite/sprint 6
Čechman Martin, Bábek Tomáš, 
Topinka Dominik, Šťastný Jakub ME DRA Elite/team sprint 2
Bábek Tomáš ME DRA Elite/1 km 1
Šťastný Jakub ME DRA Elite/1 km 6
Babor Daniel ME DRA Elite/vylučovací závod 5

Česká asociace adventure outdoor 
extreme sport
Název svazu, zkratka:
Česká asociace adventure outdoor extreme sport z.s. (ČAES)
Sídlo: Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava
Telefon: 553821001, e-mail: info@caes.cz,
internet: http://www.caes.cz
Předseda: Marek Hájek, e-mail: marek.hajek@caes.cz
Generální sekretář: Marek Navrátil, mobil: 776352268,
e-mail: marek.navratil@caes.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
ARWorld Series, PO Box 542, Buderim, QLD 4556, Australia, 35 zemí,
internet: www.arworldseries.com
Název evropské federace: AREuro Series, 15 zemí, internet: www. areuroseries.com

Pandemický rok 2020 nepřál sportu a mnoho soutěží bylo zrušeno. Navzdory tomu čes-
ká reprezentace se na vrcholných akcích, kterých se zúčastnila – ať už šlo o mistrovství 
světa, mistrovství Evropy, Světový pohár nebo Evropský pohár – opět výsledkově uspě-
la. 

V nejprestižnějším sportovním odvětví a nejnáročnější sportovní disciplíně na světě –  
v závodě Adventure Race čtyřčlenných týmů – se však kvůli pandemii Covid-19 světový 
šampionát nekonal. Přesto český reprezentační tým zásluhou svých úspěchů na Světo-
vém poháru skončil ve světovém rankingu na vynikajícím osmém místě! 

Vzhledem ke koronavirové pandemii se neuskutečnilo mistrovství Evropy v Adventure 
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Český florbal
Název svazu, zkratka: Český florbal (ČF)
Sídlo: Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Telefon: +420 261 219 549
e-mail: info@ceskyflorbal.cz
internet: www.ceskyflorbal.cz
Předseda: Mgr. Filip Šuman
Telefon i fax: viz sídlo; e-mail: suman@ceskyflorbal.cz
Generální sekretář: Tomáš Frank
Telefon i fax: viz sídlo; e-mail: frank@ceskyflorbal.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Floorball Federation (IFF), Alakiventie 2, 00920 Helsinki, Finland;
75 členských zemí internet: www.floorball.sport
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: není ustavena

Ač byl florbalový rok 2020 významně poznamenaný celosvětovou koronavirovou pande-
mií, nabídl i pořádnou řádku pohledných sportovních momentů. Nejvyšší tuzemské flor-
balové soutěže se sice nedohrály, úspěchy však slavily národní týmy napříč kategoriemi, 
Vítkovice reprezentovaly v Poháru mistrů a vítěze poznal i Pohár Českého florbalu. 

Právě finále domácí florbalové soutěže otevřelo nový rok. V Karlových Varech si druhý 
triumf připsaly ženy Chodova ve vyrovnaném derby proti Tigers. Utkání se hrálo v netra-
dičním v módu 3 x 15 minut. Oba týmy v zápase chvílemi tahaly za kratší konec, s rychle 
ubíhajícím časem však vítězství 5:3 na svou stranu překlopily právě chodovské hráčky pod 
vedením trenéra Lukáše Procházky. Dva-
krát se prosadily Martina Řepková i Gabrie- 
la Žůrková. I přes skvělý výkon a dva góly 
Elišky Chudé to Tigers stačilo pouze na stří-
brné medaile.

V mužském finále se setkaly celky Mladé 
Boleslavi a pražských Bohemians. Jasným 
favoritem v tomto zápase byli boleslavští 
hráči, kteří na svém kontě už měli tři celko-
vá prvenství. Divokému střetnutí na západě 
Čech přihlíželo 857 diváků. Vítězství nako-
nec slavila Mladá Boleslav po konečném 
skóre 6:5. Dvěma góly se v tomto zápase 
blýskli jak boleslavský Martin Tokoš, tak  
i Patrik Šebek z Bohemians. 

Rok 2020 také nabídl proslulý Pohár mistrů. 
Na turnaji Česko reprezentovali vítkovičtí 
florbalisté a florbalistky. Muži sehráli zápas 
se švédskou Storvretou o postup do finá-
le, ve kterém podlehli favoritovi ze Seve-
ru vysoko 1:11. V zápase o 3. místo je tedy 
čekal silný Classic. Finové nakonec brali 
bronzovou medaili po výsledku 6:3. Ženy  

Race i také mistrovství světa v rogainingu bylo přeloženo na rok 2021. Na světovém šam-
pionátu štafet se ale podařilo českým reprezentantům získat zlaté medaile. 

Ve všech soutěžích v České republice i nadále přetrvává vysoká úroveň sportovní kva-
lity, která je jedním ze základních pilířů rozvoje extrémního sportu. Rozvoj mládeže  
i juniorů odráží systematickou práci trenérů a nadšenců Outdoor eXtreme Adventure 
sportu u nás.

Samostatně funguje sekce České asociace horského orientačního běhu a rogainingu  
a od roku 2021 také Spartan Race. 
 
Mistři České republiky 2020
MČR Adventure Race – 500 km, 4 dny a 3 noci (minimálně jedna žena)
 Jaroslav Krajník, Pavel Kurz, Tereza Rudolfová, Tomáš Petreček    
 Black HILL/EPO – Salomon-Suunto CZ AR Team  
MČR jednotlivci 
Muži   Jan Brož
Ženy Kristýna Eisnerová
MČR Rogaining
Muži Radovan Čech / Ondřej Skripnik 
Smíšené Jana Ryantová / Matěj Kubina
Ženy Věra Hájková / Zuzana Setínková
MČR Horský OB
Muži Marek Novotný / Vítek Kostejn 
Smíšené Monika Doležalová / Simon Hausenblas 
Ženy Lucie Kundratová / Radka Křížová

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Mistrovství světa a Evropy
MS štafet – amater 1. místo – ASS Brno Extreme
 Dominik Sádlo, Aleš Vodsedálek, Matyas Zieris, Jan Jobánek
 2. místo – ASS Brno Create
 Milan Janata, Stanislav Mayer, David Mrůzek, Michal Kaněra
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v prvním utkání narazily na soupeřky ze Švédska. Vítkovické hráčky předvedly sympatický 
výkon, ale na Täby FC to nestačilo a konečný výsledek byl 3:6. Boj o bronz už měl šťastnější 
konec a svěřenkyně Tomáše Martiníka vyhrály nad finským SB-Pro 7:3. 

Úspěšný výlet do Lotyšska si udělala reprezentace mužů. V sestavě na tento turnaj bylo 
mnoho nových jmen a neokoukaných tváří. V kvalifikaci na odložené mistrovství světa je 
čekaly tři zápasy a případné finále. Muži byli ve všech zápasech favority, což také potvrdili. 
První zápas vyhráli nad Lichtenštejnskem vysoko 25:0, poté porazili Španělsko 18:1 a třetí 
zápas proti Nizozemsku zvládli v poměru 7:1. Ve finále na Čechy čekalo domácí Lotyšsko, 
které zdolali 5:3. 

Juniorky navštívily Polsko, kde byla na programu pětice zápasů. Češky ve všech domino-
valy a opanovaly celý Polish Cup. V posledním, papírově nejtěžším zápase dokonce nasá-
zely Švýcarkám devět gólů!  Junioři vycestovali do Švýcarska, kde sehráli zápas s tamní 
reprezentací a Finy. České naděje porazily Švýcary těsným poměrem 5:4, naopak na Finy 
nestačily a odvezly si vysokou porážku 2:18. Pak ale přišla covidová stopka a pro rok 2020 
tak byl zrušený tradiční turnaj EFT. V září se v pražské UNYP Areně konala speciální akce  
s názvem Federální derby 2020 – ženy i muži nad Slovenskem dominovali a ovládli všech-
ny zápasy.

Kvůli koronaviru se nedohrály nejvyšší soutěže a vítěz byl určen jen po základní části –  
v ženách Vítkovice a v mužích Mladá Boleslav. Ovšem fanoušci si mohli zážitky z vyřazo-
vacích bojů aspoň částečně vynahradit speciálními projekty jako virtuální play-off nebo 
#florbaldoma. Juniorská mistrovství světa byla odložena. Junioři si své domácí MS zahrají 
na konci srpna 2021 a juniorky by se do švédské Uppsaly měly přesunout v září. Světové 
šampionáty mužů a žen jsou naplánovány na konec roku 2021.

Vítězové Poháru Českého florbalu 2020
Muži: Technology Florbal MB
Ženy: FAT PIPE FLORBAL CHODOV
Ostatní soutěže ukončeny s ohledem na pandemii předčasně. 

Fotbalová asociace České republiky
Název svazu, zkratka: Fotbalová asociace České republiky, FAČR
Sídlo: Atletická 2474/8, 169 Praha 6, telefon: 233 029 111,
fax: 233 353 107, e-mail: facr@fotbal.cz, internet: www.fotbal.cz
Předseda VV: Ing. Martin Malík
Telefon i fax: viz sídlo, e-mail: zemcikova@fotbal.cz (sekretariát)
Generální sekretář: JUDr. Jan Pauly
Telefon i fax: viz sídlo, e-mail: viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemi:
Federation Internationale de Football Association (FIFA), www.fifa.com,
211 členských zemí, Curych (Švýcarsko)
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
Union des Associations Europeennes de Football (UEFA), Route de Geneve 46,
Nyon, CH-1260; www.uefa.com, 55 členských zemí, Nyon (Švýcarsko)

Ještě než se fotbalový rok 2020 mohl pořádně rozběhnout, nastal kvůli pandemii Covid-
19 útlum běžného života a fotbal nebyl pochopitelně v tomto směru výjimkou. Ukonče-
ny byly veškeré soutěže dospělých i mládeže. Po restartu se rozjely nejprve profesionální 
soutěže a pravidelně se začalo hrát až v polovině roku, jenže po dvou měsících se zastave-
ní všech soutěží – kromě profesionálních – opakovalo. 

Odloženo o rok bylo EURO 2020, a tak reprezentační ruch začal až v září. Týkal se však jen 
reprezentací mužů a žen a také týmu do 21 let. Všechny ostatní mládežnické kategorie 

Radost mužské florbalové 
reprezentace při utkání 
Federálního derby proti 
Slovensku
Foto: Český florbal/Martin 
Flousek

Tomáš Souček patřil 
k největším oporám 
reprezentace – na snímku 
ve vítězném utkání se 
Slovenskem



o své evropské šampionáty přišly, a to bez náhrady. České výběry tak nemohly hrát své 
kvalifikační turnaje o postup na vrcholné akce.

Národní A-tým příjemně potěšil jednoznačnou výhrou 3:1 v Bratislavě nad Slovenskem 
v úvodním zápase Ligy národů B. Vzápětí však přišlo rozhodnutí, které v celé reprezen-
tační historii nemá obdoby – kvůli nákaze Covidem-19 u některých členů, byl tým hygi-
eniky rozpuštěn. To vše pouhé tři dny před domácím utkáním Ligy národů se Skotskem. 
Díky velké euforii a úsilí všech zainteresovaných se podařilo složit zcela jiný tým, který 
pod vedením trenéra Davida Holoubka v Olomouci statečně vzdoroval a Skotům podlehl 
nakonec až po velkém boji 1:2.

V následujícím utkání oslavil český fotbal v přípravě na Kypru výhrou 2:1 velké jubileum – 
800. reprezentační zápas v historii. Říjnová cesta Evropou pokračovala výhrou 2:1 v Izraeli, 
která zvýšila naději týmu na první místo ve skupině. Ale už o tři dny později na prázdném 
Hampden Parku v Glasgowě se Češi nechali zaskočit rychlým gólem. Své šance, z nichž asi 
největší byla Tomáše Součka krátce před koncem, neproměnili a prohra 0:1 tak znamenala 
posun nadějí na postup do oblasti teorie.

Listopadový termín začal utkáním s Německem. Za normálních okolností by šlo o slav-
nostní událost. Fotbal bez diváků v Lipsku, kde Němci zkoušeli hráče širšího kádru a Češi 
prohráli 0:1, jí ale nebyl. 

Naštěstí svěřenci Jaroslava Šilhavého zachránili obtížný rok domácími výhrami v zápasech 
Ligy národů. Vítězství 1:0 nad izraelskou reprezentací znamenalo náhle zvýšení šance na 
první místo ve skupině, protože Slovensko porazilo Skoty. Pak stačilo porazit i podruhé 
na podzim Slovensko, což se podařilo výsledkem 2:0 díky brankám Součka a Ondráška,  
a doufat, že Izrael neprohraje se Skotskem. I tento předpoklad vyšel a podivný pandemic-
ký rok skončil pro český fotbal výborně – výhrou ve skupině a postupem do Ligy národů 
A, tedy mezi evropskou elitu.

Své k úspěchu v roce 2020 řekli i fotbalisté do 21 let. Po povinné výhře 6:0 v San Marinu, 
udrželi ve skupině náskok před Chorvatskem remízou 0:0. Pak se ale jejich pozice otřásla 
zbytečnou prohrou 0:2 ve Skotsku, jehož barvy tak našemu fotbalu nebyly v roce 2020  
k úspěchu prostě souzené… Naštěstí se situace vyvinula tak, že Lvíčata po výhrách 1:0  
v Litvě a 2:0 v Řecku postoupila na evropský šampionát z prvního místa. Turnaj jednadva-

cítek proběhne v Maďarsku a ve Slovinsku v roce 2021 ve dvou částech – v březnu jsou na 
pořadu skupiny a osm nejlepších bude pokračovat v červnu.

S nadějemi na první účast na mistrovství Evropy vzhlíží k baráži fotbalistky, které si na 
podzim poradily s Polskem po remíze 0:0 vyhrály venku 2:0, rozstřílely Ázerbájdžán 3:0  
a Moldavsko dokonce 7:0. Nestačily jen venku na Španělky a prohrály 0:4. 

Pozoruhodný rok úspěchů českého reprezentačního fotbalu ještě potvrdili futsalisté, kteří 
v baráži porazili v nervy drásajícím rozstřelu favorizované Chorvaty a postoupili na mis-
trovství světa. Mimochodem reprezentaci na EURO a v nejvyšší Lize národů, jednadvacít-
ku na mistrovství Evropy a futsal na mistrovství světa mají jen tři evropské země – Španěl-
sko, Portugalsko a Česko!!!

Pandemie zasáhla i do ligové soutěže. Ta nebyla dohrána – nikdo však nesestoupil a liga 
byla rozšířena na 18 celků. Mistrovský titul obhájila Slavia Praha, ale „double“ tentokrát 
nezískala. Domácí pohár se stal kořistí odvěkého rivala Sparty Praha, která zdolala Slovan 
Liberec 2:1 a získala domácí trofej po šesti letech. Slavia nedokázala zopakovat postup do 
skupiny Ligy mistrů, když v závěru barážové odvety s Midtjyllandem propadla. O to více 
potvrzovala svoji kvalitu v Evropské lize, kde bodovala, postoupila do jarní části. 

Ve skupině Evropské ligy hrála i Sparta Praha, která si působení v této fázi evropského 
pohárového fotbalu vyzkoušela po tříletém půstu a v silné skupině dvakrát hladce zdolala 
glasgowský Celtic – nestačila však na Lille a AC Milan. O bod více získal ve skupině Slovan 
Liberec, dvakrát porazil Gent, jednu remízu získal z duelů s CZ Bělehrad a dvakrát prohrál 
s Hoffenheimem. 

Mistři České republiky 2020
Muži:  SK Slavia Praha
Starší dorost:  nedokončeno
Mladší dorost: nedokončeno
Starší žáci U15:  nedokončeno
Starší žáci U14:  nedokončeno

Ženy: nedokončeno
Dorostenky: nedokončeno
Starší žákyně: nedokončeno 
Mladší žákyně: nedokončeno
Starší přípravka: nedokončeno 
Mladší přípravka: nedokončeno

Výhra nad Řeckem 2:0 pečetila  
postup Lvíčat na evropský šampionát 

Displej mobilního 
telefonu oznámil  
že Izrael zdolal 
Skoty a Češi tak  
mohou slavit 
postup na ME 
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Název svazu, zkratka: Česká golfová federace (ČGF)
Sídlo: Golden office, Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník 
Telefon: 702 106 107
E-mail: cgf@cgf.cz, internet: www.cgf.cz
Prezident: Ing. Zdeněk Kodejš, kontakt: viz sídlo
Generální sekretář: Aleš Libecajt, kontakt: viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, 
sídlo a počet členských zemí:
International Golf Federation (IGF), Maison du Sport International, Av deRhodanie 54, 
1007 Lausanne, Switzerland, internet: www.igfgolf.org, počet členských zemí: 146 
Název evropské federace, její zkratka, sídlo:
European Golf Federation (EGA), Place de la Croix-Blanche 19, CP 110, 
CH-1066 Epalinges, Switzerland, internet: www: ega-golf.ch

Rok 2020 byl bohužel v mnoha ohledech jiný než předcházející roky, a to vzhledem k celo-
světové pandemii způsobené onemocněním Covid-19, které se počátkem roku dostalo  
z Asie postupně na všechny kontinenty světa.  Pandemie zasáhla běžný život všech lidí  
a stejně tak i sportovní prostředí.

Mnohá vládní opatření především v jarních měsících zastavila obvyklý start golfové sezó-
ny v České republice a samozřejmě také v dalších evropských zemích. Nakonec se – i přes 
opožděný start sezony – podařilo uskutečnit postupně téměř všechny vrcholné akce roku 
2020 pořádané Českou golfovou federací.

Co se týče pořádání profesionálních golfových turnajů na území České republiky, tradič-
ní turnaje pro muže z okruhu European Challenge Tour a European Tour byly vzhledem  
k pandemii pro rok 2020 promotérem turnajů zrušeny. 

Naopak, v oblasti ženského profesionálního golfu byl v posunutém termínu uspořádán již 
4. ročník turnaje z okruhu LET Access Series, jehož spolupořadatelem byla Česká golfová 
federace. V srpnu se také uskutečnil turnaj z okruhu Ladies European Tour.

V amatérském golfu jsme byli již druhým rokem pořadatelem mistrovství Evropy hráčů 
do 16 let – European Youg Masters, které se konalo taktéž v posunutém termínu koncem 
měsíce srpna v GC Mladá Boleslav.

Co do úspěšnosti amatérské reprezentace ČR, lze rok 2020 považovat za průměrně úspěš-
ný. V soutěži družstev byl úspěšný pouze tým hráčů do 16 let, který na ME hráčů své věko-
vé kategorie skončil na 2. místě a potvrdil tak, že patří mezi přední evropské mládežnické 
týmy. V hodnocení jednotlivců si 3. místo, a tím i bronzovou medaili, vybojovala Denisa 
Vodičková z Beskydského GK. Mezi jednotlivci v kategorii dospělých patří nejlepší výsle-
dek Sáře Kouskové z Prague City GC, která na ME žen v silné konkurenci vybojovala vyni-
kající 8. místo.

Nicméně největší podíl na úspěších české golfové reprezentace patří v roce 2020 jedno-
značně profesionálnímu hráči Ondřeji Lieserovi, jenž se po pouhých 5 odehraných turna-
jích profesionální série European Challenge Tour stal celkovým vítězem této tour a získal 
plnou hrací kartu na nejvyšší evropskou profesionální golfovou tour mužů European Tour 
v roce 2021. Jedná se historicky o nejlepší výsledek českého profesionálního golfisty.

V oblasti členské základny byl počet registrovaných subjektů ČGF (klubů) celkem 183, při-
čemž počet registrovaných hráčů mírně vzrostl oproti roku 2019 o 139 členů. V roce 2020 
bylo v klubech ČGF registrováno celkem 52 401 hráčů, z toho 5 840 byla mládež do 18 
let.

Co se týče počtu znormovaných golfových hřišť v České republice, jejich celkový počet 
v roce 2020 byl 105, z toho jsou hřiště: 2 x 36 jamek, 4 x 27 jamek, 47 x 18 jamek a 52 x 9 
nebo méně jamek. 

Vrcholem domácí amatérské sezóny 2020 bylo Mezinárodní mistrovství ČR ve hře na rány, 
které se v polovině srpna uskutečnilo v Golf Clubu Karlštejn. Titul mezinárodního mistra 
ČR získal v kategorii mužů český hráč Matyáš Zapletal z Golf Clubu Kunětická Hora, v kate-
gorii žen titul mezinárodní mistryně ČR vybojovala teprve patnáctiletá Denisa Vodičková 
z Beskydského Golfového Klubu. 

Jiří Zuska a Denisa Vodičková v závěru sezóny 2020 získali ocenění Golfista a Golfistka roku 
2020 – Amatér, resp. Amatérka. Ocenění mezi profesionály Golfista roku 2020 – Profesionál 
získal Ondřej Lieser a ocenění Golfistka roku 2020 – Profesionálka získala Klára Spilková.

Mistři České republiky 2020
Jednotlivci:
mezinárodní mistr ČR ve hře na rány Matyáš Zapletal GC Kunětická Hora
mezinárodní mistryně ČR ve hře na rány Denisa Vodičková Beskydský GK
mezinárodní mistr ČR ve hře na jamky David Siwy GC Erpet Praha
mezinárodní mistryně ČR ve hře na jamky Sára Zrníková Slovensko
národní mistryně ČR ve hře na jamky Agáta Vahalová Beskydský GK
mezinárodní mistr ČR juniorů Lukáš Zušťák Slovensko
národní mistr ČR juniorů Vlastimil Miler Greensgate GC
mezinárodní mistryně ČR juniorek Sára Kousková Prague City GC
mezinárodní mistr ČR dorostenců Václav Tichý GC Hodkovičky
mezinárodní mistryně ČR dorostenek Denisa Vodičková Beskydský GK

Denisa Vodičková a Matyáš 
Zapletal, mezinárodní mistři 
2020 – MMČR na rány  
Foto: Zdeněk Sluka
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národní mistr ČR kadetů Matěj Bača Beskydský GK
národní mistryně ČR kadetek Denisa Vodičková Beskydský GK
národní mistr ČR starších žáků Jakub Janda Greensgate GC
národní mistryně ČR starších žákyň Adéla Tarantová GC Erpet Praha
národní mistr ČR mladších žáků Václav Švub GC Svratka 1932
národní mistryně ČR mladších žákyň Veronika Černá Sokrates G&CC
mezinárodní mistr ČR MID amatérů Radek Kohout GC Hodkovičky
mezinárodní mistryně ČR MID amatérů Silvie Dittertová Royal GC Mariánské Lázně
mezinárodní mistr ČR seniorů Andrew Bruce Lucembursko
národní mistr ČR seniorů Petr Chajda GC Black Bridge
mezinárodní mistryně ČR seniorek Martina Fulínová GC Karlovy Vary
mezinárodní mistr ČR master seniorů  Josef Novák GC Pardubice
mezinárodní mistryně ČR master seniorek Helena Janoudová Royal GC Mariánské Lázně
akademický mistr ČR Šimon Zach Prague City GC
akademická mistryně ČR Gabriela Roberta Vítů GK Hluboká nad Vltavou
Družstva:
mezinárodní mistr ČR středoškolských 
družstev SŠ ekonomická se sportovním zaměřením
národní mistr ČR družstev mužů Beskydský Golfový Klub
národní mistr ČR družstev žen Beskydský Golfový Klub
národní mistr ČR družstev chlapců do 18 let GC Hodkovičky
národní mistr ČR družstev dívek do 18 let Beskydský Golfový Klub
národní mistr ČR smíšených družstev mládeže 
do 16 let Beskydský Golfový Klub
národní mistr ČR smíšených družstev žáků 
do 14 let GC Hodkovičky

Ondřej Lieser
Foto: Facebook.com/OndrejLieser

Česká gymnastická federace
Název svazu, zkratka, počet členů:
Česká gymnastická federace (ČGF), 18 486 členů
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
Telefon: 242 429 260, email: cgf@gymfed.cz
Internet: www.gymfed.cz
Předseda: Roman Slavík, 
Generální sekretář: Michal Šotola
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) - Avenue de la Gare 12A,  
Case postale 630, 1001 Lausanne, Švýcarsko, 152 členských zemí
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Gymnastics, Avenue de la Gare 12, 1003 Lausanne, Švýcarsko,  
50 členských zemí

Rok 2020 měl být ve znamení OH 2020 v Tokiu, na které se probojovali také zástupci české 
gymnastiky. Osud tomu však chtěl jinak a museli jsme se smířit nejen s odkladem olympij-
ských her na následující rok, ale také s odkládáním nebo rovnou rušením dalších význam-
ných mezinárodních soutěží včetně ME a MS. 
Vládní opatření, která měla pomoci v boji se šířením onemocnění Covid-19, poznamenaly 
obdobně také možnosti pořádání domácích mistrovských soutěží. Na jaře bylo rozhod-
nuto o jejich přesunutí do druhé poloviny roku. Po letním rozvolnění však přišla druhá 
podzimní vlna onemocnění a opětovně zavedená vládní opatření vystavila pořádání mis-
trovských soutěží definitivní stopku.
Ze soutěží organizovaných Českou gymnastickou federací se tak podařilo uspořádat 
jen jeden závod Českého poháru ve skocích 
na trampolíně (26. 9. 2020, Odolena Voda)  
a těsně před podzimní uzávěrou jeden závod 
Poháru federací v aerobiku (11.10. 2020, Pra-
ha).
Amatérský a výkonnostní sport byl po vět-
šinu roku 2020 paralyzován v důsledku 
vládních opatřeními, kterými byla praktic-
ky znemožněna sportovní příprava gym-
nastů a gymnastek ve vnitřních prostorách. 
Našim sportovcům tak většinou zbývala jen 
možnost online tréninků a tréninků ve ven-
kovních prostorech zaměřených hlavně na 
udržení fyzické kondice bez možnosti přípra-
vy na nářadí. 
Koncem roku byla umožněna Ministerstvem 
zdravotnictví za omezujících a přísných pod-
mínek příprava „profesionálním“ sportov-
cům, což částečně pomohlo vyřešit přípravu 
seniorských reprezentantů ČR v jednotlivých 
gymnastických sportech zaštiťovaných Čes-
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kou gymnastickou federací, ale pro drtivou většinu oddílů a klubů v podstatě nevyřeši-
lo nic. Výsledkem vládních opatření a omezení bude s velkou pravděpodobností pokles 
členské základny gymnastických sportů. Jak velký pokles zaznamenáme, bude záležet na 
tom, jak rychle se povede restart sportu a v neposlední řadě bude záleže také na aktivi-
tách České gymnastické federace, které by měly oddílům a klubům při tomto restartu 
pomoci.

Naši reprezentanti absolvovali v mezinárodním měřítku jen dva závody. Jedním z nich 
byl závod Světového poháru ve sportovní gymnastice na začátku října (1.-4.10. 2020)  
v Szombathély v Maďarsku. Zde nám udělala radost bronzovou medaili na kladině „olym-
pionička“ Aneta Holasová a také stříbrem ve finále na přeskoku Ondřej Kalný. O zlato přišel 
při stejné výsledné známce jen díky „tie-breaku“. Jeho výsledek byl o to cennější, že ho 
vybojoval v silné konkurenci, v níž byli i medailisté z ME, MS  a OH. Další naši gymnasté 
David Jessen a Daniel Ponížil skončili těsně za branami finále. 

Druhým a posledním významným mezinárodním závodem sezony bylo dvakrát odložené 
mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice juniorů, juniorek, mužů a žen, které proběhlo 
v prosinci v tureckém Mersinu. České gymnastické federaci se podařilo zajistit pro vybrané 
reprezentanty společný přípravný výcvikový tábor v chorvatském gymnastickém centru  
v Osijeku. Po návratu se uskutečnila příprava v domácím prostředí jednolitých gymnastic-
kých klubů a v případě juniorek a žen probíhala před odletem na ME a MEJ na základě 
výjimky ministerstva zdravotnictví ve specializované gymnastické tělocvičně v Liberci. 
Příprava pěti reprezentantů byla narušena onemocněním Covid-19, což se u části z nich 
projevilo na výkonech předvedených na ME a MEJ v Mersinu.

 Na ME potvrdil Ondřej Kalný na přeskoku svůj výkon ze závodu Světového poháru  
v Szombathély.  V Mersinu vybojoval postup do finále, kde se umístil na 5. příčce. Škoda 
byla chyb Davida Jessena na koni našíř a hrazdě, které ho připravily o postup do finá-
le. K finále na prostných měl blízko také Daniel Ponížil, který skončil na tomto nářadí  
v pozici druhého náhradníka. V soutěži družstev chybělo našim gymnastům jen 0,254 bodu  
k postupu do šestičlenného finále.

Ženám se na ME v kvalifikačních bojích moc nedařilo. Přece jen bylo vidět, že jejich výko-
ny byly poznamenány nucenou „covidovou“ přestávkou. Žádná z našich reprezentantek 
se neprobojovala do finále na jednotlivých nářadích. Nejblíže k němu měla Dominika 
Ponížilová na přeskoku, kde byla druhou náhradnicí. V kvalifikaci byla naši nejlepší „více-
bojařkou“ Sabina Hálová. Družstvo žen se probojovalo z 5. místa do šestičlenného finále, 
kde své 5. místo z kvalifikace potvrdilo. 

Potěšující byla umístění juniorek Lucie Maříkové a Nely Štěpandové ve finále na kladině, 
respektive na prostných. Obě závodnice obsadily ve finále 7. místo. Nela Štěpandová navíc 
obsadila ve víceboji lichotivé 9. místo. Je zapotřebí připomenout, že ME a MEJ v Turecku 
se nezúčastnila řada zemí, ale v případě Nely Štěpandové je nutné vyzdvihnout zejména 
předvedený výkon. 

Junioři si na rozdíl od svých juniorských kolegyň nevybojovali finále na jednotlivých 
nářadích. Nejblíže k němu byl na přeskoku odchovanec českobudějovické gymnastiky 
Daniel Bago. Junioři ale měli díky Vojtěchu Šáchovi a Františku Margholdoví dvojnásobné 
zastoupení ve finále víceboje. Vojtěch Šácha obsadil ve finále víceboje 14. místo. Františ-
kovi Margholdovi se v něm však příliš nedařilo a uzavíral výsledkovou listinu finalistů (24. 
místo). 

Některé lichotivé výsledky prosincového ME a MEJ v tureckém Mersinu však nelze vzhle-
dem k omezenému počtu zúčastněných zemí, obzvláště v soutěži družstev, přeceňovat.  

V případě některých našich sportovních gymnastů a gymnastek však dosažené výsledky 
– a především pak předvedené výkony – hodně napověděly o jejich budoucích možnos-
tech a ambicích v následujících letech. 

Na závěr si dovolíme připomenout pomoc pracovníků Českého olympijského výboru  
a Národní sportovní agentury a jejich podporu, která významně přispěla k souhlasu Vlády 
ČR s využitím „vládního speciálu“ pro leteckou dopravu našich reprezentantů do dějiště 
ME a MEJ v Turecku. Všem uvedeným patří dík našich reprezentantů, kteří se tak mohli  
v předvánočním čase všichni vrátit ve zdraví a v pořádku zpět do ČR.    

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
MISTROVSTVÍ EVROPY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE (9.-13. 12. 2020, Mersin / TUR)
MUŽI
5. místo – přeskok Ondřej Kalný 
MISTROVSTVÍ EVROPY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE (17.-20. 12. 2020, Mersin / TUR)
ŽENY
5. místo – družstva Natálie Brabcová, Magdaléna Coufalová, Sabina Hálová, 
 Aneta Holasová, Dominika Ponížilová
JUNIORKY
6. místo – družstva Nela Tereza Kaplanová, Lucie Maříková, Sára Procházková, 
 Nela Štěpandová, Lucie Trnková
7. místo – kladina Lucie Maříková
7. místo – prostná Nela Štěpandová 
9. místo – víceboj  Nela Štěpandová

SVĚTOVÝ POHÁR VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE (1.-4. 10. 2020, Szombathély / HUN) 
2. místo – přeskok Ondřej Kalný 
3. místo – kladina  Aneta Holasová

Ondřej Kalný s trenérem Jaromírem Labonkem
Foto: ČGF
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Český svaz házené
Název svazu, zkratka: Český svaz házené, ČSH
Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Telefon: 273 160 086, fax: 273 160 086
E-mail: info@handball.cz, internet: www.handball.cz
Prezident: Ing. Jaroslav Chvalný,Budějovická 778/3a, 
140 00 Praha 4, e-mail: chvalny@chf.cz
Název mezinárodní federace, zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Handball Federation (IHF)
Peter Merian-Strasse 23, P. O. Box 312, 4020 Basilej, Švýcarsko, 209 zemí
Internet: www.ihf.info
Název evropské federace, zkratka, sídlo a počet členských zemí:
European Handball Federation (EHF)
Hoffingergasse 18, 1120 Vídeň, Rakousko, 52 zemí
Internet: www.eurohandball.com

Po stabilizaci personálního obsazení sekretariátu Českého svazu házené pokračovala  
v roce 2020 exekutiva Českého svazu házené v čele s prezidentem Jaroslavem Chvalným 
v projektech započatých v roce 2019. Stejně jako prakticky všechna sportovní odvětví  
i házenou zásadně poznamenala v roce 2020 pandemie onemocnění Covid-19 a s ní spo-
jená protiepidemická opatření. Přesto se podařilo Českému svazu házené zrealizovat řadu 
významných projektů a kroků k dalšímu rozvoji tohoto sportu.

V oblasti práce s talentovanou mládeží se jednalo například o projekt Sportovních stře-
disek SpS, který podpořil padesát klubů v České republice, jež se dlouhodobě kvalitně 
věnují rozšiřování členské základny a především výchově hráčských talentů. V rámci pro-
jektu SpS získaly kluby se statusem Sportovního střediska podporu ve formě finanční-
ho příspěvku pro kvalifikované trenéry v rámci organizace sportovní přípravy členů SpS  
a také softwarové (formou trenérského portálu XPS network) a metodické zabezpečení 
pro další zkvalitnění tréninkové činnosti.

V březnu roku 2020 bylo rovněž vyhlášeno výběrové řízení na přidělení statutu Trénin-
kových center mládeže (TCM) a Regionálních klubových center (RKC). Cílem projektu je 
podpora přípravy talentovaných sportovců mládežnických a dorosteneckých kategorií, 
podpora trvalého zlepšování standardů ve všech aspektech házené, a to konkrétně po 
stránce sportovní, metodické, legislativní a finanční. Statut TCM byl na základě výběrové-
ho řízení a předložených projektů udělen klubům DHC Slavia Praha a DHK Zora Olomouc 
(dívčí složka) a klubům TJ Sokol Nové Veselí, HC Zubří, HC Dukla Praha a SKP Frýdek-Místek 
(chlapecká složka). Statut RKC získaly kluby TJ Sokol Poruba, DHC Plzeň a HC Zlín (dívčí 
složka) a Talent Plzeň, HBC Jičín, ASK Lovosice–házená a HCB Karviná (chlapecká složka).

Metodická komise ČSH také připravila a publikovala novou Koncepci metodiky ČSH, novou 
testovou baterii pro testování předpokladů herního výkonu v házené a v neposlední řadě 
také novou učebnici házené Výuka házené 1. díl: Průvodce výukou.

Jedním z dílčích cílů rozvoje házené v regionech bylo zajištění profesionalizace krajských 
svazových aparátů. To se podařilo v uplynulém roce, kdy v jednotlivých krajích byly zří-
zeny a obsazeny profesionální pozice krajských manažerů a krajských trenérů, jejichž 
primárním úkolem je systematická práce na rozšiřovaní členské základny v jednotlivých 

regionech, zajišťování správní a úřední agendy krajských házenkářských svazů a v nepo-
slední řadě také kvalitní vzdělávací, trenérská a metodologická činnost pro další zkvalit-
nění práce s talentovanou mládeží v regionech.

Jedním z nejrozsáhlejších projektů roku 2020 pak bylo úspěšné spuštění nového infor-
mačního systému HandballNet 2.0, jehož prostřednictvím učinila česká házená zásadní 
krok ke kompletní digitalizaci veškeré svazové agendy. Nový informační systém umož-
ňuje všem registrovaným členům ČSH spravovat naprostou většinu potřebných úkonů 
vůči krajským házenkářským svazům nebo Českému svazu házené elektronickou cestou. 
V rámci spouštění nového systému probíhala v letních měsících loňského roku řada osob-
ních i webových sminářů a školení a Český svaz házené rovněž zajistil všem členským klu-
bům finanční podporu na kompenzaci nákladů spojených s digitalizací agendy. Systém 
byl plně spuštěn se začátkem soutěžní sezóny 2020/2021 v srpnu roku 2020, a to včetně 
navazující nové webové prezentace Českého svazu házené (www.handball.cz) a aplikace 
pro mobilní telefony. Do budoucna se počítá s dalším rozvojem komunikačních platforem 
i samotného informačního systému, přičemž se předpokládá jeho rozšíření o další funk-
cionality.

S ohledem na pandemickou situaci v jarních měsících roku 2020 se Český svaz házené roz-
hodl uspořádat tradiční galavečer házené spojený s vyhlášením výsledků ankety Házen-
kář sezóny rovněž online formou a slavnostní předávání ocenění nabídl fanouškům i čle-
nům v podobě živého přenosu z virtuálního studia prostřednictvím svých komunikačních 
platforem. Házenkářkou sezóny se stala Markéta Jeřábková, Házenkářem sezóny Martin 
Galia.

Česká házenkářská reprezentace mužů na mistrovství Evropy 2020 v Rakousku 
 Foto: EHF
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S přetrvávající nepříznivou epidemickou situací a zastavením amatérských a mládežnic-
kých soutěží hledali rovněž zástupci ČSH nové tréninkové a vzdělávací možnosti. Čes-
ký svaz házené tak připravil například několik online trenérských seminářů, zpřístupnil 
metodický tréninkový systém XPS širšímu okruhu uživatelů z řad trenérů nebo publikoval 
řadu tréninkových videí pro házenkáře různých věkových kategorií pro domácí přípravu.

Reprezentační týmy
Rok 2020 sportu nepřál, a to ani českým reprezentačním týmům. Přesto se oběma národ-
ním výběrům podařilo zúčastnit se a kvalitně reprezentovat Českou republiku na evrop-
ských šampionátech. V lednu se čeští muži představili na EHF EURO 2020, které hostilo 
Rakousko, Norsko a Švédsko. Český výběr ve Vídni vybojoval postup ze skupiny a v násled-
ných bojích hlavní fáze turnaje získal konečné 12. místo v konkurenci 24 družstev daleko 
před některými vysoko favorizovanými výběry.

Ženský tým se na evropském šampionátu představil v prosinci, a to po prakticky celo-
roční pauze bez mezinárodního utkání. Účast na evropském šampionátu nakonec získaly 
Češky z rozhodnutí EHF poté, co nebylo možné rozehranou evropskou kvalifikaci na jaře 
2020 dohrát kvůli nepříznivé pandemické situaci. Na EHF EURO 2020 tak nastoupila stej-
ná družstva, která se zúčastnila šampionátu v roce 2018. Češky v silné konkurenci v dán-
ském Herningu nedosáhly na postup ze skupiny, když podlehly týmům Ruska, Španělska 
a Švédska. Na šampionátu skončily mezi 16 účastníky patnácté.

Pandemie silně poznamenala programy mládežnickcýh výběrů. České házenkářky se měly 
po letech představit na dorosteneckém mistrovství světa v Číně, několikrát přeložený tur-
naj byl nakonec zcela zrušen. Odložen byl EHF Championship hráčů do 18, a to až na srpen 
roku 2021. EHF Championship a EHF EURO hráčů do 20 let bylo zrušeno úplně.

Klubové soutěže
Titul v nejvyšší házenkářské soutěži Extralize mužů obhajovali házenkáři Talentu Plzeň. 
Pandemie koronaviru a vládní omezení však znemožnily sehrání posledního 22. kola sou-
těže i plánovaného play-off. Ke dni 10. dubna 2020 byla soutěž ukočena bez vyhlášení 
vítěze i sestupujícího, pro marketingové účely bylo jako konečné stanoveno umístění po 
odehraném 21. kole soutěže. Ostatní mužské a chlapecké soutěže řízené Českým svazem 
házené byly v ročníku 2019/2020 anulovány a dohrán nebyl ani Český pohár mužů.

V podzimní části sezóny 2020/2021 byla v amatérských soutěžích odehrána pouze tři kola 
a do konce kalendářního roku 2020 nedošlo k obnovení soutěží. Již v prosinci roku 2020 
byl předčasně zrušen také další ročník Českého poháru mužů 2020/2021. Pouze s třítý-
denním přerušením pokračovala na podzim jen nejvyšší profesionální soutěž házenkářů 
STRABAG Rail Extraliga mužů.

Nejvyšší soutěž žen se i v sezóně 2019/2020 odehrávala jako společná česko-slovenská 
liga. Ani ta však nebyla dohrána, společná česko-slovenská část byla předčasně ukončena 
30. března 2020, nadstavbová národní část soutěže byla ukončena kvůli protiepidemic-
kým opatřením ke dni 6. května 2020 a český mistr nebyl ani v kategorii žen určen. Dohrán 
byl pouze Český pohár žen. Na Final4 v Kutné Hoře vybojoval prvenství favorizovaný tým 
Baníku Most.

V sezóně 2020/2021 byly ženské amatérské soutěže přerušeny po čtyřech odehraných 
kolech a do konce kalendářního roku 2020 nedošlo k jejich obnovení. Předčasně zrušen 
byl také Český pohár žen ročníku 2020/2021. Podobně jako v mužské kategorii pokračova-
la pouze nejvyšší profesionální soutěž žen – česko-slovenská MOL liga.

Mistři České republiky 2020
Házenkářský desetiboj – dívky (mladší žákyně):  anulováno
Starší žačky:  anulováno
Mladší dorostenky:  anulováno
Starší dorostenky:  anulováno
Ženy:  ukončeno bez určení mistra
Házenkářský desetiboj – chlapci (mladší žáci):  anulováno
Starší žáci:  anulováno
Mladší dorostenci:  anulováno
Starší dorostenci:  anulováno
Muži:  ukončeno bez určení mistra
Vítězové Českého poháru 2019
Ženy:  Baník Most
Muži:  ukončeno
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Česká házenkářská 
reprezentace žen 
na mistrovství 
Evropy 2020 
v Dánsku
Foto: EHF
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Českomoravský svaz hokejbalu
Název svazu, zkratka: Českomoravský svaz hokejbalu (ČMSHb)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon i fax: 266 313 766, internet: www.hokejbal.cz,
e-mail: hokejbal@hokejbal.cz
Předseda: Martin Komárek, viz sídlo,
e-mail: komarek@hokejbal.cz
Generální sekretář: Tomáš Březina, viz sídlo,
mobil: 603 469 494, e-mail: brezina@hokejbal.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Street & Ball Hockey Federation (ISBHF), Česká republika, 46 zemí,
internet: www.isbhf.com
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: není ustavena

Na základě pandemie nemoci Covid-19 došlo 12. března 2020 k odložení všech nesehra-
ných utkání v soutěžích řízených ČMSHb i v soutěžích řízených RSHb. Vzhledem k pokra-
čující pandemické situaci musely být nakonec všechny soutěže ročníku 2019/2020 k 22. 
dubnu 2020 anulovány. V žádné z kategorií nebylo možné určit vítěze, protože se neusku-
tečnil dostatečný počet utkání. Ligová komise připravila tři turnaje – ALPA Pohár mužů, 
BEKO Pohár juniorů a COALSOFT Pohár dorostu, které se uskutečnily v červnu ve Světlé 
nad Sázavou.

Rovněž podzimní část ročníku 2020/2021 musela být díky zhoršené pandemické situa- 
ci pozastavena. Vzhledem k vládním opatřením byly soutěže přerušeny 11. října 2020  

a do konce kalendářního roku se již nerozeběhly. Podařilo se odehrát pouze sedmadvacet 
zápasů v Extralize mužů a také další kategorie na tom byly podobně. Dne 23. listopadu 
ligová komise informovala kluby o možných scénářích pokračování sezóny 2020/2021 na 
jaře 2021.  

Reprezentační týmy měly v roce 2020 startovat na třech mezinárodních akcích. Vzhledem 
k celosvětové pandemii nemoci Covid-19 rozhodla Mezinárodní hokejbalová federace  
o přesunu všech soutěží na rok 2021. V roce 2020 se neuskutečnilo mistrovství světa  
juniorů v kategorii U18 a U20 ve Švýcarsku, Světový pohár juniorů v kategorii U16  
a juniorek v kategorii U18 na Slovensku ani mistrovství světa Masters mužů a žen v České 
republice. 

Mistři České republiky 2020
Muži anulováno (COVID-19)
Ženy anulováno (COVID-19)
Junioři anulováno (COVID-19)
Dorost anulováno (COVID-19)
Starší žáci anulováno (COVID-19)
Český pohár pozastaveno (COVID-19)

Pohárové soutěže
ALPA Pohár mužů Elba DDM Ústí nad Labem
BEKO Pohár juniorů SK Hokejbal Letohrad
COALSOFT Pohár dorostu HBC Svítkov Stars Pardubice
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Český horolezecký svaz
Název svazu, zkratka: Český horolezecký svaz (ČHS)
Sídlo: Nádražní 29/21, 150 00 Praha 5
Telefon: 273 136 385, e-mail: info@horosvaz.cz
internet: www.horosvaz.cz
Předseda: Ing. Jan Bloudek, jan.bloudek@horosvaz.cz
Generální sekretář: PhDr. Božena Valentová, 
bozena.valentova@horosvaz.cz
Sekretariát: Ivana Palasová, ivana.palasova@horosvaz.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
 Union Internationale des Associations d´Alpinisme (UIAA), Monbijoustrasse 61, 
 Postfach, CH-3000 Bern 14, Švýcarsko; http://www.theuiaa.org/. UIAA má 67 řádných 

členů – národních horolezeckých organizací. 
 International Federation of Sport Climbing (IFSC), Centro Arrampicato Torino, Via 

Carlo Matteucci 4, 10143 Torino, Itálie; www.ifsc-climbing.org; členem IFSC je 95 
horolezeckých organizací.
 International Ski-mountaineering Federation (ISMF), Case postale 30
 54, Avenue de Rhodanie, CH 1000 LAUSANNE-3 SUISSE / Švýcarsko; 
 www.ismf-ski.org. V ISMF je sdruženo 38 horolezeckých nebo skialpinistických 
 organizací.
 European Union of Mountaineering Associations (EUMA), sdruženo 24 evropských 

horolezeckých asociací. 

Nejlepší horolezecké a lezecké výkony v roce 2020 
Lezecká, alpinistická i skialpinistická sezóna byla výrazně ovlivněna pandemickou situa-
cí, která především omezila možnost cestování. Mnoho expedic a lezeckých projektů tak 
bylo zrušeno, ale i přesto se podařila řada úctyhodných výkonů.

V tradiční anketě Výstupy roku, ve které jsou hodnoceny nejlepší horolezecké výkony čle-
nů Českého horolezeckého svazu, byla za rok 2020 udělena tato ocenění:

HORY POD 6 000 m n. m.  – skalní charakter a big wall
Čestné uznání – Matěj Svojtka, Ondřej Tůma, RP přelez všech délek “Voie Petit” 8b na Grand 
Capucin, Francie. 450metrovou cestu přelezli v červenci 2020 jako druhá česká dvojice.
Čestné uznání – Eliška Vlčková, Lukáš Ondrášek, volný přelez “El Norte Oculto” 7c+ na Picu 
Urriellu, Španělsko. 455metrovou cestu tradičního charakteru přelezli během posledního 
výjezdu třetího cyklu Sokolíků v srpnu 2020.

SPORTOVNÍ LEZENÍ
Výstup roku – Eliška Adamovská, “Pal Norte” 8c PP (Margalef, Španělsko)
Výstup roku – Adam Ondra, “Warme Dusche” 8c/8c+ OS  (Schleier Wasserfall, Rakousko)
Čestné uznání – Adam Ondra, “Bohemian Rhapsody” 9a+ PP (Roviště, ČR)

BOULDERING
Výstup roku – Jana Vincourková, “Conquistador” 8B (Sklapsko, ČR)
Výstup roku – Adam Ondra, “Brutal Rider” 8C+ (Sloup, ČR)
Čestné uznání – Jana Vincourková, “Rustam Direct” 8B (Holštejn, ČR)
Čestné uznání – Martin Stráník “Primitivo” 8C (Ticino, Švýcarsko)

TALENT ROKU
Josef Šindel (13 let) – “Tanec s vlkmi”  8c, sportovní lezení (Krpcovo, Slovensko)

Mezinárodní závody 
Na Světovém poháru ve francouzském městě Briançon za Českou republiku nastoupilo 
deset závodníků – Markéta Janošová, Tereza Širůčková, Nikola Králíková, Eliška Adamov-
ská, Michaela Smetanová, Štěpán Potůček, Adam Ondra, Jakub Konečný, Martin Stráník 
a Šimon Potůček. Do finále se probojoval pouze Adam Ondra, který podal fenomenální 
výkon a jako jediný TOPoval finálovou cestu a odvezl si tak ze SP suverénní zlato. Eliška 
Adamovská sice nepostoupila ze semifinále, ale obsadila celkové 13. místo, což je zároveň 
zopakovaný nejlepší český ženský výsledek v lezení na obtížnost na SP za posledních 16 
let. 

Jediným dalším mezinárodním závodem, na kterém startovala česká dospělá repre-
zentace, bylo mistrovství Evropy v Moskvě, kde se závodníci utkali nejen v jednotlivých 
lezeckých disciplínách, ale také v olympijské kombinaci. Nejlepších výsledků dosáhla jed-
noznačně Eliška Adamovská, která ukázala to nejlepší, co v ní je, a stala se vicemistryní 
Evropy v lezení na obtížnost. Velkým překvapením byl její postup do finále olympijské 
kombinace z prvního místa, které znamenalo reálnou šanci, že vybojuje vstupenku na 
olympiádu. Bohužel, ve finále lezla obtížnou cestu pomaleji než soupeřka Meshková  
a bouldery topovala využitím více pokusů, což jí nakonec “sesadilo” na bronzovou příčku. 

Medaile přivezla česká reprezentace také ze zářijového Evropského poháru mládeže  
v lezení na obtížnost v Augsburgu, kde Eliška Adamovská topovala jako jediná ve své  
juniorské kategorii a dolezla si pro 1. místo. V kategorii dívky A vybojovala Markéta Jano-
šová 2. pozici. 

Aneta Loužecká vybojovala na MS juniorů a mládeže v ruském Kirově vynikající 4. místo  
v ledolezení na rychlost i v ledolezení na obtížnost.

Mistři České republiky 2020
MČR lezení na obtížnost 
Muži: Adam Ondra
Ženy: Eliška Adamovská 
Junioři: Šimon Potůček
Juniorky: Eliška Adamovská
MČR bouldering
Muži: Adam Ondra
Ženy: Eliška Adamovská
Junioři: Jiří Churavý
Juniorky: Eliška Adamovská
MČR ledolezení – rychlost
Muži: Pavel Vrtík
Ženy: Aneta Loužecká
ČP závodní skialpinismus
Muži: Dominik Sádlo
Ženy: Eliška Vondráčková
Junioři: Jakub Švec

Eliška Adamovská  
na ME v Moskvě 2020
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Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
SP v lezení na obtížnost (Francie – Briançon)
Adam Ondra – 1. místo lezení na obtížnost
ME ve sportovním lezení (Rusko, Moskva)
Eliška Adamovská – 2. místo lezení na obtížnost
Eliška Adamovská – 3. místo olympijská kombinace
EPM ve sportovním lezení (Německo, Augsburg)
Eliška Adamovská – 1. místo lezení na obtížnost (junior)
Markéta Janošová – 2. místo lezení na obtížnost (mládež)
MSJ v ledolezení (Kirov, Rusko)
Aneta Loužecká – 4. místo ledolezení na rychlost
Aneta Loužecká – 4. místo ledolezení na obtížnost

Česká asociace cheerleaders
Název svazu, zkratka: Česká asociace cheerleaders, z. s. (ČACH)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov
e-mail: cach@cach.cz, web: www.cach.cz
Prezidentka: Ing. Martina Marešová
Secretary general: Barbora Schejbalová 
Název mezinárodní federace, její zkratka,
sídlo a počet členských zemí:
The International Cheer Union (ICU), P.O. Box 752830 Memphis, Tennessee 38175 – 1210,
USA, e-mail: Info@cheerUnion.org, 116 členských zemí, web: www.cheerunion.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: European Cheer Union (ECU), 
Falkenfluhweg
12, 3114 Wichtrach, 32 členských zemí, web: www.europeancheerunion.com

Rok 2020 byl stejně jako pro ostatní sporty a celou zemi rokem, ve kterém jsme se museli vypořádat 
s naprosto novou a neznámou situací způsobenou pandemií nemoci Covid-19. Nejvíce nás všechny 
postihl tzv. tvrdý lockdown, který zastavil veškeré plánované akce i samotné tréninky sportovců. 

V sezóně 2019/2020 bylo v ČR, napříč kraji, sdruženo a registrováno ve spolku ČACH 31 klubů zabý-
vajících se sportovním cheerleadingem s počtem 1978 sportovců a trenérů.  Nejpočetnější věkovou 
skupinu tvořili sportovci v kategorii děti a mládež, ve věku 9–16 let. 

Před vypuknutím lockdownu proběhla pod záštitou ČACH soutěž Evolution Cheer Battle pořádána 
klubem Join New Spirit AllStars. Letní rozvolnění dovolilo sportovcům vrátit se alespoň na chvíli do 
tělocvičen, a tak mohla proběhnout další klubová soutěž NJ Cheer Open pořádána klubem FTA-
FunTime Athletics Nový Jičín, avšak nakonec pouze virtuálně. 

Soutěžní sezona byla předčasně ukončena a nemohla tedy proběhnout ani Česká národní cheer 
liga. Namísto plánovaných soutěží jsme uspořádali tři online cheer cupy, různé challenge a výzvy. 
Cílem bylo podpořit sportovce v jejich aktivitě a úsilí sportovat a udržet dobrého ducha, stejně jako 
celé rodiny a také zapojení a propagace partnerů ČACH. Zároveň jsme spustili kampaň „Společně 
to zvládneme“, prostřednictvím níž jsme informovali trenéry o novinkách a aktuální situaci, vzájem-
ně se podporovali, sdíleli zkušenosti a vzdělávali se, a tak jsme tuto nelehkou dobu společně lépe 
zvládali. 

V květnu 2020 byl spolek ČACH Plénem českého Olympijského výboru přijat do Olympijské rodiny 
a zařazen do složky neolympijských sportů a institucí – ČKSOI. Česká asociaci cheerleaders v rámci 
voleb složky ČKSOI také získala hlas na Plénu ČOV. Prezidentka Martina Marešová byla zvolena do 
Revizní komise ČUS. Své zastoupení v řídicích funkcích má ČR i na mezinárodním poli, a to hned 
třikrát. Martina Marešová, prezidentka ČACH, je členkou ECU Board a zastupuje střední Evropu. Jana 
Slavíková, viceprezidentka ČACH, zasedá v evropské komisi pro pořádání mistrovství Evropy. Petra 
Žáková, členka pracovních skupin ČACH a lektorka v oblasti porotcovství, zasedá ve dvou evrop-
ských komisích – ECU Rule Committee a ECU Steering committee.

Sportovci a další příznivci cheerleadingu měli možnost zúčastnit se několika odborně vedených 
školících akcí.  Školení pořádaná v době krizových opatření byla převedena do online formy. Bylo 
uspořádáno celkem 10 praktických nebo teoretických vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo téměř 
500 trenérů či sportovců. Nově dokončilo vzdělání v rámci Licencí „C“ 10 trenérů a několik dalších se 
zapojilo do vzdělávacího projektu porotců.  V září 2020 byl spuštěn ve spolupráci s FTVS projekt tre-
nérských licencí „B“, tedy akreditovaného trenérského systému II. třídy. Čeho si v naší cheerleadin-

Eliška Vlčková během oceněného výstupu cesty 
El Norte Oculto ve Španělsku
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gové obci ceníme, je zastoupení Čechů v panelech porotců na mezinárodním poli. ČACH zaštítil též 
dvě další letní akce, a to Cheer Tábor v Cheznovicích a Czech Cheer Summer víkend v Nehvizdech.

S tím, jak se cheerleading v ČR rozvíjí, vzrůstá i jeho prezentace v zahraničí. V uplynulém roce však 
kvůli krizi stihl reprezentovat ČR pouze klub Cheerleaders Bees v italském Milánu na ACQUAWORLD 
FICEC CHEER OPEN 2020, kde obsadil v kategorii Duo Pom Dance 5. místo. Zároveň se Klub Cheerlea-
ders Bees prostřednictvím Evropské ligy kvalifikoval na Mistrovství Evropy v Itálii.

Česká asociace cheerleaders je také zřizovatelem a organizátorem českého reprezentačního týmu, 
který se v sezoně 2019/2020 skládal z juniorské a seniorské soutěžní skupiny, jež měly reprezentovat 
ČR na mistrovství světa, a nově také z taneční skupiny, jež měla ČR zastupovat na mistrovství Evropy. 
V návaznosti na pandemii Covid-19 však byly oba šampionáty zrušeny. 

U příležitosti slavnostního galavečera ve spolupráci s ČAAF, kde se měli příležitost setkat sportovci, 
partneři a přátelé cheerleadingu a amerického fotbalu, byli vyhlášeni nejlepší sportovci a trenéři 
uplynulého roku a také přijaty osobnosti do Síně slávy. Vítězi za sezonu 2018/2019 se mezi cheer-
leadingovými sportovci stali: Aneta Macharová (GLITTER STARS SLAVKOV), Tereza Pištěková (klub 
Prague Eagles Cheerleaders), Kateřina Kutišová (klub ACT) a Matěj Roch (klub Fighters cheerlea-
ders). Trenérem roku byla jmenována Nicole Kolářová (klub Prague Eagles Cheerleaders). Do síně 
slávy byla za dlouhodobý a významný přínos pro český cheerleading uvedena Jana Slavíková.

Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru udělila v anketě Trenérka, cvičitelka roku 
2019 ocenění Barboře Schejbalové (klub Cheer Academy) v kategorii Dobrovolná celoživotní čin-
nost trenérky/cvičitelky za nejen dlouholetou práci, ale též za významný přínos a úspěchy v oblasti 
cheerleadingu na českém i mezinárodním poli. Trenérka Bára Schejbalová stála u zrodu českého 
cheerleadingu, je zakladatelkou České asociace cheerleaders. Dosud se stále věnuje chodu organi-
zace zejména ve vzdělávací oblasti a rozvoji tohoto sportu v ČR. 

Jsme rádi, že se naši trenéři ani sportovci nevzdávají a snaží se i přes překážky nacházet alternativní 
a zábavné cesty, jak sportovat (domácí online tréninky, soutěže a školení) či využít nově nabytého 
“volného času” ke vzdělávání a pomoci druhým.  Společně to zvládneme!

Český svaz jachtingu
Název svazu, zkratka: Český svaz jachtingu, ČSJ
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
e-mail: sailing@sailing.cz, internet: www.sailing.cz
Prezident: Ing. Radim Vašík, mobil: 608 745 751
Generální sekretář: Dana Dvořáková, mobil: 604 186 733;
e-mail: sailing@sailing.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, 
sídlo a počet členských zemí:
World Sailing (WS), 20 Eastbourne Terrace, London, W2 6LG -Great Britain, 144 členů
internet: www.sailing.org
Název evropské federace, její zkratka:
European Sailing Federation, EUROSAF, 42 členů, internet: www.eurosaf.org
 
Rok 2020 představoval pro jachting, stejně jako pro většinu ostatních sportů, těžkou 
zkoušku. Koronavirová pandemie zapřičinila zrušení řady mezinárodních regat, což bylo 
zvláště nešťastné v situaci, kdy se měly pro většinu olympijských lodních tříd na jaře usku-
tečnit kvalifikační závody pro Letní olympijské hry v Tokiu.

Prozatím tak zůstává jediné potvrzené kvalifikační místo na LOH ve třídě třídě RS:X, které 
pro Českou republiku zajistil již v roce 2019 Karel Lavický. Dalších kvalifikačních příležitostí 
by se měl český jachting dočkat až v první polovině roku 2021.

Mezi výrazné úspěchy roku 2020 patřila účast mladých windsurferů v závodě Torbole 293 
International Windsurfing event 2020 na Lago di Garda v Itálii. Ze závodu přivezla česká 
výprava celkem pět medailí. 

Jana Slívová (uprostřed) se stala mistryní Evropy ve třídě RAC
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Tak jako celý svět, i český jachting s nadějí vyhlíží konec pandemie, jehož symbolem by se 
mohly stát odložené olympijské hry v Tokiu v srpnu 2021

Mistři České republiky 2020
Finn Ondřej Teplý  Jachtklub Brno
Tornádo David Křížek / Zdeněk Adam  TJ Lokomotiva Plzeň / JO VS Duchcov
Pirát Josef Sivý / Ondřej Matoušek JO Slavoj Hluboká nad Vltavou
Star Michael Maier / Jakub Václavík  JK Mách. Jezera St. Spl. / JK Česká Lípa
ILCA	Standard Jakub Halouzka Moravský Yacht Klub 
Cadet Eliška Vychová / Matyáš Roček  YC Neratovice 
Optimist Lukáš Kraus  JK Česká Lípa
ILCA	Radial Jakub Halouzka Moravský Yacht Klub
Fireball Milan Čáp / Filip Procházka  YC Neratovice
Evropa Štěpán Sivý JO Slavoj Hluboká nad Vltavou
29er Tibor Nevelöš / Adam Nevelöš Yacht Club SK Štětí
Catamaran	Open David Křížek / Zdeněk Adam  TJ Lokomotiva Plzeň / JO VS Duchcov
Laser	4.7 Klára Himmelová  Yacht Club Nechranice
RAC Petr Kučera  TJ Rapid Brno
FUN Jakub Zíma  ALT ČWA
RS	700 Milan Hájek TJ Lokomotiva Plzeň, JO
RS	Vareo Martin Pospíšil  Jachtklub Brno
RS	500 Tereza Dobrá / Jakub Dobrý  TJ Lokomotiva Plzeň, JO
RS	Feva Eliška Richterová / Jan Richter YC Pardubice
Techno	293	Ž Kristýna Chalupníková  TJ Rapid Brno
Vaurien Tomáš Karas / Dominik Ostrý Jachtklub Brno

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Mistrovství světa juniorů
Techno Wind Foil 130 – U15 Ž 1. místo Nicol Říčanová 
Techno Wind Foil 130 – U15 Ž 2. místo Kristýna Piňosová
Techno Wind Foil 130 – U15 Ž 3. místo Alexandra Lojínová
Techno Wind Foil 130 – U15 M 1. místo Tibor Nevelöš
Techno Wind Foil 130 – U17 M 3. místo David Drda

Mistrovství Evropy juniorů
ILCA 4.7 5. místo Alessia Palanti

Mistrovství Evropy
RAC ženy 1. místo Jana Slívová
RAC muži 5. místo Radim Kamenský

Česká jezdecká federace
Název svazu, zkratka: Česká jezdecká federace (ČJF)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha – 6 Strahov
Webové stránky: www.cjf.cz
Předseda: Ing. Olga Plachá,
Na Chmelnici 282/9, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Generální sekretář: Jiří Strejček, 
Hošťálkova 392/1c, 169 00 Praha 6, 
tel.: +420 724 511 180, jiri.strejcek@cjf.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Federation Equestre International, FEI; HM King Hussein I Building,
Chemin dela Joliette 8 ,
1006 Lausanne, Switzerland; 137 zemí; webové stránky: www.fei.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: European Equestrian Federation, EEF;
Av. Houba de Strooper 156, 1020 Brussels, Belgium

Česká jezdecká federace (ČJF), je organizací zastřešující jezdecký sport v České republice, 
a to v disciplínách skoky (parkurové skákání), drezura, všestrannost, spřežení, voltiž, rei-
ning, vytrvalost, soutěže pro pony a parajezdectví. ČJF je členem Mezinárodní jezdecké 
federace (FEI) již od roku 1927, dále Evropské jezdecké federace (EEF) od roku 2010, ve 
stejném roce se stala členem České unie sportu a je také členem Českého olympijského 
výboru. Sdružuje přibližně 18 314 členů v 1 591 jezdeckých klubech a eviduje zhruba 8 344 
sportovních koní. ČJF zodpovídá zejména za organizaci jezdeckých národních a meziná-
rodních soutěží na území České republiky, distribuci finančních zdrojů, registraci jezdců, 

Úspěšný reprezentant Ondřej 
Zvára na koni Quimero 
Foto: Zenon Kisza
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funkcionářů a koní, vytváření právního rámce jezdeckého sportu, kooperaci s FEI a EEF  
a komunikaci s ostatními národními federacemi.

Jezdecký sport je sport velmi specifický tím, že spojuje výkonnost dvou jedinců, a to 
jezdce a koně. Bez jejich vzájemné spolupráce, důvěry i přátelství není možné dosáhnout 
úspěchu a splnění vysokých sportovních nároků a cílů, které jsou na jezdce i koně kladeny.

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovou pandemii Covid–19, a tím pádem došlo k posu-
nutí celé sportovní sezóny včetně mistrovství ČR ve všech disciplínách a, bohužel, také ke 
zrušení některých významných mezinárodních akcí. 

Přesto se do České republiky po dlouhých dvanácti letech vrátily mezinárodní parkurové 
závody úrovně CSIO, jejichž součástí je i soutěž družstev Pohár národů. Naposledy se tato 
událost u nás uskutečnila v roce 2008 na pražském Císařském ostrově. V roce 2020 se pořa-
datelství velmi úspěšně zhostila Chuchle Aréna Praha. Národní parkurový tým ve složení 
Aleš Opatrný, Anna Kellnerová, Kamil Papoušek a Ondřej Zvára obsadil v silné konkurenci 
5. místo a jezdci tímto výsledkem zároveň splnili minimální požadavky způsobilosti pro 
start na olympijských hrách v Tokiu.

V roce 2020 Česká jezdecká federace vyslala své sportovce na ME pouze v jedné disciplíně, 
jelikož ostatní akce byly zrušeny:

• drezura – pony, junioři, mladí jezdci.
Dále se naši sportovci zúčastnili MS v disciplíně:

• spřežení – jednospřeží.
Česká jezdecká federace pořádala v roce 2020 několik významných mezinárodních závodů:

• skoky – Zduchovice, Praha–Velká Chuchle
• vytrvalost – Chlumec nad Cidlinou
• všestrannost – Borová.

Dva závody byly zařazené do Světového poháru:
• skoky – Olomouc
• drezura – Brno–Panská Lícha.

Mistři České republiky 2020
Skoky
Děti  Adéla Dvoranová – Balantýnka
Junioři mladší  Nikola Egrová – Quilisca
Junioři starší  Anna Kostková – Clintgold
Jezdci U25  Mariana Michlíčková – Leeve Jung 2
Ženy Sára Finsterle – Cassital By Boris
Senioři  Vladimír Tretera – Gangster V/H Noddevelt
Družstva děti  Praha – Kateřina Růžičková (Coffee G), Anna Abtová (Locita – KL),    
 Magdalena Held (Semmering), Sofie Fraňková (Timpex Bankár)
Družstva junioři  Středočeská oblast – Anna Kostková (Tunika II), Oliver Písařík
  (Abanta van de Huiskens), Adéla Opatrná (Gucci 7), Adam Písařík
 (Stagolda)
Družstva  Jihomoravská oblast – Ondřej Zvára (Fritske), Vladimír Tretera 
 (Fair Lady VLS), Mariana Michlíčková (Human Leaque), 
 Klára Dostálová (Mana 3)
Drezura
Děti  Johana Vašáryová – Firestone 1

Junioři mladší  Tereza Matoušková – Paolo Il Bello
Junioři starší  Eliška Skřivanová – Farewell
Jezdci U25 Eva Vavříková – Belle Ennie
Senioři – malá runda  Kamila Kotyzová – Linet
Senioři – velká runda  Hana Vašáryová – Filipa
Družstva – Jihočeská oblast   Eva Jančaříková (Verdi 7), Petra Miki Civišová (Descartes), 
 Veronika Gajdolínová (Bohém), Hana Civišová (Lucretius)
Paradrezura
Grade I. – III.  Vladimír Votřel – Lilie 1
Nezařazení  Tereza Dubcová – Mon Aer
Všestrannost
Děti  Kristýna Přikrylová – Lowen
Junioři mladší  Dominika Tomíková – Flora 13
Junioři starší Anna Havlová – Dexter 5
Jezdci U25  Barbora Kamírová – Contha Balou
Senioři  Robert Pokorný – Quantos Mer
Družstva – Východní Čechy   Miloslav Příhoda (Alantino), Lucie Příhodová (Cry Boy), 
 Lucie Hlavatá (Kai), Aneta   Dohnalová (Inkard)
Spřežení
Dvojspřeží pony   Erik Zuvač – Arielka, Boženka
Jednospřeží   Daniel Bejr – Sheldon Cooper
Dvojspřeží  Josef Drábek – Rio Varadero, Lordika, Carajan
Čtyřspřeží Jiří Nesvačil ml. – Sacramoso Aversa XI-5, Gss. Represa XXXIV-21, 
 Rudolfo Ecrasita II-34, Gss. Ruana III, Rudolfo Pastorella VI-4
Voltiž 
Senior ženy + muži  Jan Hablovič – Condor 3 (lonžér Libuše Hablovičová)

Jiří Nesvačil ml. získal titul mistra ČR ve čtyřspřeží
Foto: Gabriela Pilařová
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jógAJunior A ženy + muži  Adéla Kotolová – Landar (lonžér MVDr. Petra Cinerová)
Junior B  ženy + muži  Ema Žůrková – Patriot-NF (lonžér Ladislav Menšík)
Junior skupina TJ Frenštát-junior – Aladin 5 (lonžér Ondřej Svoboda)
Junior dvojice  Barbora Trávníčková, Adéla Kotolová – Landar (lonžér Petra 
 Cinerová)
Družstva jednotlivců  Albertovec – Anežka Žůrková, Ema Žůrková, Lucie Kubíková, 
 Kateřina Kocurová – Patriot-NF (lonžér Ladislav Menšík)
Paravoltiž
MP1  Daniela Wiederová – Barborka 1
MP2 Tereza Huynhová – Besina
LPP  Hana Šimečková – Valiska
LPT  Eliška Čejková – Šibal
TP1  Sebastián Lodin – Barborka 1
TP2  Marcela Mikelová – Valiska
ZO  Veronika Marečková – Šibal
Dvojice SP  Marcela Mikelová, Hana Šimečková – Valiska
Skupina SP  JK Fany Hoštěnice – Besina
Reining
Mládež  Sára Karasová – KH Yankee Step
Junior   Lukáš Brůček – Whiz To Johnny Alfa Agritechnik
Senior  Lukáš Brůček – Whizper To Me
Amatér  Kristýna Kleiblová – Gun Secorima
Vytrvalost
Senioři  Nikol Vicencová – Saria
Pony
MČR v jízdě na pony do 135 cm  Kristýna Hufová – Togi
Skoky
8 – 10 let, pony do 135 cm   Adriana Hakrová – Indigo 6
11 – 13 let, pony do 135 cm   Albert Písařík – Fík 2
11 – 13 let, pony B  Tereza Abíková – Omar 5
14 – 16 let  Anna Marie Vitek – Mateo di Belle
Družstva, pony do 135 cm  Východní Čechy – Natália Vítková (Nikita 8), Eliška 
 Houdová (Shadow 7), Nikola Hlavatá (Jiskra II), 
 Daniela Nosálová (Ginger Babe)
Družstva, pony B  Jižní Čechy – Anežka Merunková (Romeo 17), Barbora 
 Křenková (Funny 3), Štěpánka Krejčí (Laki 3), 
 Gabriela Horká (Conny 3)
Drezura
8 – 10 let, pony B  Vanessa Hájková – Abbé
11 – 13 let, pony do 135 cm Barbora Krejčířová – Maroanka’s Marcello
11 – 13 let, pony B  Tereza Hučková – Vivano
14 – 16 let  Lucie Procházková – Lipton Samba
Masters, 11 – 16 let  Anna Procházková – Nice Guy
Družstva  Praha – Anna Procházková (Nice Guy), Zuzana Hradilová
 (Arturo Martini), Tereza Alžběta Rockwell (Alpinhorse 
 Marshmallow), Victoria Schopper (Coco Channel)
Všestrannost
Jezdci 10 – 13 let  Nikola Hlavatá – Šejba
Jezdci 13 – 16 let  Nela Havelková – Pírko

Český svaz jógy
Název svazu, zkratka: Český svaz jógy, z.s. (ČSJ) 
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
Předseda: Ing. Jan Knaisl, Hviezdoslavova 502, 149 00 Praha 4, 
tel.: 272 917 375, mobil: 606 438 756 
e-mail: joga.cz@seznam.cz, web: www.czech-yoga.org 
Generální sekretář: Karel Žižka, Sokolovská 39, 
186 00 Praha 8, tel.: 235 515 244, mobil: 777 232 161, 
e-mail: kazizk@seznam.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí: 
International Yoga Federation, www.internationalyogafederation.net, 300 členů
International Yoga Olympic Committee, www.yogaolympic.org, 210 členů

Český svaz jógy měl v roce 2020 naplánovánu řadu aktivit, které však pandemie Covid-19 
značně omezila nebo zcela zrušila.
Rok 2020 se stal především rokem 1. mezinárodní olympiády v józe, která probíhala od  
1. srpna v Turecku. Za Českou republiku se jí v kategorii muži 50+ zúčastnil Jan Knaisl, a to 
v disciplíně cvičení ásan, v níž získal 11. místo na světě a 2. místo v Evropě.
Důležitou část činnosti svazu tvoří pořádání vzdělávacích kurzů a školení pro instruktory 
jógy a pro zájemce o jógu z řad nejširší veřejnosti. Jedná se jak o akreditované kurzy pro 
začínající cvičitele s cílem získat titul Instruktor jógy, tak o doškolovací studium se zamě-
řením na jógovou terapii. Přes veškerá vládní nařízení nakonec všechny tyto kurzy řád-
ně, i když opožděně, proběhly. Certifikát instruktora jógy tak získalo dalších 19 studentů  
a doškolovací kurz 7 studentů.
K významným událostem se řadila také oslava Mezinárodního dne jógy, vyhlášeného 
Organizací spojených národů, jejíž zástupci chtějí akcí odstartovat tradici, v níž nepůjde 
jen o cvičení, ale především o vzájemné porozumění mezi národy. 
Naplánovány byly i propagační aktivity pro širokou veřejnost včetně tradičního Dne  
s jógou v Ostravě. Tato každoroční akce však musela být nakonec poprvé ve své historii 
vzhledem k epidemické situaci zrušena.
Základní činností svazu je podpora pravidelného cvičení jógy v oddílech a klubech, v nichž 
cvičitelé kladou důraz na celkovou zdravotní prevenci, psychickou pohodu a na zlepšo-
vání kondice cvičících. Během roku 
2020 v návaznosti na protiepidemická 
opatření vlády však pravidelná cvičení 
jógy zaměřená na harmonický rozvoj 
osobnosti střídavě probíhala či nepro-
bíhala. O cvičení jógy sice byl velký 
zájem, ale ne všechny oddíly mohly 
přejít na online lekce. Vedle pravidel-
ného cvičení pořádá mnoho oddílů 
pro své členy i další akce – například 
víkendy s turistikou, poznávací, léčeb-
né či vzdělávací aktivity, které v mno-
ha případech nemohly být v roce 2020 
kvůli epidemické situaci uspořádány. 
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Název svazu, zkratka: Český svaz juda (ČSJu)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Břevnov
Telefon: 233 355 280, Fax: 257 214 265, e-mail: sejudo@cstv.cz
internet: www.czechjudo.cz
Předseda: Mgr. Jiří Dolejš, tel: 233 355 280, fax: 257 214 265,
e-mail: jiri.dolejs@seznam.cz
Generální sekretář: ing. Pavel Volek, tel: 233 355 280,
fax: 257 214 265 e-mail: sejudo@cstv.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Judo Federation, (IJF), sídlo: Maďarsko, 198 zemí internet: www.ijf.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Judo Federation (EJU), sídlo: Rakousko, 50 zemí internet: www.eju.net
 
Stejně jako ostatní sporty i judo bylo v roce 2020 negativně poznamenáno celosvětovou 
epidemií, kdy došlo k odložení olympijských soutěží, posunu olympijské kvalifikace  
a zrušení celé řady světových vrcholných soutěží.

Hlavní událostí roku se tak stalo listopadové mistrovství Evropy v Praze, které se v České 
republice uskutečnilo po 29 letech. Organizátoři šampionát i přes celou řadu překážek 
spojených s mimořádnou situací v zemi zvládli na výbornou. Nemoc Covid-19 a ome-
zené možnosti sportovní přípravy se ale promítly na výsledcích naší reprezentace. Lukáš 
Krpálek se sice probojoval do finálových soubojů, na medaili však tentokrát nedosáhl  
a skončil na nepopulárním 5. místě. 

Vzhledem k závažné situaci proběhlo i menší množství celosvětových soutěží. I tak Re-
nata Zachová (-63 kg) vybojovala na počátku sezóny skvělé bronzové umístění na turnaji 
Grand Prix v Izraeli a Markéta Paulusová (+78 kg) přidala další cenný výsledek vítězstvím 
na turnaji Continental Open v Polsku.

Na konci roku byli na olympijských postupových pozicích L. Krpálek, D. Pulkrábek a D. 
Klammert. 

Rok 2020 byl ale úspěšný pro naši juniorskou reprezentaci a reprezentaci do 23 let.

Na mistrovství Evropy do 23 let získala Věra Zemanová (-57 kg) bronzovou medaili a Re-
nata Zachová (-63 kg) se stala v Chorvatsku historicky druhou českou juniorskou mistryní 
Evropy a celkově čtvrtým juniorským evropským šampiónem z České republiky. Renata se 
tak po nepopulárních 5. místech z loňského roku probojovala na absolutní juniorský vr-
chol. Bohužel, nemohla svůj úspěch zapakovat na juniorském mistrovství světa, které bylo 
zrušeno. Dalším dvěma juniorům D. Pochopovi a A. Kopeckému medaile z juniorského 
evropského šampionátu unikly velice těsně. 

Velice negativní dopad měla v roce 2020 pandemie na naše kadety, kterým byl zrušen 
světový i evropský šampionát, a tak nemohli potvrdit dobré výsledky ze začátku roku, kdy 
získali tři prvenství na Evropských pohárech. 

Vzhledem k epidemiologické situací se v roce 2020 neuskutečnily domácí mistrovské 
soutěže.

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Mistrovství Evropy 
5. místo     KRPÁLEK Lukáš (nad 100 kg)
Mistrovství Evropy do 23 let
3. místo     ZEMANOVÁ Věra (do 57 kg)
Mistrovství Evropy juniorů
1. místo     ZACHOVÁ Renata (do 63 kg)
5. místo KOPECKÝ Adam (do 81 kg)
5. místo POCHOP Daniel (do 73 kg)

Lukáš Krpálek se na ME v Praze musel 
spokojit s pátým místem

Juniorská mistryně Evropy do 63 kg 
Renata Zachová
Foto: Juan Gabi
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Český svaz kanoistů
Název svazu, zkratka: Český svaz kanoistů, z. s. (ČSK)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 
Telefon i fax sekce rychlostní kanoistiky 
a sekce vodní turistiky: 242 429 252, 
e-mail: canoe@cuscz.cz, internet: www.kanoe.cz, 
telefon i fax sekce kanoistiky na divokých vodách: 
242 429 245, 242 429 254 
Předseda: Mgr. Jan Boháč (ČSK + sekce rychlostní kanoistiky)
                      Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. (sekce kanoistiky na divokých vodách) 
                      Ing. Jiří Hodic (sekce vodní turistiky) 
Generální sekretáři: 
Jakub Adam (sekce rychlostí kanoistiky) viz sídlo svazu, e-mail: adam@cuscz.cz
Mgr. Ivo Eichler (sekce kanoistiky na divokých vodách) viz sídlo svazu, 
e-mail: eichler@czechcanoe.cz
Marie Pavelková (sekce vodní turistiky), e-mail: pavelkova@cuscz.cz 
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Canoe Federation (ICF), Maison du Sport International, 
Avenue de Rhodanie 54, C2 1007 Lausanne, Švýcarsko, 164 zemí, 
internet: http://www.canoeicf.com 
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Canoe Association (ECA), HR 10000 Záhřeb, Dalmatinska 12, Chorvatsko 
43 zemí. Internet: http://www.canoe-europe.org/

Český svaz kanoistů je na území České republiky jediným uznávaným představitelem 
kanoistických sportovních odvětví spadající do působnosti Mezinárodní kanoistické 
federace (International Canoe Federation – I.C.F.) a tato sportovní odvětví a aktivitu zastu-
puje i na mezinárodní úrovni jako člen mezinárodní kanoistické federace. ČSK je složen  
z odborných sekcí ustavených podle jednotlivých odvětví kanoistiky. Sekce jsou základní 
organizační články ČSK bez právní osobnosti.

Sportovní 
svaz

Celkem Muži Ženy Dospělí Dorci Dorky Žáci Žačky Mládež Počet 
oddílů

ČSK – KR 4177 2872 1305 2557 431 237 634 318 1620 58

ČSK - DV 3157 2244 913 1956 350 159 451 241 1201 82

ČSK - VT 2987 1555 777 2332 169 123 227 136 655 54

Celkem 10321 6671 2995 6845 950 519 1312 695 3476 194

Rychlostní	kanoistika
Senioři
Členové realizačního týmu RDS 2020: reprezentační trenér Pavel Hottmar, konzultant 
Martin Doktor, vedoucí trenér Armádního sportovního centra (ASC) Petr Náprstek, vedou-
cí trenér Vysokoškolského sportovního centra (VSC) Tomáš Ježek, osobní trenéři v jed-
notlivých resortních sportovních centrech (RSC) Karel Leština, Libor Dvořák, Petr Fuksa, 
Josef Fuksa, Jan Souček, Jan Andrlík, Waldemar Fibigr, Hana Krpatová a Petr Lněnička. Tre-

nér pro kempy v USA Jerzy Dziadkowiec, reprezentační lékař Michal Říha, odborník přes 
výživu Libor Vítek, fyzioterapeuti a maséři: František Klein, František Noll, Anna Dostá-
lová, Alena Charvátová, David Vrbický, japonoložka a kuchařka Eliška Vondrová, media 
manažerka Barbora Žehanová. 

Sezóna 2020 však byla ve znamení postupného rušení všech soutěží kvůli pandemii koro-
naviru. Nejistota nedávala možnost nic plánovat v delším časovém horizontu. Do března 
se jednotlivé skupiny v naprosté většině připravovaly na osvědčených místech. V průbě-
hu sezóny však většina tréninkových skupin využívala pro přípravné pobyty Sportcentra  
v Račicích, které na jaře sloužilo také jako karanténní sportoviště po návratech ze zahra-
ničních kempů.

Jednotlivé soutěže sezóny 2020 byly postupně odkládány a rušeny, nejistota byla pro 
všechny opravdu krutá. OH v Tokiu byly odloženy o rok a nakonec byla zrušena všechna 
mistrovství světa i Evropy všech věkových kategorií a oba jarní světové poháry včetně 
olympijské „dokvalifikace“ v Račicích.

Jediným mezinárodním závodem se stal Světový pohár na konci září v Szegedu. Mar-
tin Fuksa, Petr Fuksa, Josef Dostál a Radek Šlouf se závodu neúčastnili kvůli přípravě na 
olympijskou sezónu. Do konce nejisté sezóny nevydrželi s přípravou Jakub Špicar a Dani-
el Havel. Nominován byl v podstatě maximální možný počet reprezentantů, příležitost 
však dostali především mladí závodníci. Soutěže proběhly vzhledem k situaci bez potíží. 
Konkurence se sešla samozřejmě výrazně nižší než běžně na závodě SP, nicméně řada 
závodníků světové špičky se jediné mezinárodní akce 2020 účastnila, tudíž porovnání  
v kategorii dospělých bylo velmi dobré a především pro závodníky do 23 let se jednalo  
o kvalitní a přínosnou soutěž. Velmi dobré výkony předvedl na C1 Filip Dvořák (3. C1 500 
a 4. C1 1000). Výkonnostní růst je patrný u bývalé sjezdařky Anežky Paloudové (ročník 
1999). Velmi nadějně působí kajakáři do 23 let (ročníky 2000–2001). Všem zúčastněným 
patří obdiv za vůli, s kterou se na soutěž připravili, přestože nikdo nevěděl celé léto ani  
v září, zda se vůbec nějaká soutěž uskuteční. 

Milan Fuksa



107106

k
AnoIstIkA

k
AnoIstIkA

Junioři
Reprezentační družstvo juniorů (RDJ) bylo čtrnáctým rokem řízeno Pavlem Hottmarem. 
Vzhledem k objemu práce a množství agendy u obou reprezentačních družstev a SCM 
byli vedením většiny přípravných akcí juniorské reprezentace pověřeni Jan Andrlík, Vašek 
Stejskal, trenér kanoistek Karel Kožíšek a stále více jsou ve společných akcích zaintereso-
váni i další trenéři mladých reprezentantů. Kooperace klubových trenérů s vedením RDJ 
a vzájemné předávání zkušeností jsou velmi přínosné, stejně jako profesionální zabezpe-
čení juniorského týmu. 

Čeští junioři startovali v roce 2020 pouze na Závodě olympijských nadějí v Szegedu (16.–20. 
9.), všechny ostatní mezinárodní akce včetně MSJ a MEJ byly nakonec kvůli pandemii zru-
šeny. V Závodě olympijských nadějí v Szegedu startovalo 53 našich závodníků, z toho 13 
kajakářek, 10 kanoistek, 11 kanoistů a 19 kajakářů. Naše výprava byla druhá nejpočetnější 
po domácí Maďarské. Konkurence 19 států byla výrazně slabší než obvykle, především 
kvůli neúčasti výprav z Německa, Polska a Slovenska. Vybojovali jsme celkem 31 medailí.  

Maratonci
Reprezentační družstvo bylo vedeno sedmnáctým rokem Tomášem Ježkem. S přípravou 
nominačních kritérií pomáhal Martin Kolanda. 

Bohužel, tak jako u jiných sportů, byla maratonská sezona velmi poznamenána celosvě-
tovou pandemií. K výběru závodníků na závod SP a ME sice došlo, ale hned na to byly 
závody postupně zrušeny. 

Čtvrtý ročník série Českého poháru v maratonu zahrnoval původně 7 závodů. Ty se však 
také postupně rušily. V období, kdy pandemie povolila, se uskutečnily alespoň čtyři závo-
dy: Slapy-Praha, MČR na Zbraslavi, Zvíkovský a Orlický maraton. 

Veteráni rychlostní kanoistiky
V sezoně 2020  bylo pro veterány uspořádáno osm závodů Českého poháru včetně 
tří závodů mistrovství ČR. Vzhledem k situaci u nás i ve světě to bylo naprosté maximum. 

Vodní	slalom	a	sjezd	na	divoké	vodě
Vodní slalom – senioři
Rok 2020 byl s ohledem na pandemii Covid-19 a všechna opaření, která z ní vyplývala, 
jeden z nejnáročnějších. Vzhledem k tomu, jak se situace neustále vyvíjela a jak byly jed-
notlivé vrcholné akce včetně olympiády v Tokiu posouvány nebo rušeny, byla trenérská 
rada v neustálém kontaktu a hledala optimální řešení. Jednoznačně se shodla na termínu 
a místě nominačních závodů o účast na OH, které se uskutečnily 25.–26. července ve Vel-
trusech a 1.–2. srpna v Praze-Troji. 

ME bqylo přesunuto z Lee Valley do Prahy na 17.–19. září a jedinou otázkou bylo, jestli se 
ME bude započítávat do olympijské nominace. Nakonec bylo rozhodnuto, že ano, a tak 
výsledkem je kompletní český tým pro Tokio ve složení Kateřina Kudějová, Tereza Fišero-
vá, Jiří Prskavec a Lukáš Rohan.

Naše výsledky na ME byly podle očekávání vynikající. Na kajaku mužů zvítězil Jiří Prskavec, 
Vavřinec Hradilek skončil na 4. místě a Vít Přindiš na 6. pozici. Navíc tato trojice obsadila  
2. místo v závodě týmů.

Na kajaku žen dominovala na 1. místě Kateřina Kudějová, následována Amálií Hilgertovou 
na 3. příčce a Veronikou Vojtovou na 5. místě. Překvapením byla finálová účast Antonie 
Galuškové. Skvělou bilanci doplnily kajakářky také vítězstvím v závodě týmů.

Na kanoi žen bylo velkým překvapením vítězství Gabriely Satkové, která skončila před 
stříbrnou Terezou Fišerovou. Příjemným překvapením bylo i 6. místo juniorky Terezy 
Kneblové. Navíc uvedená trojice zvítězila v závodě týmů.

Na kanoi jednotlivců skončil na 2. místě Lukáš Rohan, čímž si zajistil místo na OH v Tokiu. 
Na 3. příčce skončil Václav Chaloupka a na 5. místě Vojtěch Heger.

Po ME jsme se zúčastnili dvou závodů Světového poháru, jejichž uskutečnění bylo do 
poslední chvíle s ohledem na různá omezení, nejisté. Jednalo se o závod v Tacenu ve Slo-
vinsku v polovině října a o závod v Pau ve Francii na začátku listopadu. S ohledem na 
pozdní termín i přípravu na  další sezonu, se rozhodla část nejlepších závodníku soutěže 
nezúčastnit, čímž vznikl prostor pro účast nejlepších juniorů a  závodníků do 23 let.

I s velmi omlazeným týmem jsme byli schopni dosáhnout výborných výsledků. Úspěchem 
je 5. místo Vojtěcha Hegera, 6. pozice Jakuba Krejčího a 6. pořadí Gabriely Satkové na SP  
v Tacenu, dále překvapivé 2. příčky Tomáše Zimy a Václava Chaloupky, stejně jako 3. místo 
Terezy Kneblové na závodě v Pau.

Sjezd – senioři 
Příprava sezony směřovala k MS, které bylo plánováno v USA na přelomu dubna a květ-
na. V rámci přípravy absolvovalo reprezentační družstvo tréninkový kemp v Ramsau  
a následně první přípravu na vodě ve Španělsku. Již toto soustředění však bylo pozna-
menáno koronavirem. Následovalo zrušení MS, všech Světových pohárů a jarních domá-
cích závodů. Domácí závody se poté částečně rozjely v červnu, ale mezinárodní závody za 
celou sezonu se již nekonaly žádné.

„U23“ – slalom
Dlouho se zdálo, že se v roce 2020 nebude konat žádný mezinárodní závod. Rušily se  
a přesouvaly, takže nebylo snadné se zaměřit na konkrétní termín. Nakonec po vzoru 
Prahy organizátoři z Krakova uspořádali velice kvalitní ME U23 a MEJ. Zúčastnilo se 220 
sportovců z 23 zemí.

Největšího úspěchu dosáhl Vojtěch Heger, který se stal mistrem Evropy do 23 let. Čerstvá 
seniorská mistryně Evropy Gabriela Satková obsadila 2. místo a Antonie Galušková bra-

Josef Dostál a Radek Šlouf na K2
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se zúčastnili dvou z nich u Baltského moře v Reriku a ve Warnemünde. Jednalo se o lokální 
závody, avšak s početným startovním polem dosahujícím 100 účastníků.

Předseda STK Mořské kajaky Zbyněk Laube připravil projekt s názvem Dakar 2022, kde je 
popsán plán směřující k rozvoji této disciplíny v ČR. Současně má za úkol vytipovat a při-
pravit mladé závodníky na Letní olympijské hry mládeže 2022 plánované v Senegalu, kde 
je na programu her vypsána právě disciplína Ocean Racing. Projekt byl podpořen poří-
zením dvou závodních surfski kajaků z programu Rozvoj materiálně technické základny 
sportovních svazů pro sportovní reprezentace se spoluúčastí STK Mořské kajaky. Bohužel, 
z důvodu pandemie koronaviru došlu k přeložení letních OH mládeže na rok 2026.

Zbyněk Laube se sešel také s členem prezidia Vodní záchranářské služby (VZS). V rámci 
záchranářského sportu je jednou z disciplín jízda na mořském kajaku – surfski specski.  
V souvislosti s navázáním spolupráce se sportovní sekcí Vodní záchranářské služby, 
poskytlo Kajak centrum, z.s., instruktáž a ukázkový trénink pádlování juniorské reprezen-
taci v rámci soustředění, které VZS pořádala v srpnu. 

S ohledem na zrušení, resp. výrazné omezení závodní činnosti uspořádalo Kajak Centrum 
čtyřdenní tréninkový kemp u Baltského moře. Kempu se zúčastnilo 15 sportovců různých 
věkových kategorií a z rúzných oddílů, dále pak mladí sportovci – členové juniorské repre-
zentace v lifesavingu VZS. Kemp byl pořádán ve spolupráci s německým dealerem Vajda–
Kajak Nord a za podpory ČSK. Byla zajištěna odborná instruktáž z rostockého oddílu kano-
istiky. Účastníci si osvojili základní techniku pádlování na závodních lodích v podmínkách 
otevřeného moře. Kemp proběhl bez komplikací a reakce na něj jsou velmi pozitivní od 
všech zúčastněných a taktéž byl hojně komentován na sociálních sítích.

SUP-paddleboarding
Dračí lodě
Vzhledem k podmínkám roku 2020, které nepřály týmovým sportům, a tudíž ani dračím 
lodím, se Sportovně technická komise dračích lodí, fungující již šestým rokem, zaměřila 

la bronz. Jistě velkým úspěchem bylo, že všechny lodní kategorie v závodě družstev se 
umístily na stupních vítězů. Singlířky získaly zlato, kajakáři a kanoisté stříbro a kajakářky 
bronz. Potěšující je, že většina závodníků startovala ve finálovém závodě. Zde jistě stojí 
za zmínku 4. místo Václava Chaloupky a Amálie Hilgertové, 5. příčka Martiny Satkové a 6. 
pozice Terezy Fišerové, Alexandra Maikranze a Jana Větrovského. V pořadí národů se ČR 
umístila na druhém místě se ziskem 7 medailí z toho 3 individuálních.

„U23“ sjezd
Hlavním závodem mělo být ME U23 v Solkanu, které bylo naplánováno na srpen. Kvůli epi-
demické situaci však byl šampionát přeložen na netradiční listopadový termín a nakonec 
dva týdny před začátkem zrušen. Jedinými mezinárodními závody, kterých se sportovci  
v roce 2020 zúčastnili byly ECA v Českém Vrbném a mezinárodní mistrovství Rakouska  
na řece Mur. 

Junioři – slalom a sjezd 
V roce 2020 se podařilo uspořádat jediný významný mezinárodní závod – mistrovství 
Evropy ve vodním slalomu v Krakově. Na šampionátu se česká výprava se ziskem osmi 
medailí – a tří titulů mistrů Evropy – stala nejúspěšnější výpravou. Plánovaná mistrovství 
světa juniorů ve slalomu v Tacenu a mistrovství Evropy juniorů ve sjezdu na divoké vodě 
v Solkanu se neuskutečnila.  

Vodní	turistika	
Značná část roku byla zásadně ovlivněna pandemií koronaviru. Český poháru vodáků byl 
vzhledem k epidemické situaci zredukován pouze na 3 závody, a to na Úhlavu, Teplou 
a Střelu. Celkem se zúčastnilo 190 dospělých závodníků z 28 oddílů. V kategorii mládež 
startovalo 61 závodníků z 41 oddílů. Zásadní změnou bylo zavedení samostatné věkové 
skupiny „junioři“.

Od zpřísnění podmínek pro splouvání Teplé Vltavy bylo nakonec upuštěno a zůstávají 
beze změn. Došlo ke sladění termínů a časů splouvání.

Tradičně proběhlo vyhodnocení aktivity oddílů mládeže. Nejaktivnější oddíly jsou: VK Sla-
via Hradec Králové, KTL Brno a TJ Racek Brno.

Sekce podpořila konání regionálních akcí. Další prioritou je aktivita v oblasti nebezpeč-
ných jezů a suchých jezů. 

Sportovně	technické	komise	ČSK
Český svaz kanoistů poskytoval podporu v základním rozsahu sportům nově začleněných 
do ICF, pro které byly ustanoveny v souladu se stanovami ČSK tzv. Sportovně technic-
ké komise. Jedná se o odvětví: mořské kajaky – ocean racing, SUP-paddleboarding, dračí 
lodě,  kanoepolo a free style.

Mořské	kajaky	–	ocean	racing
Sportovní odvětví mořské kajaky – Ocean Racing, zastřešované Mezinárodní kanoistickou 
federací (ICF), se snaží o zvýšení členské základny a popularity v České republice. ČSK pro-
střednictvím sportovně technické komise mořské kajaky zajišťuje podporu tohoto odvět-
ví zejména spojenou s aktivitami ICF a ECA a účastí na mistrovství světa a Evropy. 

STK Mořské kajaky připravila plán akcí na sezonu 2020, ale z důvodu celosvětové pande-
mie koronaviru byly postupně závody rušeny včetně mistrovství světa, které bylo na pro-
gramu v září v Portugalsku, i mistrovství ČR, plánovaného tradičně v Německu. Navzdory 
tomu se uskutečnily alespoň některé lokální závody zejména v Německu. Čeští účastníci 

Mistr Evropy 2020 Jiří Prskavec
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především na administrativní a organizační činnost a dále na činnost směrem k materiál-
nímu zajištění reprezentace ČR. 

Navzdory ztíženým podmínkám se podařilo zorganizovat mistrovství ČR 13. září 2020 na 
Brněnské přehradě. Mimo MČR proběhlo i několik menších závodů v letních měsících.

V oblasti administrativní se STK dračích lodí soustředila na pomoci klubům se žádostmi  
o dotace ze samospráv a Národní sportovní agentury. Dále bylo také přijato 6 nových 
spolků, takže celkový počet jich čítá již 12.

V oblasti reprezentace se STK věnovala materiálnímu zajištění reprezentace. Byly poříze-
ny nové dračí lodě značky Champion z programu Rozvoj materiálně technické základny 
sportovních svazů pro sportovní reprezentace se spoluúčastí STK dračí lodě, pádla a dal-
ší technické vybavení, které umožní kvalitnější přípravu na mezinárodní závody. Repre-
zentace se i přes zrušené mezinárodní závody připravovala formou několika soustředění  
a netrpělivě vyhlíží možnost opětovných startů na mezinárodních závodech.

Mimo tyto oblasti byl také ustanoven nový orgán, který bude mít nelehký úkol, a to akti-
vizovat mládež ke sportu dračích lodí a vyvíjet činnost směrem k mládežnické reprezen-
taci.

Kanoepolo
Freestyle
Z důvodu pandemie Covid-19 byla letošní sezona značně ovlivněna a pozměněna. 
Všechny významnější mezinárodní závody byly zrušeny. Reprezentační tým se letos nezú-
častnil žádného zahraničního závodu, soustředění apod. V rámci českých závodů úspěšně 
proběhlo z plánovaných závodu pouze mistrovství ČR V Praze-roji v termínu 14.-16. srpna 
2020.

Mistři České republiky 2020
Rychlostní kanoistika
K1 muži 200 m Dostál Josef 
K1 muži 500 m Dostál Josef 
K1 muži 1000 m Dostál Josef 
K1 muži 5 km Voronič Michal  
K1 muži maraton Adam Jakub 
K2 muži 200 m Seidl Martin, Zavřel Jakub 
K2 muži 500 m Havel Daniel, Špicar Jakub 
K2 muži 1000 m Havel Daniel, Špicar Jakub 
K4 muži + junioři 500 m Šlouf Radek, Dostál Josef, Kukačka Vilém, 
   Vorel Jan
K2 muži 5km Voronič Michal, Záruba Štěpán 
C1 muži 200 m Fuksa Martin 
C1 muži 500 m Fuksa Martin 
C1 muži 1000 m Fuksa Martin 
C1 muži 5 km Fuksa Martin 
C1 muži maraton Březina Jakub 
C2 muži 200 m Fuksa Martin, Fuksa Petr 
C2 muži 500 m Fuksa Martin, Fuksa Petr 
C2 muži 1000 m Fuksa Martin, Fuksa Petr 
C4 muži + junioři 500 m Dvořák Filip, Fuksa Martin, Fuksa Petr, 
   Hrabal Antonín
C2 muži + junioři 5 km Fuksa Martin, Fuksa Petr 
K1 ženy 200 m Paloudová Anežka 
K1 ženy 500 m Paloudová Anežka 
K1 ženy 1000 m Paloudová Anežka 
K1 ženy 5 km Mílová Kateřina  
K1 ženy maraton Mílová Kareřina 
K2 ženy 200 m Sobíšková Štěpánka, Galádová Barbora 
K2 ženy 500 m Sobíšková Štěpánka, Galádová Barbora 
K2 ženy 1000 m Sobíšková Štěpánka, Galádová Barbora 
K4 ženy + juniorky 500 m Reichová Michaela, Betlachová Barbora, 
   Paloudová Anežka, Betlachová Eliška
K2 ženy + juniorky 5 km Házová Adéla, Hermély Gabriela 
C1 ženy 200 m Ježová Jana  
C1 ženy  500 m Řáhová Denisa  
C1 ženy + juniorky 5 km Krauzová Alena 
C2 ženy + juniorky 200 m Ježová Jana, Řáhová Denisa 
C2 ženy+juniorky 500 m Ježová Jana, Řáhová Denisa 
C4 ženy 500m Jandová Lenka, MalíkováMartina, Řáhová Denisa, 
   Krauzová Alena
K1 junioři 200 m Podraský Patrik 
K1 junioři 500 m Podraský Patrik 
K1 junioři 1000 m Podraský Patrik 
K1 junioři 5 km Moudrý Matyáš 
K1 junioři maraton Dědič Tomislav 

Gabriela Satková získala evropský titul na C1
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K2 junioři 200 m Macháček Jan, Podraský Patrik 
K2 junioři 500 m Macháček Jan, Podraský Patrik 
K2 junioři 1000 m Macháček Jan, Podraský Patrik 
K4 junioři 500 m Macháček Jan, Podraský Patrik, Termer Václav, 
   Hrábek Lukáš
K2 junioři 5 km Macháček Jan, Podraský Patrik
C1 junioři 200 m Minařík Jiří 
C1 junioři 500 m Tettinger Petr 
C1 junioři 1000 m Minařík Jiří 
C1 junioři 5 km Tettinger Petr 
C2 junioři 200 m Bacílek Lukáš , Tettinger Petr 
C2 junioři 500 m Bacílek Lukáš, Tettinger Petr 
C2 junioři 1000 m Bacílek Lukáš, Tettinger Petr 
K1 juniorky 200 m Galádová Barbora 
K1 juniorky 500 m Galádová Barbora   
K1 juniorky 1000 m Galádová Barbora 
K1 juniorky 5 km Házová Adéla 
K2 juniorky 200 m Házová Adéla, Hermély Gabriela 
K2 juniorky 500 m Házová Adéla, Hermély Gabriela 
K2 juniorky 1000 m Házová Adéla, Hermély Gabriela 
C1 juniorky 500 m Krauzová Alena 

Vodní slalom 
Muži	 Příjmení	 Jméno	 Oddíl
C1 Chaloupka Václav USK Praha
C2 Hradilek Václav USK Praha
 Vlček Jan USK Praha
K1 Prskavec Jiří USK Praha
Hlídky 3xC1 Heger Vojtěch Dukla Brandýs n.L.
 Jáně Michal Dukla Brandýs n.L.
 Rak Tomáš Dukla Brandýs n.L.
Hlídky 3xK1 Tunka Ondřej USK Praha
 Bárta Jan USK Praha
 Cvikl Ondřej USK Praha
Ženy	 	 	
K1 Hilgertová Amálie USK Praha
C1 Fišerová Tereza Dukla Brandýs n.L.
C2 mix Drábek Matyáš KVS H.Králové
 Samková Olga Třebechovice
Hlídky 3xK1 Vojtová Veronika USK Praha
 Kudějová Kateřina USK Praha
 Hilgertová Amálie USK Praha
Hlídky 3xC1 Říhová Eva USK Praha
 Havlíčková Kateřina USK Praha
 Satková Gabriela USK Praha
Junioři	 	 	
C1 Král Adam USK Praha
C2 Kneblová Tereza UP Olomouc

 Kratochvíl Martin UP Olomouc
K1 Krejčí Jakub Dukla Brandýs n.L.
Hlídky 3xC1 Král Adam USK Praha
 Lhota Kryštof USK Praha
 Říha Matyáš USK Praha
Hlídky 3xK1 Krejčí Jakub Dukla Brandýs n.L.
 Procházka Josef Dukla Brandýs n.L.
 Bízek Marek Dukla Brandýs n.L.
Juniorky	 	 	
K1 Beková Kateřina Dukla Brandýs n.L.
C1 Kneblová Tereza UP Olomouc
Hlídky 3xK1 Janů Veronika UP Olomouc
 Kneblová Klára UP Olomouc
 Retková Anna UP Olomouc
Hlídky 3xC1 Doležalová Lucie UP Olomouc
 Kneblová Klára UP Olomouc
 Janů Veronika UP Olomouc
C2 mix Kneblová Tereza UP Olomouc
 Kratochvíl Martin UP Olomouc
Hlídky 3xC2 mix Hansgutová Monika UP Olomouc
 Štýbnar Vojtěch UP Olomouc
 Kratochvíl Lukáš UP Olomouc
 Doležalová Bára UP Olomouc
 Kratochvílová Adéla UP Olomouc
 Malý Vojtěch UP Olomouc
Sjezd na divoké vodě   
Muži	-	klasik	 	 	
C1 Rygel Marek KK Brno
C2 Rolenc Ondřej Pardubice
 Suchánek Daniel Vysoké Mýto
K1 Satke Adam KK Brno
Muži	-	sprint	 	 	
C1 Rolenc Ondřej Pardubice
C2 Rygel Marek KK Brno
 Veselý Petr VS D.Kounice
K1 Slepica Karel UP Olomouc
Hlídky 3xC1 Haleš Antonín Č.Krumlov
 Novák Martin Č.Krumlov
 Klíma Vojtěch Č.Krumlov
Hlídky 3xK1 Satke Adam KK Brno
 Matějíček Vojtěch KK Brno
 Bergmann Bořivoj KK Brno
Ženy	-	klasik	 	 	
K1 Dimovová Barbora Litovel
C1 Němcová Marie KK Brno
Ženy - sprint   
K1 Dimovová Barbora Litovel
C1 Němcová Marie KK Brno
Hlídky 3xK1 Paloudová Anežka Č.Krumlov
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 Kratochvílová Tereza Č.Krumlov
 Novosadová Kristina Č.Krumlov
Hlídky 3xC1 Paloudová Anežka Č.Krumlov
 Kratochvílová Tereza Č.Krumlov
 Plachtová Alexandra Č.Krumlov
Junioři	-	klasik	 	 	
C1 Beier Matouš Trutnov
C2 Rašner Karel Postřelmov
 Vaněk Matěj VS Tábor
K1 Šindelář Jan Loko Plzeň
Hlídky 3xC1 Salaj František Litovel
 Šmakal Petr Litovel
 Papula Jan Litovel
Hlídky 3xC2 Salaj František Litovel
 Stratil Filip Litovel
 Šmakal Petr Litovel
 Čamek David Litovel
 Papula Jan Litovel
 Geprt David Litovel
Hlídky 3xK1 Kirchner David Bohemians Praha
 Cardoselli Tomáš Bohemians Praha
 Novák Filip Bohemians Praha
Junioři	-	sprint	 	 	
C1 Rašner Karel Postřelmov
C2 Rašner Karel Postřelmov
 Vaněk Matěj VS Tábor
K1 Novák Filip Bohemians Praha
Hlídky 3xC1 Beier Matouš Trutnov
 Beier Alva Trutnov
 Míl Jakub Trutnov
Hlídky 3xC2 Němec Radek Pardubice
 Veselý Martin Pardubice
 Plášil Hynek Pardubice
 Šťastný Matěj Pardubice
 Vaněk Matěj VS Tábor
 Bundová Simona Pardubice
Hlídky 3xK1 Hradec Matěj UP Olomouc
 Rudorfer Martin UP Olomouc
 Procházka Vojtěch UP Olomouc
Juniorky	-	klasik	 	 	
C1 Kneblová Tereza UP Olomouc
K1 Kneblová Tereza UP Olomouc
C2 Bundová Simona Pardubice
 Žďárská Laura Pardubice
Hlídky 3xC1 Kočířová Valentýna UP Olomouc
 Malá Magdaléna UP Olomouc
 Chromá Nicol UP Olomouc
Hlídky 3xK1 Kneblová Tereza UP Olomouc
 Doležalová Lucie UP Olomouc

 Retková Anna UP Olomouc
Juniorky	-	sprint	 	 	
C1 Kneblová Tereza UP Olomouc
K1 Kneblová Tereza UP Olomouc
C2 Žďárská Laura Pardubice
 Bundová Simona Pardubice
Hlídky 3xC1 Střílková Jana UP Olomouc
 Janů Veronika UP Olomouc
 Retková Anna UP Olomouc
Hlídky 3x K1 Doležalová Lucie UP Olomouc
 Retková Marie UP Olomouc
 Kneblová Tereza UP Olomouc

Vodní slalomáři na Světovém poháru v Pau
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Česká unie kolečkových sportů
Název svazu, zkratka: Česká unie kolečkových sportů (ČUKS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon: 724 639 500
Předseda: Martin Máčel, e-mail: cukb@cukb.cz,
mobil: 725 100 111
Generální sekretář: Tomáš Březina, viz sídlo,
mobil: 603 469 494, e-mail: cukb@cukb.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka,
sídlo a počet členských zemí:
World Skate (dříve International Federation of Roller Sports - FIRS), Av, De Rhodanie,
54, 1007 - Lausanne, Švýcarsko, 105 zemí, internet: www.worldskates.org 
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: Confédération Européenne de Roller
Skating CERS, Rua António Pinto Machado, 60 – 3, 4100-068 Porto, Portugalsko,
internet: www.cers-rollerskating.eu

Česká unie kolečkových sportů sdružuje Českou asociaci inline hokeje, Český svaz koleč-
kového bruslení, Czech In-line Alpine, Českou asociaci freestyle bruslení a Českou asociaci 
skateboardingu.

Inline hokej: Stejně jako ostatní sporty, nebyl schopen odehrát plnohodnotnou sezonu. 
Domácí soutěže se proto „smrskly“ pouze do turnajové podoby a o tituly mistrů ČR se 
tak hrálo v rámci dlouhodobých Turnajů o pohár ČAILH. Podařilo se nám obsadit všech-
ny kategorie stejně jako v běžné sezóně. Turnaje se uskutečnily v kategorii mužů v Top 
divizi a II. divizi, kategorii juniorů, dorostu, starších a mladších žáků a přípravky. Všechny 
reprezentační akce na všech úrovních byly zrušeny – MS mužů, žen a juniorů v Kolumbii, 

MS Masters v Německu a ME U16 a U18 v Itálii. Reprezentační výběry mužů, juniorů a žen 
absolvovali širší přípravné kempy, kde dostalo příležitost i větší množství nováčků.

Skateboarding: Rok 2020 byl pro všechny velmi obtížný. Téměř všechny plánované závody 
byly zrušeny. Uskutečnil se jeden závod ČSP a MČR. Reprezentace pokračovala v tréninku 
při plnění aktuálních podmínek a na konci roku odcestovala na plánované soustředění  
v Dubaji.

In-line rychlobruslení: Ani in-line rychlobruslaři se nevyhnuli hromadnému rušní akcí,  
a tak z kalendáře zůstaly jen dva silniční závody v Napajedlích a Opavě (MČR v půlmarato-
nu). V červenci se využilo lepší pandemické situace a proběhlo soustředění reprezentace 
a talentované mládeže ve Veselí nad Moravou. V lednu dokončilo historicky první školení 
trenérů II. třídy prvních devět uchazečů. Všechny veliké mezinárodní akce jako MS, ME  
a Světový pohár byly zrušeny.

In-line Alpine: V roce 2020 byly zrušeny všechny závody Světového poháru i mistrov-
ství Evropy. I přes tuto složitou situaci se v in-line alpine podařilo uspořádat Český pohár  
s rekordními devíti závody ve slalomu, obřím slalomu a kombinaci. Český pohár se pořádá 
pro všechny věkové kategorie a je otevřen i závodníkům z jiných zemí. A tak se ve většině 
závodů zúčastnili i závodníci ze Slovenska, Polska, Německa, Lotyšska nebo Itálie. Přes 
absenci závodů Světového poháru a ME se reprezentační družstvo zúčastnilo alespoň 
mezinárodního mistrovství Slovenska a Polska, kde naši závodníci získali řadu pěkných 
umístění.

Freestyle bruslení: V roce 2020 jsme vzhledem k aktuální epidemické situaci nemohli 
uspořádat žádný závod ve freestyle bruslení. Mistrovské tituly nebyly uděleny, také zahra-
niční závody ve freestyle slalomu byly zrušeny či odloženy na rok 2021. V letních měsících 
jsme pomáhali in-line školám s výukou freestyle slalomu na jejich letních táborech pro děti 
v Novém Jičíně, Olomouci, Turnově a Veselí nad Moravou. Uspořádali jsme školení instruk-
torů ve freestyle slalomu. Větší důraz věnujeme online prezentaci freestyle slalom skatingu. 

Mistři České republiky 2020
Inline	hokej	–	turnaje	o	Pohár	ČAILH
muži IHC Prague Rats
divize II IHC Chemipro Chrudim
junioři IHC Nightbirds Přerov
dorostenci HC Cvočkaři Hořovice
starší žáci IHC Nightbirds Přerov
mladší žáci IHC Devils Zlín
přípravka IHC Dynamo Pardubice
Inline	rychlobruslení
půlmaraton muži Bohumský Tomáš (KSBM Praha)
 ženy Kainová Kateřina (KSBM Praha)
Skateboarding
street – MČR muži     Habanec Maxim
 ženy Bakošová Antonie
park – MČR muži     Tomšovský Jan
Český pohár street muži Pek Martin
 ženy Bakošová Antonie
Český pohár park muži Záhumnský David
 ženy Bakošová Antonie

Zápas juniorů v inline hokeji
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Inline	Alpine
slalom muži Pršala Vojtěch (Ski klub Vrchlabí)
 ženy Procházková Barbora (LK Jirkov)
obří slalom muži Pršala Vojtěch (Ski klub Vrchlabí)
 ženy Procházková Barbora (LK Jirkov)

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Inline Alpine
Mistrovství	Slovenska	
muži Mračna Tomáš (Ski klub Junior Brno) – 2. místo
ženy Procházková Barbora (LK Jirkov) – 1. místo
Mistrovství	Polska
ženy Procházková Barbora (LK Jirkov) – 1. místo

Zájem dětí o kolečkové 
brusle stále stoupá

Český korfbalový svaz
Název svazu, zkratka: Český korfbalový svaz z.s. (ČKS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon: +420 605 286 006, e-mail: info@korfbal.cz,
internet: www.korfbal.cz
Předseda: Ing. Daniel Valeš, daniel.vales@korfbal.cz
mobil: +420 605 286 006
Generální sekretář: Tomáš Voda, viz sídlo,
Telefon: +420 702 202 389, e-mail: tomas.voda@korfbal.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Korfball Federation (IKF), P.O.BOX 417, 3700 AK Zeist,
Nizozemsko, 69 zemí, internet: www.ikf.org

Začátek roku 2020 patřil tradičně evropským klubovým turnajům, které se každý rok kona-
jí během měsíce ledna. Mistr české korfbalové extraligy 2019 KCC Sokol České Budějovice 
reprezentoval Českou republiku na finálovém turnaji Poháru mistrů evropských zemí, kte-
rý nese jméno Europa Cup a konal se již počtyřiapadesáté a jeho hostitelem bylo maďarské 
hlavní město Budapešť. Jihočeské družstvo v základní skupině postupně prohrálo všech-
na tři utkání, když podlehlo nejdříve portugalskému mistru NC Benfica poměrem 5:16. 
V polovině prvního poločasu přitom ještě české družstvo vedlo 3:1, ale do konce první 
půle přidalo pouhý jeden koš a prohrávalo 4:7. Druhý poločas přinesl pokračující střelecké 
trápení a pouhá jedna úspěšná střela znamenala konečnou vysokou porážku. Ve druhém 
utkání ve skupině prohrál český mistr opět výrazně s největším favoritem a pozdějším 
vítězem turnaje KV Fortuna z Nizozemska 10:31. Ani třetí vystoupení ve skupině nepřines-
lo změnu a české družstvo prohrálo s katalánským mistrem KC Barcelona poměrem 10:20 
a poslední místo ve skupině znamenalo semifinálový souboj ve skupině o 5.-8.místo proti 
anglickému KC Trojans. Výkon českobudějovického družstva byl výrazně lepší, utkání bylo 
velmi vyrovnané a ještě devět minut před koncem byl stav po koši nejlepšího českého 
střelce zápasu Vlastimila Krejčího 18:18, ale konec zápasu vyzněl výrazně lépe pro ang-
lického mistra a po poráž-
ce 19:23 čekal na nejú-
spěšnější družstvo české 
korfbalové historie pouze 
zápas o konečné sed-
mé místo, a to opět proti 
katalánskému družstvu 
KC Barcelona. KCC Sokol 
České Budějovice již sílu 
nenašel a podlehl pomě-
rem 14:28 a konečné osmé 
místo znamená nejhorší 
výsledek českého mistra  
v Poháru mistrů evrop-
ských zemí. 

Vítězem 54. ročníku Euro-
pa Cupu se stal nizozem-
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ský mistr KV Fortuna, který ve finále jasně přehrál belgického šampióna KC Kwik 34:18. 
Česká republika však měla nakonec i ve finále zastoupení, když hlavním rozhodčím finá-
lového zápasu byl český mezinárodní rozhodčí Lukáš Pazourek, jenž se tak stal již třetím 
českým rozhodčím, který řídil finálové střetnutí Poháru mistrů (v minulosti tohoto úspě-
chu dosáhli ještě Jan Kőnigsmark a Lukáš Filip). Ze třetího místa a z bronzových medailí 
se radoval německý mistr SG Pegasus Rommersheid 1991 e.v. po výhře v dramatickém 
závěru nad NC Benfika.

Druhý nejvýznamnější klubový turnaj Evropy Europa Shield se na konci ledna konal  
v Německu a Českou republiku reprezentoval poražený finalista české korfbalové extraligy 
KK Brno. Základní skupinu začal český mistr excelentně, když deklasoval polské družstvo 
KS Defenders Korfball 
Wroclav 26:5 a ná- 
sledně i turecké 
družstvo Koceali Uni-
versity Sport Club 
poměrem 19:10. V po- 
sledním zápase ve 
skupině, který byl zá- 
roveň utkáním o prv-
ní místo, se brněnští 
korfbalisté utkali s ně- 
meckým KV Adler 
Rauxel. První poločas 
jim vyšel náramně  
a vedli 11:9, ale ve dru-
hé půli za deset minut 
skórovali jedinkrát  
a Němci se ujali vedeni 
16:12 a zvítězili 19:14. 
V semifinále sehrál KK 
Brno velmi vyrovnaný souboj s pozdějším vítězem BEC z Anglie a dokonce ještě během 
druhého poločasu vedl 12:11, ale závěr zápasu mu nevyšel a podlehl 13:16. Čekal jej sou-
boj o 3.místo, a to opět proti KV Adler Rauxel. I druhý souboj s německým družstvem byl 
vyrovnaný a ještě 5 minut před koncem byl stav 12:12, ale závěr utkání opět potvrdil špat-
ně zvládnuté koncovky z brněnské strany, takže český zástupce turnaj zakončil porážkou 
12:14. KK Brno tak nedokázalo navázat na dvojnásobný medailový úspěch českých týmů 
v roce 2019 a skončilo na konečném čtvrtém místě. Významného individuálního úspěchu 
dosáhly brněnské střelkyně, které obsadily první dvě příčky mezi dámami a celkově druhé 
a třetí místo, když Štěpánka Jonáková zaznamenala celkem 18 a Lenka Faltýnková 17 košů. 
Vítězem se stalo anglické družstvo BEC KC, které ve finále smetlo katalánské CK Vallpara-
dís poměrem 22:9 a obhájilo své prvenství z roku 2019.

Na mezinárodní scéně se nakonec jednalo o jediné turnaje, které ještě pandemická situa- 
ce dovolila odehrát – všechna další klání již byla zrušena či odložena na roky následující. 
Nehrálo se tak mistrovství Evropy U19 2021, Světové poháry U15 ani U17, které byly zru-
šeny. Mistrovství světa U21 2020 a mistrovství Evropy 2020 byly přeloženy na rok 2021. 
Nedokončené zůstaly téměř všechny ligové soutěže na celém světě. Česká extraliga 
zvládla dokončit základní část a následně byla bez vítěze zrušena, Superliga 2020 stihla 
odehrát základní skupiny a na dohrání jednodenního play-off ještě čeká. 

I přes omezující opatření se na podzim povedlo Českému korfbalovému svazu uspořádat 
velkolepý turnaj, když se v Kutné Hoře představilo více než 300 dětí na mistrovství ČR  
v korfbalu4. V celosvětovém měřítku se jednalo o jednu z nejintenzivnějších akcí celého 
roku, když se během jediného dne odehrálo na sedmi hřištích 95 zápasů, a to ve čtyřech 
věkových kategoriích. Turnaje se zúčastnilo celkem 39 družstev z devíti korfbalových klu-
bů a nejúspěšnějším byl největší český klub Korfbal Klub Brno, který ke dvěma zlatým 
medailím (v kategoriích U11 a U13) přidal i po jednom stříbru a bronzu. Vítězem kategorie 
U16 se stalo družstvo SK RG Prostějov a nejstarší kategorii U19 ovládlo MS YMCA Znojmo. 
Komise rozhodčích ČKS ještě při příležitosti tohoto turnaje uspořádala školení pro začá-
tečníky a úplné nováčky a udělila 12 nových rozhodcovských licencí.

Do Síně slávy Českého korfbalového svazu byla v roce 2020 in memoriam uvedena slavná 
znojemská trenérka Lenka Dančová, jež dokázala vychovat několik generací korfbalových 
hráčů, kteří získali mnoho mistrovských titulů v České republice a cenné medaile na ME, 
MS či WG. Jako trenérka mistrů se mimo jiné zasloužila o to, že její MS YMCA Znojmo 
dokázalo v historické sezóně 2005 ovládnout mistrovské soutěže ve všech věkových kate-
goriích. V Síni slávy doplnila prvního předsedu ČKS Rudolfa Mišurce a nizozemského Adri 
„Swan“ Zwaanswijka, kteří tam vkročili při MS 2007. V roce 2019 při ME U21 v Prostějově a u 
příležitosti oslav 30 let s korfbalem přibyli Wies a Henk Welmersovi, Karel Verschoor, Hans 
Vroegh in memoriam a Jiří Veselský. 

Český korfbalový svaz v roce 2020 rovněž domluvil s Vyšší odbornou školou ČUS studium 
akreditované druhé třídy trenéra korfbalu, do které se v roce 2020 zapojilo patnáct adeptů 
z českých korfbalových klubů. V roce 2020 bylo celkem vydáno 5 licencí korfbalového tre-
néra druhé třídy, které je nejvyšším možným korfbalovým vzděláním v České republice. 
Na podzimní měsíce byl rovněž přesunut plánovaný druhý ročník nové soutěže s názvem 
Superliga 2020, který stihl před úplným zmrazením všech sportovních aktivit prakticky po 
celé Evropě odehrát zápasy v základních skupinách. Do závěrečného play-off o cennou 
putovní trofej ze sklářské dílny postoupila družstva na prvních dvou místech ze základ-
ních skupin, když ze zlaté skupiny postoupily celek Infinity a tým Polska, ze skupiny modré 
pak týmy Crocodiles a Rakeťáci.

Mistři České republiky 2020
Česká	korfbalová	extraliga nevyhlášeno 
1. česká korfbalová liga  nevyhlášeno
Česká dorostenecká korfbalová extraliga  nevyhlášeno
Korfbalová liga starších žáků  nevyhlášeno
Korfbalová liga mladších žáků  nevyhlášeno
Korfbalová liga minižáků  nevyhlášeno

Korfbal4
Kategorie dorostu U19 MS YMCA Znojmo
Kategorie st. žáků U16 SK RG Prostějov
Kategorie ml. žáků U13 KK Brno
Kategorie minižáků U11 KK Brno

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Europa Cup  KCC Sokol České Budějovice 8. místo 
Europa Shield  KK Brno 4. místo
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Česká federace koulových sportů
Název svazu, zkratka:
(do 31. 12. 2016 Česká asociace pétanque klubů – ČAPEK)
Česká federace koulových sportů (ČFKS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov,
e-mail: czech.petanque@fipjp.com, koulovesporty@gmail.com
internet: www.cfks.cz, www.czechpetanque.cz
Prezident: Ing. Petr Stoklásek, mobil: 602 942 396
Sekretář: Ing. Miroslav Pešout, mobil: 736 639 791, e-mail: miroslav.pesout@seznam.cz
Název mezinárodní federace, zkratka, sídlo, počet členů:
Confédération Mondiale des Sports de Boules (C.M.S.B.)
Sporty: 1) PÉTANQUE, 2) LYONNAISE, 3) RAFFA
Ad 1) Fédération international de pétanque et jeu provençal (F.I.P.J.P.),
13 rue Trigance, Marseille, France, 95 zemí,
internet: http://www.fipjp.com
Ad 2) Fédération Internationale de Boules (F.I.B.)
389 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 71000 Mâcon, France, 65 zemí
internet: www.fiboules.org
Ad 3) Confederazione Boccistica Internazionale (C.B.I.)
Via Bossi, 23, P.O. Box 2739, 6830 Chiasso – Switzerland, 35 zemí
internet: www.cbi-prv.org

Celá sezóna byla těžce poznamenaná nepříznivým vývojem v souvislosti s covidové pan-
demickou situace u nás i v zahraničí. Následná jednotlivá nařízení vlády náš čistě ama-
térský sport po značnou část roku naprosto ochromila. Jenom díky nadšení celé řady 
funkcionářů se podařilo za cenu úplného zrušení některých turnajů a řadě operativních 
přesunů termínů uskutečnit z původně plánovaných 79 turnajů alespoň 45! V tomto počtu 
jsou zahrnuta všechna mistrovství ČR včetně kvalifikačních. 

I v tomto roce došlo k mírnému nárůstu členské základny. Počty mládeže jsou stabi-
lizované a plně se jí věnuje celá řada funkcionářů, trenérů i rodičů formou Projektu roz-
voje mládežnické základny a pokračováním celoplošného Projektu tréninkových center 
juniorů.

Vzhledem k tomu, že byla kompletně zrušena evropská mezinárodní série turnajů včetně 
všech kategorií MS i ME, zůstaly naše reprezentační výběry v roce 2020 doma. 

Mistři České republiky 2020
MČR jednotlivců Michálek Tomáš
MČR dvojic Resl Jan, Konšel Jakub
MČR smíšených dvojic Venclová Lucie, Michálek Ivo
MČR trojic muži Vavrovič Petr ml., Morávek Petr, Fafek Petr, Konšel Jakub
MČR trojic ženy Slobodová Veronika, Venclová Lucie, Hančová Alice, 
 Hodboďová Romana
MČR trojic 55+ Fafek Petr, Koreš Jiří st., Přibyl Miloš
MČR ve vyrážení Konšel Jakub
MČR Extraliga klubů Finále přesunuto na jaro 2021
MČR juniorů-chlapci Bílek Vojtěch, Vedral Filip, Srnský Jakub, Maršík Jakub, 
 Michalička Lukáš
MČR juniorů-dívky Valošková Sára, Rousková Nina, Mertová Anežka

Medailisté juniorského mistrovství ČR
Foto: Pavel Hejl
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Český krasobruslařský svaz
Název svazu, zkratka: Český krasobruslařský svaz (ČKS)
Sídlo: Václavské nám. 838/9, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel: 230234505, Fax: n/a
e-mail: sekretariat@czechskating.org,
internet: www.czechskating.org
Předseda: Ing. Stanislav Židek, Zámecká 104/8,
733 01 Karviná-Fryštát, mobil: 603415233
Generální sekretář: Ing. Karel Oubrecht, Březí 125, PSČ 251 01,
mobil: 603415180
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Skating Union (ISU), Chemin de Primerose 2, 1007 Lausanne, Švýcarsko,
75 zemí (sekce krasobruslení),
internet: www.isu.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: (není ustavena))

V roce 2020 se uskutečnilo mistrovství Evropy v krasobruslení v rakouském Grazu. Z čes-
kých bruslařů dosáhl nejlepšího umístění Michal Březina, který skončil sedmý v kategorii 
mužů. Navíc se mu podařilo získat tzv. malou zlatou medaili za krátký program. Sourozen-
ci Taschlerovi při premiéře mezi dospělými postoupili do finále.

V juniorské kategorii potěšili na mistrovství světa v Tallinnu (Estonsko) finálovými umístě-
ními taneční pár Natálie Taschlerová / Filip Taschler a debutant Filip Ščerba (junioři). 

Mistrovství světa v kanadském Montrealu bylo těsně před startem, bohužel, zrušeno, stej-
ně jako mistrovství světa v synchronizovaném bruslení v Lake Placidu (USA) – oba šampi-
onáty z důvodu začínající pandemie koronaviru.

Ještě před jarními uzávěrami se stihlo uskutečnit mistrovství světa juniorů v synchroni-
zovaném bruslení pro rok 2020 a v britském Nottinghamu dosáhla skupina Harmonie na 
výborné jedenácté místo.

Mistři České republiky 2020
Seniorské	kategorie
Muži Michal Březina (VSK Technika Brno)
Ženy Eliška Březinová (VSK Technika Brno)
Sportovní dvojice Elizaveta Zhuk / Martin Bidař (ATV Praha/BK Č. Budějovice)
Synchronizované bruslení Olympia (USK Praha)
Juniorské	kategorie
Muži Filip Ščerba (ATV Praha)
Ženy Nikola Rychtaříková (KK Pardubice)
Sportovní dvojice Lucie Novotná / Mykyta Husakov (BK Č.Budějovice/ATV Pha)
Taneční páry Natálie Taschlerová / Filip Taschler (VSK Technika Brno)
Synchronizované bruslení Harmonie (USK Praha)

Michal Březina obsadil na mistrovství 
Evropy v Grazu sedmou příčku
Foto: Joluskating – Ludwig Welnicki

Skupina Harmonie



Svaz kulturistiky a fitness České republiky
Název svazu, zkratka:
Svaz kulturistiky a fitness České republiky, SKFČR
Sídlo: Svahová 1537/2, 110 00 Praha 10
Sekretariát: Jandova 216/10, 190 00 Praha 9
Telefon: +420 739 788 348, e-mail: sekretariat@skfcr.cz,
internet: www.skfcr.cz
Prezident: Tomáš Bureš
Název mezinárodní federace, její zkratka,
sídlo a počet členských zemí:
International Federation of Body Building and Fitness, IFBB,
Cale Jané, Nr. 8 280 02 Madrid, Spain,
183 členských zemí, internet: www.ifbb.com
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Bodybuilding and Fitness Federation, EBFF, Cale Jané, Nr. 8 280 02 Madrid,
Spain

Rok 2020 byl pro SKFČR, stejně jak pro ostatní sportovní svazy, značně poznamenán pan-
demii Covid-19. Celá jarní část soutěží – jak národních, tak mezinárodních – byla zrušena. 
Změny v kalendáři soutěží proběhly i na podzim, kdy se podařilo zorganizovat pouze tři 
mistrovské soutěže, jednu pohárovou a tři mezinárodní soutěže. 
V roce 2020 nás ale mohou potěšit úspěchy na mezinárodním poli, kde čeští reprezentanti 
získali 18 medailí na ME a 14 medailí na MS!
Domácí soutěže
Po zrušené jarní části přinesla podzimní část soutěžní sezóny celkem 3 mistrovské sou-
těže, jednu pohárovou soutěž a tři mezinárodní soutěže.
Mistrovské soutěže se konaly 
dvě pro muže, ženy a masters, 
a jedna pro juniory a doros-
tence. Ve Frenštátě pod Rad-
hoštěm se uskutečnilo mis-
trovství České republiky mužů 
a masters mužů, kterého se 
zúčastnilo 90 závodníků, a také 
mistrovství České republiky 
žen a párů, jehož se zúčastnilo 
77 závodníků. Mistrovské závo-
dy uzavřelo mistrovství České 
republiky dorostu a juniorů  
v Ostravě, kterého se zúčastni-
lo 100 závodníků.
Pohárová soutěž se konala pouze jedna – Partner Cup v Čelákovicích, kde soutěžilo cel-
kem 126 závodníků.
Jedním z vrcholů podzimní sezóny byly mezinárodní IFBB soutěže – druhý ročník Diamond 
Cup Prague, která se konala v Praze, 42. ročník GP Pepa Opava a 4. ročník IFBB Fitness 
Mania Classic IV v Kladně.
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Mistrovství Evropy a mistrovství světa
Opět velmi úspěšná byla velká česká výprava na společném mistrovství Evropy všech 
kategorií mužů, žen, juniorů a masters, které se po změně termínu konalo netradičně  
v září ve španělské Santa Susanně. Zpět do vlasti se výprava vrátila se 4 zlatými, 2 stříbrný-
mi a 8 bronzovými medailemi!

Na mistrovství světa juniorů v Rumunsku český tým vybojoval 3 medaile – jednu zlatou, 
jednu stříbrnou a jednu bronzovou. 

Ve španělské Santa Susanně se začátkem listopadu konalo také společné mistrovství 
světa mužů, žen a masters. Národní tým do České republiky přivezl 4 zlaté, 3 stříbrné  
a 4 bronzové medaile! 

Mistři České republiky 2020
Kulturistika muži
Kulturistika muži do 70 kg  Petr Čížek
Kulturistika muži do 75 kg  Jaroslav Čada
Kulturistika muži do 80 kg  Jan Kebrle
Kulturistika muži do 90 kg  Matěj Ryšavý
Kulturistika muži nad 90 kg  Tomáš Mach
Kulturistika masters muži 40 - 49 let  Zbyněk Ceradský
Kulturistika masters muži 50 - 59 let  Petr Čížek
Kulturistika masters muži 60 - 69 let  Emil Boar
Kulturistika masters muži nad 70 let  Pavel Beránek
Klasická kulturistika do 180 cm  Aleš Lamka
Klasická kulturistika nad 180 cm  Martin Navrátil
Klasická kulturistika masters  Richard Bílík
Physique muži
Physique muži do 173 cm  Miroslav Göbl
Physique muži do 178 cm  Jan Drobena
Physique muži do 182 cm  Pavel Havelka
Physique muži nad 182 cm  Libor Škopek
Physique muži masters  Pavel Havelka
Ženy bikiny fitness, bodyfitness, wellness fitness
Bodyfitness do 165 cm  Simona Šimánová
Bodyfitness nad 165 cm  Denisa Petráš Ballová
Bodyfitness masters  Denisa Petráš Ballová
Bikiny fitness do 160 cm  Anna Zdražilová
Bikiny fitness do 165 cm  Kamila Brzobohatá
Bikiny fitness do 170 cm  Kristýna Pauříková
Bikiny fitness do 172 cm  Jana Jeřábková
Bikiny fitness nad 172 cm  Natálie Myslíková
Bikiny fitness masters  Sylvie Moocová
Wellness fitness  Sabina Kaderková
Dorost a junioři
Kulturistika mladší dorost  Adam Karas
Kulturistika starší dorost do 65 kg Dan Žalud
Kulturistika starší dorost do 72 kg  Jakub Železňák
Kulturistika starší dorost nad 72 kg Lukáš Fürle
Kulturistika junioři do 70 kg  Tomáš Kratochvíl

Martin Dráb, absolutní 
mistr světa v kategorii 
kulturistika muži  
masters
Foto: Igor Kopček



Kulturistika junioři do 77 kg  Daniel Lochman
Kulturistika junioři nad 77 kg  Ondřej Januš
Klasická kulturistika junioři  Vojtěch Nádeníček
Physique dorost  Ondřej Grygar
Physique junioři do 173 cm  Michal Makovský
Physique junioři do 178 cm  Jakub Urban
Physique junioři nad 178 cm  Radek Baron
Bodyfitness juniorek  Gabriela Hejná
Wellness fitness juniorek  Kateřina Vomáčková
Bikiny fitness dorostenky do 166 cm  Kateřina Kuželková
Bikiny fitness dorostenky nad 166 cm  Sára Hrubá
Bikiny fitness juniorky do 161 cm  Kamila Bruknarová
Bikiny fitness juniorky do 165 cm  Sabina Horáková
Bikiny fitness juniorky do 172 cm  Julie Svitáková
Bikiny fitness juniorky nad 172 cm  Natálie Myslíková

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Mistrovství Evropy
1. místo –  Aleš Lamka (games klasická kulturistika mužů do 175 cm) + absolutní
1. místo – Vojtěch Nádeníček (games klasická kulturistika mužů nad 175 cm)
1. místo– Jana Jeřábková (bikiny fitness žen do 172 cm)
1. místo– Martina Sletsjoee – Zbyněk Ceradský (smíšené páry)
2. místo – Libor Škopek (physique mužů nad 182 cm)
2. místo – Gabriela Hejná (bodyfitness juniorek)
3. místo – Natálie Myslíková (bikiny fitness žen nad 172 cm)
3. místo – Sylvie Moocová (bikiny fitness žen do 172 cm)
3. místo – Denisa Grassingerová (bikiny fitness žen do 169 cm)
3. místo – Kamila Brzobohatá (bikiny fitness žen do 162 cm)
3. místo – Lenka Červená (fitness žen)
3. místo – Gabriela Hejná – Miroslav Kubec (smíšené páry)
3. místo – Martina Sletsjoee (bodyfitness žen do 163 cm)
3. místo – Vojtěch Nádeníček (klasická kulturistika juniorů)
Mistrovství světa
1. místo – Adéla Uhrová (bikiny fitness juniorek od 21 do 23 let do 160 cm)
1. místo – Martin Dráb (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let nad 90 kg) + absolutní
1. místo –Júlia Karová (bikiny fitness masters od 35 do 39 let nad 164 cm)
1. místo –Sylvie Moocová (bikiny fitness masters od 44 do 44 let)
1. místo – Olga Usova (bikiny fitness masters nad 45 let)
2. místo – Tereza Zendulková (bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let do 160 cm)
2. místo – Kristýna Berná (bikiny fitness žen nad 172 cm)
2. místo –Zbyněk Ceradský (classic physique masters nad 45 let)
2. místo – Lenka Červená (umělecké fitness žen)
3. místo– Julie Svitáková (bikiny fitness juniorek od 16 do 20 let nad 166 cm)
3. místo – Zbyněk Ceradský (kulturistika mužů masters od 45 do 49 let do 90 kg)
3. místo – Miloš Pavlů (kulturistika mužů masters nad 60 let)
3. místo –Bohumil Ševc (klasická kulturistika masters od 40 do 49 let)
3. místo –Adéla Uhrová (bikiny fitness žen do 160 cm)
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Název svazu, zkratka: Český svaz kuší, z.s. (ČSK)
Sídlo: Areál TJ Jiskra 1297, Otrokovice,
telefon: + 420 737 211 610
e-mail: pavel.tcfield@seznam.cz, www.crossbow-czech.cz
Předseda: Pavel Kaszonyi, e-mail: pavel.tcfield@seznam.cz,
Generální sekretář: Hana Nedělníková, 
e-mail: hanka.nedel@seznam.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Crossbow-shooting Union (IAU), 1 Mnevniki str., Moscow, 123308,
Russia, Email: office@iau-crossbow.org, 28 členských zemí

Stěžejní náplní Českého svazu kuší je sportovní střelba z polní kuše.

Rok 2020 byl poznamenán šířením nemoci COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-
2 a s tím spojenými protiepidemickými opatřeními vlády. Přesto se nám podařilo dokončit 
Český halový pohár završený halovým mistrovstvím České republiky.

Protiepidemická opatření promluvila především do tréninkové přípravy a samotných 
venkovních závodů, tj. do Českého poháru jednotlivců a 1. a 2. celostátní ligy. Venkovní 
sezóna byla zkrácena o první dva jarní a jeden poslední podzimový venkovní závod. Před 
úplným zákazem sportovní činnosti byl uskutečněn závod mistrovství České republiky, 
který rovněž započítáván do Českého poháru a České ligy.

Reprezentace České republiky se zúčastnila dvou závodů Světového poháru. První závod 
pořádalo Chorvatsko v červnu 2020 ve Veliko Trgovišti.  Závodu se zúčastnilo 26 střelců ze 
tří zemí (Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko). Z našich si nejlépe vedl Bohumil Korbař, 
který si ve finále vystřílel 1. místo. Nejlepší z našich žen Karolína Hynková skončila na pěk-
ném 6. místě.

Vítěz Světovéhoo poháru 
v Chorvatsku Bohumil 
Korbař
Foto: Hana Nedělníková
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Český svaz kuší v červenci 2020 uspořádal druhý závod Světového poháru, a to v Otroko-
vicích. Za účasti 32 střelců z Chorvatska, Maďarska a České republiky potvrdil výbornou 
formu náš Bohumil Korbař, který opět ve finále zvítězil a obhájil 1. místo z prvního závodu. 
Nejlepší naší ženou se stala Jaroslava Nedělníková, která skončila na 7. místě. 
Oba závody byly poznamenány nízkou účastí zahraničních závodníků kvůli epidemickým 
opatřením, které jednotlivé členské země proti šíření koronaviru vyhlásily. Plánované mis-
trovství Evropy, které se mělo konat v srpnu 2020 v Chorvatsku, bylo bez náhrady zruše-
no.
Halová sezóna 2020/2021, která měla odstartovat v listopadu prvním závodem, byla zru-
šena. Přesto byl mezinárodní organizací IAU vyhlášen online závod Evropského pohá-
ru. Pořadatelství se ujalo Chorvatsko. K závodu, který proběhl v říjnu 2020, se přihlásilo 
64 střelců ze tří zemí (Chorvatsko, Rusko, Česká republika) – z toho z České republiky se 
zúčastnilo 8 střelců.
Střelba z polní kuše je sport náročný na mentální a fyzickou kondici. V poslední době 
pozorujeme trend, kdy se jako noví členové přihlašují spíše dívky (věk okolo 12 let) než 
chlapci, kteří zřejmě dávají přednost kontaktním a kolektivním sportům.

Mistři České republiky 2020
Halového mistrovství České republiky, 7.–8. 3. 2020, Kostelec na Hané:
muži Bohumil Korbař, SKŠZ Plumlov
ženy Jaroslava Nedělníková, Savana Kostelec na Hané
junioři Martin Hajný, Falcon Crossbow Plumlov
kadeti Barbora Pospíšilová, Savana Kostelec na Hané
senioři Václav Losert, TJ Opava
seniorky Jana Slováková, TJ Opava
družstva  TJ Opava – Petr Lelovský, Dalibor Lhotský, Václav Losert 
Vítězové Českého halového poháru 2019/2020:
muži Dalibor Lhotský, TJ Opava
ženy Jaroslava Nedělníková, Savana Kostelec na Hané
junioři Karolína Hynková, Savana Kostelec na Hané
kadeti Denis Vyskočil, Falcon Crossbow Plumlov
senioř František Baborák, SKŠZ Plumlov
seniorky Jana Slováková, TJ Opava
Venkovního mistrovství České republiky, 12.–13. 9. 2020, Plumlov:
Muži Bohumil Korbař, SKŠZ Plumlov
Ženy Jaroslava Nedělníková, Savana Kostelec na Hané
Junioři Jana Koleňáková, Savana Kostelec na Hané
Kadeti Denis Vyskočil, Falcon Crossbow Plumlov
Senioři František Baborák, SKŠZ Plumlov
družstva: Savana Kostelec na Hané 
 – Karolína Hynková, Jaroslava Nedělníková, Josef Nedělník 
Vítězové Českého poháru 2020:
muži Bohumil Korbař, SKŠZ Plumlov
ženy Jaroslava Nedělníková, Savana Kostelec na Hané
junioři František Baborák, SKŠZ Plumlov
kadeti Denis Vyskočil, Falcon Crossbow Plumlov
senioři Václav Losert, TJ Opava
seniorky Jana Slováková, TJ Opava

Vítěz 1. celostátní ligy 2020:
Družstvo Savana Kostelec na Hané „A“ – Karolína Hynková, Irena Hynková, Jaroslava 
Nedělníková, Josef Nedělník
Vítěz 2. celostátní ligy 2020:
Družstvo SKŠZ Plumlov „B“ – Blanka Výmolová, Jaroslav Výmola, Pavel Kratochvíl

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Světový pohár 
Veliko	Trgoviště
muži 1. místo Bohumil Korbař
ženy 6. místo Karolina Hynková 
Olomouc
muži 1. místo Bohumil Korbař
ženy 7. místo Jaroslava Nedělníková 
Online halový Evropský pohár – Chorvatsko:
muži 1. místo  Bohumil Korbař, SKŠZ Plumlov
ženy 8. místo  Karolína Hynková, Savana Kostelec na Hané
junioři 13. místo  Lukáš Baborák, SKŠZ Plumlov
 16. místo  Blanka Výmolová, SKŠZ Plumlov
kadeti 5. místo  Denis Vyskočil, Falcon Crossbow Plumlov
 16. místo  Pavel Kratochvíla, SKŠZ Plumlov
senioři 4. místo  Josef Nedělník, Savana Kostelec na Hané
seniorky  1. místo  Jaroslava Nedělníková, Savana Kostelec na Hané

Pohled na účastníky Světového poháru 
v Chorvatsku
Foto: Hana Nedělníková
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Česká kuželkářská a bowlingová federace
Název svazu, zkratka:
Česká kuželkářská a bowlingová federace (ČKBF)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 169 00 Praha 6 
Telefon: 730 103 713 
E-mail: info@ckbf.cz 
Internet: www.ckbf.cz, www.kuzelky.cz, 
www.czechbowling.cz 
Prezident ČKBF: Hanuš Slavík, Krátká 340, 356 01 Staré Sedlo, mobil: 605 940 586 
Generální sekretář: Jana Holubová, e-mail: jana.holubova@ckbf.cz
Prezident České kuželkářské asociace (ČKA): Jiří Jančálek 
Sekretář: Jana Holubová, e-mail: kuzelky@cuscz.cz 
Prezident České bowlingové asociace (ČBA): Karel Vopička
Sekretář: Jitka Nosková, e-mail: info@czechbowling.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí: 
International Bowling Federation (former World Bowling-WB/Fédération 
Internationale des Quilleurs - FIQ), USA, www.bowling.sport, 115 zemí 
Kuželky: World Ninepin Bowling Association (WNBA) – 9 kuželek, Rakousko
Bowling: European Tenpin Bowling Federation (ETBF) – Nizozemsko 

Kuželky
Hodnocení roku 2020 v kuželkářském sportu není snadné. Celý svět sportu postihla pan-
demie Covidu-19. Kuželky nebyly výjimkou. Postižení bylo o to silnější, že kuželky jsou  
v podstatě stoprocentně amatérským sportem, který nedisponuje prostředky jako sporty 
profesionální, aby si mohl vytvořit tzv. bublinu. 

Hlavním datem pro rok 2020 je tedy 19. duben. V tento den Výkonný výbor České kuželkář-
ské asociace rozhodl o zrušení celého ročníku 2019–2020 bez toho, aniž by bylo rozhod-
nuto o mistrovi České republiky pro všechny kategorie týmové i individuální. Podobně 
dopadlo i světové klání, které na jaře 2020 mělo hostit polské město Tarnowo Podgor-
ne. Čeští reprezentanti tak přišli o možnost obohatit českou sbírku cenných kovů, když 
obzvláště v juniorské kategorii byli žhavými kandidáty na nejvyšší umístění. Zisk cenných 
kovů nemohli obhajovat ani úspěšní účastníci předchozího MS jednotlivců z roku 2018, 
především Jan Bína, Renáta Babická a Jan Endršt.

Na podzim se nejprve v úvodu září tradičně rozběhl nový ročník kuželkářských soutěží  
s výhledem na konání původně odložených akcí z předchozího ročníku. Podzimní vlna 
pandemie však veškeré kuželkářské dění opět zastavila. Restart soutěží se postupně 
posouval až nakonec i sezóna 2020–2021 byla zrušena. A to platí nejen pro kuželky čes-
ké, ale i mezinárodní, kdy bylo prestižní mistrovství světa naplánováno do německého 
Plauenu. Naděje se nyní upínají k ročníku 2021–2022, na jehož začátek jsou naplánována 
hned tři světová klání. Na přelomu srpna a září by slovinská města Kranj a Kamnik měla ve 
zhuštěném programu hostit šampionát dorostu U18, juniorů U23, a především prestižní 
souboj národních týmů, jehož poslední vydání hostily v roce 2019 západočeské Rokycany. 
Celý kuželkářský svět věří, že tento plán bude možné uskutečnit a že další ročník dopadne 
lépe než dva poslední.

Český kuželkářský sport je zastřešován Českou kuželkářskou asociací. Probíhají v něm 
dlouhodobé soutěže družstev na okresních, krajských a celostátních úrovních, kterých se 

účastní družstva z 280 oddílů a klubů. Do ligových soutěží je zapojeno 90 družstev mužů, 
29 družstev žen, 35 družstev dorostu a do divizních soutěží 90 družstev smíšených. Nej-
vyšší mužskou soutěží je česko-slovenská Interliga, v níž o prvenství usiluje šest nejlepších 
českých a stejný počet slovenských mužstev. Pravidelně jsou pořádána i mistrovství ČR 
jednotlivců v deseti kategoriích, kam se přes oddílové, okresní i krajské přebory kvalifikují 
nejlepší hráči a hráčky z více jak 7 000 registrovaných, koná se i MČR dvojic mužů, žen  
a smíšených dvojic. 

Úspěšně probíhá dlouhodobá nemistrovská soutěž žactva Pohár mladých nadějí, kde 
je zapojeno téměř 400 adeptů kuželkářského sportu z 80 oddílů. V podobném duchu je 
organizován i Český pohár dorostu a Pohár juniorů. Zhruba 100 družstev mužů a žen star-
tuje v Poháru ČKA, jehož konání také významně poznamenala pandemie, a je tedy již dva 
ročníky bez vítěze. Prestižní Final four mezinárodní Ligy mistryň, které mělo hostit srb-
ské město Apatin bylo zrušeno. Jeho účastníkem mělo být družstvo žen oddílu KK Slovan 
Rosice, které v předchozích dvou účastech získalo bronzové medaile.

Bowling 
Druhým subjektem sdruženým v ČKBF je Česká bowlingová asociace zastřešující bowlin-
gový sport, jehož členská základna přesahuje 6 000 hráčů. V organizovaných soutěžích 
pod záštitou České bowlingové asociace probíhají dlouhodobé soutěže na celostátních, 
krajských a regionálních úrovních, a to jednotlivců, dvojic a především tříčlenných družs-
tev (Česká bowlingová liga). 

Jaroslav Lorenc
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Reprezentační družstva se pravidelně účastní mistrovství světa i mistrovství Evropy také  
v juniorských a seniorských (50+) kategoriích. V roce 2020 byly, bohužel, evropské i světo-
vé šampionáty zrušeny nebo přesunuty na pozdější termíny, a tak naši reprezentanti stihli 
jen výjezd na EBT turnaj do Tilburgu, kde náš nejlepší hráč Jaroslav Lorenc skončil v kvali-
fikaci v úplné evropské konkurenci na pěkném šestém místě a potvrdil svoje dominantní 
postavení na české scéně.

To ho kvalifikovalo i pro účast na zámořských soutěžích a Jaroslav Lorenc se tak stal dalším 
českým hráčem americké profesionální soutěže PBA. Hnned ve svém prvním vystoupení 
na turnaji v Oklahomě (Oklahoma Open 2020) po čtvrtém místě v kvalifikaci zůstal jen 
šestnáct kuželek před branami televizního finále – za sebou nechal i takové hráče, jako 
jsou Jason Belmonte, Bill O’Neill či Anthony Simonsen.

Za zmínku ještě stojí vystoupení našich barev na mistrovství Evropy seniorů nad 50 let ve 
Vídni, kde dvojice Dana Hanušová  a Jana Lébrová získala 5. místo v kategorii dvojic.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám podařili odehrát alespoň některé  
z plánovaných domácích vrcholů, tedy celostátních šampionátů (především během letní-
ho uvolnění), a udělit tak tituly mistrů republiky pro rok 2020. V mistrovských soutěžích 
jednotlivců se do soutěží MČR 2020 opět zapojilo přes 1 000 hráčů, do mistrovské soutěže 
družstev téměř 1 000 týmů. 

Mistři České republiky 2020
BOWLING
Týmová soutěž:  expert KING PINS 
 (Čermák Pavel, Beštová Kateřina, Harbáček Petr, Lorenc 
 Jaroslav, Talpa Marek)
Jednotlivci – muži:  Rác Václav (Xbowling club)
Jednotlivci – ženy:  Otec Hanzlovská Petra (Bowling Rokycany)
Junioři do 9 let – chlapci:  Seifert Filip (Strikeland Chomutov)
Junioři do 9 let – dívky:  Bojdová Anna (ProBowling Hustopeče)
Junioři do 12 let – chlapci:  Mňačko Matyáš (JKM Bowling)
Junioři do 12 let – dívky:  Brokešová Annabel (BC Bowlingzone)
Junioři do 15 let – chlapci:  Vondráček Šimon (BC Bowlingzone)
Junioři do 15 let – dívky:  Brokešová Viktorie (BC Bowlingzone)
Junioři do 18 let – chlapci:  Jelínek Lukáš (Xbowling club)
Junioři do 18 let – dívky:  Hrazdírová Lucie (Bowling Blansko)
Junioři do 21 let – chlapci: Lukáš Jelínek (Xbowling club)
Junioři do 21 let – dívky:  Anna Petáková (expert King Pins)

Česká lakrosová unie
Název svazu, zkratka: Česká lakrosová unie, z.s. (ČLU)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Telefon:777 311 106, e-mail: andrea.vokata@seznam.cz,
internet: www.lacrosse.cz
Prezident: Ing. Roman Pokorný, e-mail: rpokorny@lacrosse.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo, počet členských zemí:
World Lacrosse (WL), internet: https://worldlacrosse.sport/worldlacrosse, 
62 zemí (mužský i ženský lakros)
Fédération Internationale D’Inter-Crosse, internet: www.inter-crosse.com,
53 zemí (interkros)
Název evropské federace, její zkratka, sídlo, počet členských zemí:
European Lacrosse Federation (ELF), internet: www.europeanlacrosse.org, 29 zemí

World Lacrosse je mezinárodní federace pro mužský a ženský lakros, která je odpovědná 
za zajištění efektivního vedení a správy sportu v mezinárodním měřítku a zároveň za pod-
poru pokračujícího růstu lakrosu po celém světě.

World Lacrosse má v současné době 62 členských národních vládních orgánů a organizuje 
pět mistrovství světa:

- Mistrovství světa mužů
- Mistrovství světa žen
- Mistrovství světa mužů do 19 let
- Mistrovství světa žen do 19 let
- Pánské mistrovství světa v halové soutěži
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Česká lakrosová unie zastřešuje čtyři svazy: Český svaz mužského lakrosu (ČSML), Český 
ženský lakros (ČŽL), Český svaz interkrosu (ČSI) a SALH (Sdružení amatérských lakrosových 
hráčů /český lakros/).

Český svaz mužského lakrosu 
V důsledku omezení kvůli koronaviru byl začátek sezony nejprve o několik měsíců odložen 
a liga byla zkrácena o celou třetinu. Díky konstruktivní dohodě všech týmů začala NBLL 
2020 prvními zápasy již v červnu s cílem odehrát celkem 46 ligových utkání. Po odehrá-
ní dvou základních kol, a tedy 10 utkání pro každý tým, byly celky rozděleny do dvou 
nadstavbových skupin, které měly určit semifinálové dvojice. Tato nadstavba však byla 
kvůli vyhlášení nouzového stavu na začátku října přerušena s tím, že chybělo dohrát pět 
utkání. 

Po několikaměsíční přestávce se nakonec vedení  lakrosu podařilo s Národní sportov-
ní agenturou a hygienou dohodnout podmínky, za kterých bude možné ligový ročník 
dohrát. Všechny týmy se shodly na tom, že semifinálové dvojice budou určeny na základě 
dokončené základní části tak, že první tým nastoupí proti čtvrtému. Druhou semifinálo-
vou dvojici budou tvořit týmy na 2. a 3. místě po základní části. 

O 3. místo: SKL Jižní Město – Old Dogs Plzeň 21:16
Finále: LCC White – LCC Red 22:14 (6:2, 4:3, 5:5, 7:4)

Český ženský lakros
Vzhledem k vládním nařízením byla od 10. října 2020 přerušena česká ženská lakrosová 
liga 2020/21 i žákovská liga 2020. Tento stav platí do odvolání. 

Mezinárodní situace
Dopady globální pandemie Ccovidu-19 se nevyhýbají ani lakrosu. Organizace World 
Lacrosse oznámila, že kvůli zdravotním rizikům přesunuje dvě mistrovství, která se měla 
konat v roce 2021, na rok 2022. Jedná se konkrétně o mistrovství světa žen, které proběh-
ne na přelomu června a července 2022 v Marylandu (Towson University – místo zůstalo 
beze změny) a mistrovsví světa ve fieldlakrosu juniorů, které se přesouvá na srpen 2022.  
I v tomto případě zůstává místo konání stejné – irský Limerick. U tohoto turnaje se mimo-
řádně zvyšuje věkový limit na 21 let – o spodní hranici, která doposud byla 16 let, bude 
ještě rozhodnuto.

V letech 2021 a 2022 by měly proběhnout následující vrcholné lakrosové akce:
21. - 30. července 2021  Mistrovství Evropy ve fieldlakrosu (Vratislav, Polsko)
29. června - 9. července 2022 Mistrovství světa v ženském lakrosu (Towson, 
 Maryland, USA)
10. - 20. srpna 2022 Mistrovství světa ve fieldlakrosu juniorů U21 
 (Limerick, Irsko)
7. - 17. července 2022 Světové hry (Birmingham, Alabama, USA)
30. července - 6. srpna 2022 Mistrovství Evropy v boxlakrosu (Hannover, Německo)

Český hokej / Český svaz ledního hokeje
Název svazu, zkratka: Český hokej / Český svaz ledního hokeje (ČSLH)
Sídlo: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9
e-mail: office@czehockey.cz, internet: www.cslh.cz
Prezident: JUDr. Tomáš Král, telefon i fax: +420 211 158 000, 
+420 233 336 096, e-mail: office@czehockey.cz
Generální sekretář: Martin Urban, telefon i fax: +420 211 158 002, 
+420 606 656 900, +420 233 336 096 /fax/, e-mail: urban@czehockey.cz.
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Ice Hockey Federation (IIHF), Brandschenkestrasse 50, Postfach, 
8027 Zurich, Switzerland, 81 zemí, internet: www.iihf.com.
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: (není ustavena)

Mezinárodní, stejně jako domácí hokejovou sezónu 2019/20 výrazně poznamenala pan-
demie koronoviru. Na mezinárodní úrovni se z nejvýznamnějších soutěží podařilo sehrát 
pouze mistrovství světa juniorů a mistrovství světa žen do osmnácti let. Všechny další 
turnaje – včetně světového šampionátu ve Švýcarsku nebo mistrovství světa osmnácti-
letých – byly kvůli pandemii a souvisejícím omezením mezinárodního styku zrušeny.  
Z nejvyšších domácích soutěží dospělých se podařilo sehrát pouze základní část Tipsport 
extraligy a Chance ligy, vyřazovací část již neproběhla, protože sezóna byla v březnu 2020 
předčasně ukončena.  

Mistrovství světa juniorů hostily na přelomu prosince 2019 a ledna 2020 Ostrava s Třin-
cem. V těžké základní skupině nejdříve česká reprezentace překvapila, když porazila poz-
dější vicemistry světa z Ruska. Již druhý zápas ovšem přinesl zklamání, protože svěřenci 
trenéra Václava Varadi nestačili na výběr Německa. S hokejisty Spojených států sehrála 

David Pastrňák se stal  
v roce 2020 majitelem  
Zlaté hokejky i vítězem  
ankety Sportovec roku
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reprezentace vyrovnanou partii a podlehla až v prodloužení, v posledním utkání skupiny 
však vysoko podlehla budoucím šampiónům z Kanady. Výsledná čtvrtá příčka v základní 
skupině znamenala, že ve čtvrtfinále čekali českou reprezentaci hokejisté Švédska, kteří 
utkání zvládli. Výsledná sedmá příčka v domácím prostředí byla zklamáním, třebaže junio- 
ři museli postupně čelit všem třem medailistům – mistrům světa z Kanady, vicemistrům 
světa z Ruska i bronzovým Švédům. Co potěšilo, byla bezchybná organizace šampionátu 
a skvělá návštěvnost. S výjimkou turnajů pořádaných v zámoří byl ostravský a třinecký 
turnaj rekordní.     

Nedohrán zůstal v sezóně 2019/20 rovněž tradiční seriál Euro Hockey Tour. Výběr zesnu-
lého trenéra Miloše Říhy ho zahájil vítězstvím na Turnaji Karjala v Helsinkách, kde pora-
zil Švédsko, Rusko a na samostatné nájezdy i domácí Finsko. Stejného soupeře porazila 
reprezentace v prodloužení při Channel One Cupu v Moskvě, potom však následovala 
porážka na samostatné nájezdy s Ruskem a v základní hrací době se Švédskem. Poslední 
turnaj se hrál ve Stockholmu, kde česká reprezentace obsadila druhou příčku potom, co 
prohrála s domácími Tre Kronor, ale porazila Finsko a na samostatné nájezdy Rusko. Závě-
rečný podnik seriálu – České hokejové hry v Brně – se už kvůli pandemii neuskutečnil, 
což byla škoda, protože česká reprezentace měla v domácím prostředí šanci celou Euro 
Hockey Tour ovládnout.

Na klubové úrovni dosáhli skvělého úspěchu hokejisté Mountfieldu Hradec Králové, kteří 
si v osmifinále Champions Hockey League poradili s německým Mannheimem, ve čtvrtfi-
nále se švýcarským Zugem, v semifinále se švédským Djurgärdenem a až ve finále prestiž-
ní soutěže nestačili na Frölundu.  

Na přelomu roku 2019 a 2020 proběhlo v Bratislavě mistrovství světa hokejistek do osm-
nácti let. Česká reprezentace vyhrála základní skupinu, když si po úvodní porážce v pro-
dloužení se Švýcarskem poradila se Švédskem a Slovenskem. Ve čtvrtfinále podlehla Fin-
sku. Mistryněmi světa se staly mladé hokejistky USA před Kanadou a Ruskem.

Mimořádně napínavý průběh měla základní část Tipsport extraligy, jejímž vítězem se 

stali Bílí Tygři Liberec 
před třineckými Ocelá-
ři a HC Spartou Praha. 
Až v posledním kole 
se v přímém souboji 
ohrožených celků Litví-
nova a Kladna rozhodlo 
o tom, že sestupujícím 
budou Rytíři Kladno. 
Rekordy přepisoval Milan 
Gulaš, který se stal jako 
první hokejista v historii 
trojnásobným vítězem 
kanadského bodování. 
Na základní část Tipsport 
extraligy přišly poprvé 
více než dva milióny divá-
ků a průměrná návštěvna 
5 724 diváků tak byla nej-
vyšší v dějinách. Suveré-
nem základní části druhé 
nejvyšší soutěže se stali 
hokejisté Motoru České Budějovice. Vyřazovací část obou soutěží už bohužel dokonče-
na nebyla, protože sezóna skončila předčasně. Pohár prezidenta Českého hokeje získali 
Bílí Tygři Liberec, mistr České republiky a držitel Poháru Tomáše Garrigue Masaryka nebyl 
vyhlášen, postup do Tipsport extraligy si vybojoval HC Motor České Budějovice.  

Nedokončenou sezónu, tolik poznamenanou pandemií, ukončilo vyhlášení tradiční anke-
ty Zlatá hokejka. Vítězný David Pastrňák, spolu s Alexandrem Ovečkinem nejlepší střelec 
základní části NHL, získal trofej počtvrté v řadě a vyrovnal tak jeden z historických rekor-
dů Jaromíra Jágra. Do Síně slávy českého hokeje byli uvedeni olympijský vítěz z Nagana, 
mistr světa a člen Triple Gold klubu Jiří Šlégr, kanonýr Milan Hejduk, mistr světa Radek 
Svoboda a masér Miroslav Harry Martínek.

Na volební konferenci v červnu 2020 byl prezidentem Českého hokeje znovuzvolen 
Tomáš Král, viceprezidenty Petr Bříza, Aleš Pavlík a Libor Zábranský a členy výkonného 
výboru Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr  
a Milan Vacke. 

Mistři České republiky 2020
Mistři České republiky v kategoriích mužů, žen, juniorů a dorostu a v para hokeji nebyli 
vzhledem k předčasnému ukončení sezóny 2019/20 vyhlášeni.
 
Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020 
Junioři U20 – MS 
7. místo
Juniorky U18 – MS  
6. místo

Na Švédských hrách porazila  
česká reprezentace Rusko  

na nájezdy
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Český lukostřelecký svaz
Název svazu, zkratka: Český lukostřelecký svaz (ČLK) 
sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov
e-mail: sekretariat@czecharchery.cz, tel.: 242 429 220
webové stránky: www.czecharchery.cz
předseda: Ing. Zdeněk Horáček
e-mail: predseda@czecharchery.cz
generální sekretář: Martina Macková
e-mail: martina.mackova@czecharchery.cz, tel.: 774 433 884
název mezinárodní federace: World Archery Federation
sídlo: Avenue de Rhodanie 54, 1007 Lausanne, Švýcarsko
webové stránky: www.worldarchery.org, sdružuje: 153 zemí
název evropské federace: World Archery Europe 
sídlo: Via Vitorchiano 113/115, 00189 Řím, Itálie
webové stránky: www.archeryeurope.org, sdružuje: 49 zemí

Mistři České republiky 2020
HALOVÁ LUKOSTŘELBA
Jednotlivci
muži  Reflexní luk Michal Hlahůlek Lukostřelba Prostějov 
ženy  Reflexní luk Marie Horáčková LK ARCUS Plzeň 
senioři Reflexní luk Tomáš Valenta Lukostřelba Prostějov
seniorky Reflexní luk  Hana Chlupsová SK Bystřice
junioři Reflexní luk Patrik Dimov 1. LK Plzeň 1935
juniorky Reflexní luk  Eva Šebestová LK Znojmo  
kadeti  Reflexní luk František Heřmánek SK Start Praha
kadetky  Reflexní luk Eliška Novotná Lukostřelba Prostějov
muži Kladkový luk Pavel Zaoral Bows club „Chiméra“ 
   Hradec Králové
ženy Kladkový luk Martina Zikmundová LK ESKA Cheb
senioři Kladkový luk Jaroslav Zikmund LK ESKA Cheb
muži Holý luk Václav Bláha LK CERE
ženy Holý luk Věra Majerová SK Lukostřelba Libichov
senioři Holý luk Zdeněk Vaňhara Lukostřelba Kroměříž 
juniorky Holý luk Sandra Hüllerová Bows club „Chiméra“ 
   Hradec Králové
kadeti Holý luk Tomáš Klimsza SK Lapačka Šenov
kadetky Holý luk Julie Pořízková SK Lukostřelba Libichov 
Oddílová	družstva
senioři Reflexní luk Lukostřelba Prostějov Valenta, Hajduk, Hetman
muži Reflexní luk Lukostřelba Prostějov Hlahůlek, Kalvas, Šustr
ženy Reflexní luk 1. LK Plzeň 1935 Cimická, Brandová, Vojtová
junioři Reflexní luk Lukostřelba Prostějov Roba, Křesala, Preclík
juniorky Reflexní luk Lukostřelba Ostrava Grapová, Venhudová, Baková
kadeti Reflexní luk SK Start Praha Čábelka, Heřmánek, Krejčí
kadetky Reflexní luk Lukostřelba Prostějov Novotná, Koleňáková, Moudrá

dospělí Kladkový luk 1. Královský lukostřelecký klub Brada, Reitmeier, Celmanová
dospělí Holý luk Lukostřelba Kroměříž Kadrnka, Vaňhara, Hoffman
kadeti Holý luk SK Lukostřelba Libichov Šafrová, Stegenga, Pořízková
TERČOVÁ LUKOSTŘELBA
Jednotlivci
muži  Reflexní luk Jiří Herák LO TJ Opava 
ženy  Reflexní luk Marie Horáčková LK ARCUS Plzeň 
senioři Reflexní luk Miroslav Háva LO TJ Jiskra Humpolec
seniorky Reflexní luk  Jana Bednářová LO Mariánské Hory Ostrava
junioři Reflexní luk Jonáš Čábelka SK Start Praha 
juniorky Reflexní luk  Magdalena Šrutová Kentaur Pardubice      
kadeti  Reflexní luk Jan Pluhař Archery Club Znojmo-Těšetice
kadetky  Reflexní luk Eliška Novotná Lukostřelba Prostějov 
muži Kladkový luk Pavel Zaoral TJ Sokol Vlkoš
ženy Kladkový luk Karolína Celmanová 1. Královský lukostřelecký klub
senioři Kladkový luk Oskar Kišš 1. Královský lukostřelecký klub
muži Holý luk Tomáš Ehl Bows club „Chiméra“ 
   Hradec Králové
ženy Holý luk Jindřiška Stehlíková LO TJ Sokol Šanov
senioři Holý luk Miroslav Háva LO TJ Jiskra Humpolec
juniorky Holý luk Denisa Hrušková Lukostřelci Českého lesa
kadeti Holý luk Jan Dobrý 1. LK Plzeň 1935
Oddílová	družstva
muži  Reflexní luk LK ESKA Cheb  Bouda, Hámor, Vejražka 
ženy  Reflexní luk LK ARCUS Plzeň  Bolehovská, Horáčková J., 
   Horáčková M.
senioři  Reflexní luk LK ARCUS Plzeň  Cehelský, Heřman, Ševčák 

Eliška Novotná, mistryně ČR  
v halové a terčové lukostřelbě 
– reflexní luk (kadetky) 



junioři  Reflexní luk Lukostřelba Prostějov  Křesala, Preclík, Roba 
juniorky  Reflexní luk 1.LK Plzeň 1935 Eisnereichová, Honzíková, 
   Vojtová 
kadeti Reflexní luk SK Start Praha  Jackiv, Heřmánek, Krejčí 
kadetky  Reflexní luk Lukostřelba Prostějov  Koleňáková, Moudrá, Novotná
muži Kladkový luk SK Start Praha Vaněk, Hadaš, Forró
muži Holý luk SK Start Praha Veverka, Hladil, Klein
Mix	teamy
dospělí  Reflexní luk LO Mariánské Hory Ostrava  Li, Grapová 
senioři  Reflexní luk LO Mariánské Hory Ostrava  Miženko, Bednářová
junioři  Reflexní luk 1. LK Plzeň 1935 Dimov, Vojtová
kadeti  Reflexní luk TJ Sokol Praha Vršovice  Kopřiva, Nevolová
dospělí Kladkový luk SK Start Praha Vaněk, Oplíštilová 
dospělí Holý luk Lukostřelba Olomouc Kučera, Neufusová 
TERÉNNÍ LUKOSTŘELBA
Jednotlivci
muži Reflexní luk Erik Ebermann 1. LK Plzeň 1935
ženy Reflexní luk Marie Horáčková LK ARCUS Plzeň 
senioři  Reflexní luk Vlastimil Krejčí TJ Sokol Praha Vršovice
junioři Reflexní luk Michael Roba Lukostřelba Prostějov
juniorky Reflexní luk Klára Grapová LK ARCUS Plzeň
kadeti Reflexní luk Richard Krejčí SK Start Praha
kadetky Reflexní luk Rozálie Vlachová LK CERE
muži Kladkový luk Pavel Zaoral LK ARCUS Plzeň
senioři Kladkový luk Aleš Vankát LK Votice
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muži Holý luk František Hadaš ml. SK Start Praha
ženy Holý luk Zuzana Müllerová JIM Archery club Kyšice
senioři Holý luk Boris Gruntorád Lukostřelba Ostrava 
   Mariánské Hory
juniorky Holý luk Sandra Hüllerová Bows club „Chiméra“ 
   Hradec Králové
kadeti Holý luk Jan Dobrý 1. LK Plzeň 1935
Oddílová	družstva
dospělí  1. Královský lukostřelecký klub Brada, Hlahůlek, Nižnanský
junioři LK ARCUS Plzeň Horáčková, Grapová, Bešta
kadeti SK Start Praha  Krejčí, Heřmánek, Štětka

František Hadaš ml., mistr ČR v terénní 
lukostřelbě – holý luk 

Pavel Zaoral, mistr ČR v halové, terčové 
a terénní lukostřelbě – kladkový luk 
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Doslova přelomové období kariéry zažila běžkyně na lyžích Kateřina Razýmová. Závodni-
ce, která s lyžováním začala až v nezvykle pozdním věku, se do sezony 2019/2020 pohy-
bovala v průměru startovních listin. Jenže právě v tomto ročníku zaznamenala rapidní 
výkonnostní vzestup a spolu s ním řadu fantastických výsledků v roce 2020 včetně pove-
deného vystoupení na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, kde před domácím 
publikem brala osmé a desáté místo.

Podobně velký progres zaznamenala mezi elitou také česká slalomářská jednička Martina 
Dubovská. Ta měla senzační vstup do sezony 2020/2021 – hned na prvním podniku Svě-
tového poháru ve finském Levi dojela na desátém a dvanáctém místě. Vysoký standard si 
navíc dokázala udržet a od té doby v každém slalomu SP brala bodované pozice.  

České skokany na lyžích naopak výkonnostně táhla dlouhodobá neotřesitelná jednička 
Roman Koudelka. Nejzkušenější člen reprezentačního týmu ve Světovém poháru pravi-
delně bodoval a připsal si dvě umístění v elitní desítce. To první hned na začátku roku  
v rámci Turné čtyř můstků v německém Garmisch-Partenkirchenu, kde skončil osmý, dru-
hé pak v únoru v japonském Sapporu, kde obsadil dokonce šestou příčku.    

Nejlepším sdruženářem sezony 1019/2020 byl opět Tomáš Portyk, který zaznamenal ve 
Světovém poháru velice dobrá umístění – 11°, místo ve Val di Fiemme a 13. příčku v Ruce.

Českým lyžařům a snowboardistům se navíc dařilo nejen na seniorského úrovni. V roce 
2020 byly na programu Zimní olympijské hry mládeže ve švýcarském Laussane, kde česká 
výprava vybojovala hned tři cenné kovy. Patnáctiletému freeskierovi Matěji Švancerovi  
v jeho prvním představení sice medaile jen těsně unikla, když ve slopestylu skončil čtvrtý, 
hned o dva dny později si však náladu dokonale spravil. V Big airu totiž vybojoval senzační 
zlato. I díky tomu byl na konci roku vyhlášen třetím nejlepším mladým sportovcem Evropy 
v rámci ceny Piotra Nurowského udělované Evropským olympijským výborem.

Na Zimních olympijských hrách mládeže navíc na Švancera medailově navázaly ještě dvě 
české závodnice. Skikrosařka Diana Cholenská si ve Švýcarsku dojela pro stříbro, skokanka 
na lyžích Štěpánka Ptáčková zase dolétla na bronzový stupínek vítězů.

Svaz lyžařů České republiky
Název svazu, zkratka:
Svaz lyžařů České republiky, z.s. (SLČR)
Sídlo: Cukrovarnická 483/42, 162 00 Praha 6
Telefon: 220 980 618
e-mail: ski@czech-ski.com
internet: www.czech-ski.com
Prezident: Mgr. Lukáš Heřmanský, viz sídlo
Generální sekretář: Mgr. Jakub Čeřovský, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Federation Internationale de Ski (FIS), Blochstr.2, CH-3653 Oberhofen, Švýcarsko, 124
zemí, internet: www.fis-ski.com
 
Fenomén Ester Ledecké naplno rozzářil bílý svět lyžařských a snowboardových svahů 
také v roce 2020. Česká sněhová obojživelnice ovládla podruhé v kariéře závod Světového 
poháru alpských lyžařek. Po premiérovém vítězství ve sjezdu v kanadském Lake Louise 
na konci roku 2019 vystoupala na nejvyšší stupínek elitního seriálu také v prosinci 2020  
v super-G ve francouzském Val d’Isère. K tomu v témže roce ve Světovém poháru přidala 
na lyžích ještě dvě bronzová umístění – v alpské kombinaci v německém Garmisch-Par-
tenkirchenu a ve sjezdu ve švýcarské Crans Montaně.

Na snowboardu Ledecká vzhledem ke stále vyššímu lyžařskému vytížení v roce 2020 sta-
čila odjet jen tři závody, i tak si ovšem připsala naprosto dechberoucí bilanci. Pokaždé byla 
na stupních vítězů, z toho hned dvakrát zlatá v paralelním obřím slalomu v italské Cortině 
a slovinské Rogle a jednou stříbrná v paralelním slalomu v rakouském Bad Gasteinu.      

Tradičně na těch nejvyšších příčkách se ve všech závodech, do kterých naskočila, pohy-
bovala také Eva Samková. Česká snowboardcrossová stálice, mistryně světa a olympijská 
šampionka skončila v celkovém hodnocení Světového poháru na čtvrtém místě. 

Ester Ledecká byla v sezoně 2019/2020 královnou českého lyžování

Kateřina Razýmová
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Závěr sezony 2019/2020 byl na území České republiky i v rámci celého světa ovlivněn pan-
demií koronaviru, kvůli níž byla zrušena velká řada významných mezinárodních závodů  
i republikových mistrovství.

Ze stejného důvodu také historicky poprvé nebyl Král bílé stopy vyhlášen formou gala-
večera, ale premiérově v rámci experimentálního dokumentu odvysílaném Českou tele-
vizí, kterým provázel herec a scénárista Jan Budař, a v němž se představili všichni ocenění 
sportovci ve velmi netradičních rolích.

Celkovou vítězkou tradiční ankety Svazu lyžařů ČR se počtvrté v kariéře stala Ester Ledec-
ká, jež ovládla také kategorii alpský lyžař roku. Na trůnu vystřídala Evu Samkovou, která 
si připsala vítězství v disciplíně snowboarding. Mezi běžci na lyžích suverénně kralovala 
Kateřina Razýmová, nejlepším akrobatickým lyžařem byla vyhlášena Nikol Kučerová, sko-
kanem roku je Roman Koudelka, sdruženářem Tomáš Portyk a travním lyžařem Martin 
Barták. Cenu pro nejlepšího trenéra převzal lyžařský kouč Ledecké Tomáš Bank, z triumfu 
v juniorské kategorii se radoval freestyle lyžař Matěj Švancer.

Do Síně slávy českého lyžování byl in memoriam uveden historicky první československý 
medailista ze zimních olympijských her Rudolf Burkert, jenž ve Svatém Mořici 1928 vybo-
joval bronz ve skoku na lyžích. Rok před tím si připsal také titul mistra světa v severské 
kombinaci.

Šest nejhodnotnějších úspěchů na mezinárodním poli:
Ester	Ledecká	- vítězství a dvě třetí místa ve Světovém poháru alpských lyžařek
                             - dvě vítězství a druhé místo ve Světovém poháru snowboardistek
Matěj	Švancer	- 1. místo na Zimních olympijských hrách mládeže
Roman	Koudelka	- 6. místo na Světovém poháru v Sapporu
Kateřina	Razýmová	- 8. a 10. místo na domácím SP v NMNM
Martina	Dubovská	- 10. místo ve slalomu Světového poháru v Levi

Mistři České republiky 2020

Junioři Tomáš Lukeš
5	km	volně
Ženy Kateřina Razýmová
Juniorky Barbora Havlíčková
10	km	volně
Muži Michal Novák
Junioři Tomáš Lukeš
Sprint	klasicky
Ženy Petra Hynčicová
Muži Michal Novák
Juniorky Barbora Antošová
Junioři Tomáš Lukeš
10	km	volně	(kolečkové	lyže)
Ženy Petra Nováková
Juniorky Jolanta Byrtus
15	km	volně	(kolečkové	lyže)
Muži Tomáš Mikyska
Junioři Luděk Abrahám
Sprint	(kolečkové	lyže)
Ženy Petra Nováková
Muži Tomáš Mikyska 
Juniorky Kateřina Tůmová
Junioři Jonáš Mareček 
SEVERSKÁ KOMBINACE
Letní	MČR
Muži Tomáš Portyk
Juniorky Tereza Koldovská
Junioři Petr Šablatura 
Zimní	MČR
Juniorky Tereza Koldovská
Junioři Jan Šimek
Zimní republikové mistrovství dospělých 
se v roce 2020 neuskutečnilo.
SKOKY NA LYŽÍCH
Letní	MČR
Ženy Klára Ulrichová
Muži Čestmír Kožíšek
Juniorky Klára Ulrichová
Junioři Jiří Konvalinka
Zimní republikové mistrovství dospělých 
se v roce 2020 neuskutečnilo.

SNOWBOARDING
Alpský snowboarding
Paralelní	obří	slalom
Ženy Zuzana Maděrová
Muži Adam Počinek
Junioři Adam Krupa
Paralelní	slalom
Ženy Dita Žďárská
Muži Josef Kuh
Junioři Šimon Choleva
Republiková mistrovství ve snowbo-
ardcrossu a freestyle snowboardingu se  
v roce 2020 neuskutečnila.
TRAVNÍ LYŽOVÁNÍ
Slalom
Ženy Petra Mlejnková
Muži Adam Hromádko
Juniorky Šárka Abrahamová
Junioři Martin Barták
Obří	slalom
Ženy Adéla Kettnerová
Muži Martin Máca
Juniorky Karolína Rašovská
Junioři Martin Barták
Super-G
Ženy Adéla Kettnerová
Muži Jan Němec
Juniorky Karolína Rašovská
Junioři Martin Barták

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ
Slopestyle
Ženy Růžena Čermáková
Muži Daniel Hanka
Junioři Jakub Woth
Moguls
Ženy Dorota Šamánková
Muži Marek Gajdečka
V dalších disciplínách se republiková mis-
trovství v roce 2020 neuskutečnila.
ALPSKÉ DISCIPLÍNY
Super-G
Ženy Tereza Kmochová
Muži Jan Zabystřan
Juniorky Klára Pospíšilová
Junioři David Kubeš
Alpská	kombinace
Ženy Tereza Kmochová
Muži Jan Zabystřan
Juniorky Klára Pospíšilová

Junioři Adam Klíma
Slalom
Juniorky Linda Trejbalová
Junioři Jan Rechtenberg
Seniorské mistrovství ČR ve slalomu se  
v roce 2020 neuskutečnilo.
Obří	slalom
Juniorky Natálie Zouharová
Junioři Jan Ouvín
Seniorské mistrovství ČR v obřím slalomu 
se v roce 2020 neuskutečnilo.
V ostatních disciplínách (sjezd, paralelní 
slalom) se národní republikové mistrovství 
v roce 2020 neuskutečnilo.
BĚH NA LYŽÍCH
10	km	klasicky	s	hromadným	startem
Ženy Kateřina Razýmová
Juniorky Barbora Havlíčková
15	km	klasicky	s	hromadným	startem
Muži Miroslav Rypl Tomáš Portyk



Český svaz metané
Název svazu, zkratka, počet členů:
Český svaz metané, zapsaný spolek (ČSM), počet reg. členů: 420
Sídlo: Truskovice 29, 389 01 Vodňany
Telefon: +420 602 190 670, e-mail: partl.v@seznam.cz,
internet: www.metana.cz
Předseda: Václav Pártl, Truskovice 29, 389 01 Vodňany,
tel. +420 602 190 670
e-mail: partl.v@seznam.cz
Místopředseda: Zdeněk Meluš, Na vyhlídce 180, Včelná,
373 82 Boršov nad Vltavou,
tel. 387 250 747, e-mail: csm1@metana.cz
Místopředseda: Miroslav Hrůz, K Hoře 432, Katovice, 387 11 Katovice
tel. +420 724 005 541, e-mail: miroslav.hruz@seznam.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Federation Icestocksport, (IFI) Bern, Švýcarsko, 46 zemí
Internet: http://www.eisstock-online.org/
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: není ustavena

Český svaz metané (dále jen ČSM) i v roce 2020 pokračoval v aktivitách zaměřených na 
mládež. Záměr se však minul s naplněním představ na rozšíření členské základny o mladé 
začínající sportovce. Nejaktivnější oddíl totiž oznámil na odložené Valné hromadě ČSM, 
že pro naprostý nezájem školní mládeže ukončil své aktivity směrem do škol v Českých 
Budějovicích. Druhý aktivní oddíl na Moravě pořádá akce pro mládež a dospělé, ale jeho 
aktivita zatím také nevede k dotažení těchto zájmových akcí k registracím nových mla-
dých sportovců. 
Úsilí funkcionářů oddílů ani VV ČSM nedošlo naplnění. Počet nově registrovaných neod-
povídá představám a značně komplikuje další vývoj členské základny do budoucna. Zís-
kávání nových, a hlavně mladých sportovců je i nadále velkou výzvou pro celý sportovní 
svaz a všechny oddíly. Jde nám o to, proměnit aktivitu mladých ve vznik nových sou-
těžních družstev. Metaná je ve stínu konkurenčních nabídek „na zábavu“ zaměřenou na 
mládež. Změnit to snad může jen povýšení našeho sportu na „olympijský“. Mezinárodní 
federace IFI pro splnění tohoto snu – zařazení metané do programu zimních OH – dělá, co 
může. Definitivní rozhodnutí přinese až kongres zasedající v průběhu Olympijských her  
v Tokiu. Pokud by tento záměr vyšel, slibujeme si od něj zvýšení zájmu o tento neprávem 
opomíjený sport.
Národní soutěže v roce 2020: ČSM tentokrát do struktury soutěží nezasahoval. Jsou nasta-
veny tak, aby ti, kteří chtějí více hrát s výhledem na možnost reprezentovat ČR v mezi-
národních soutěžích, měli možnost prokázat svou výkonnost. Ledová sezona rozehraná  
v říjnu 2019 přesáhla samozřejmě až do ledna 2020. Na základě výsledků se pak tvoří repre-
zentace, která v únoru (mládež) a v březnu 2020 se účastní soutěží IFI, tj. ME (mládež) a MS, 
obojí tentokrát v německém Regenu. Nejlepší jednotlivci s ohledem na jejich zařazení do 
reprezentačního družstva, měli možnost využít rozšířenou přípravu, a to o soutěž – Pohár 
ČSM v hodech na cíl družstev, vedle stejné soutěže, určené pouze pro jednotlivce. Zámě-
rem bylo po skončení mistrovských soutěží prodloužit sezonu a udržet výkonnost až do 
konání ME a MS. V roce 2020 se podařilo zorganizovat národní zimní soutěže v režimu, 
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který se osvědčil už několik let a má víceméně „stabilní“ strukturu. Národní mistrovské 
soutěže pořádáme pravidelně, jak pro kategorie mládeže, tak pro ženy a muže. Ty se pak 
dělí na soutěže družstev a samozřejmě na soutěže individuální. Organizujeme je tradičně 
na ledě (mezinárodní mistrovské soutěže se hrají na ledě), tak i na asfaltu s výjimkou hodů 
do dálky. Individuální soutěže jsme před několika lety otevřeli všem registrovaným hrá-
čům a hráčkám, takže má každý přístup k účasti v základní části MČR (nemusí hrát oblastní 
kvalifikace) s tím, že těm nejvýkonnějším umožňujeme v několika kolech postup dále – až 
do finále mistrovství ČR. Osm nejlepších jednotlivců a čtyři nejlepší družstva se pak utká-
vají o medaile a tituly mistrů ČR. 
V sezoně 2020 se ČSM musel vypořádat s problémy, které způsobil příchod pandemie 
a následné vyhlášení různých omezení a zákazů. Vše začalo už organizačními problémy 
na MS v Německu, poté následoval urychlený návrat do ČR a několikaměsíční výpadek 
tréninků. Zastavilo se i pořádání oddílových turnajů. Přes léto se podařilo zorganizovat 
letní mistrovské soutěže, ale s příchodem podzimu se sportovní aktivity opět zastavily 
úplně. Nerozehrálo se zimní mistrovství 2021, zrušila se příprava na Evropský pohár a poté 
i jeho konání. Reprezentace ani oddíly nikam nevyjely, zastavila se příprava a s uzavřením 
zimních stadionů se chod metané v podstatě zastavil. 
Mezinárodní soutěže: Účast české metané vychází z mezinárodního kalendáře, který fede-
race IFI vypisuje. Soutěží, ať je to ME, MS nebo EP (Evropský pohár) se česká reprezentace 
účastní pravidelně s maximálním možným počtem startujících podle vypsaných kót. Své 
mezinárodní soutěže absolvuje i mládež, a to v kategorii U16 a U19, resp. junioři v kategorii 
U23. 
MS 2020 – ženy, muži: Z hlediska výkonů se ženám i mužům daří postavení české metané 
v mezinárodním měření sil obhajovat a stále patříme do nejvýkonnější skupiny. ČR hraje 
v obou kategoriích v nejvyšší skupině „A“ v družstvech, v hodech na cíl máme pravidelně 

Družstvo žen ČR na mistrovství Evropy v Regenu
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3 zástupce v první dvacítce startujících jednotlivců a v hodech na cíl družstev figurujeme 
také do 8 místa, někdy i lépe. Rok 2020 však nebyl medailový, a tak se naše čekání dále 
protahuje, nyní už na 7 let. Tentokrát k bronzové medaili v soutěži na cíl družstev mužů 
chyběl jen jediný bod. Poslední hod soutěže se nevydařil a medaile zůstala Švýcarsku. 
Družstva žen i mužů nepostoupila do semifinálových bojů a nezbývá, než věřit, že se to 
podaří na dalším šampionátu. Velká trojka (Německo, Rakousko, Itálie) dlouhodobě drží 
své pozice a výkonnostní odstup pravidelně proměňuje v medaile, zejména v soutěžích 
družstev. Vstoupit do této medailové hry se podaří jen někdy. V roli toho čtvrtého je vět-
šinou Švýcarsko, někdy ČR, USA, Brazílie a v ženách také Slovinsko. Ženy i muži prošli před 
2 roky generační obměnou. Optimální složení zejména u družstva žen se stále pokoušíme 
nalézt. 
Jen připomeneme, že v poslední desetileté historii získala ČR několik medailí z ME i MS. 
Na MS v roce 2012 stříbro v soutěži družstev žen a bronz v hodech na cíl žen, bronz ve 
družstvech na cíl mužů. Na ME 2013 ve slovinském Bledu se ženám podařil získat také dvě 
medaile, a to stříbro v hodech na cíl a bronz v družstvech, mužům pak bronz v hodech 
na cíl družstev. Český svaz má určitě na čem stavět, máme zkušenosti, ale máme i o čem 
přemýšlet, jak se zase po letech dostat na stupně vítězů. Mládež se medaile dočkala v roce 
2017, a to bronzu v hodech na cíl družstev v kategorii U19.
ME 2020 – mládež: VV ČSM rozhodl o nominacích do soutěží pro všechny kategorie U16, 
U19 i U23. Záměrem je především získávání mezinárodních zkušeností, poměřování sil 
a dovedností na straně jedné a „okoukání taktiky“, jak hraje vyspělejší konkurence, na 
straně druhé. Ta i v těchto věkových kategoriích roste s počtem startujících národních 
družstev. Bude potřeba se připravit na vyšší nároky, pokud chceme obstát. Výkonnost-
ní špička je jasná, Německo, Rakousko a s odstupem také Itálie, mají jako u dospělých 
značný výkonnostní náskok, nicméně konkurence vyrůstá i v dalších zemích. Obhajoba 
postavení a snaha dosáhnout na medai-
le je a bude stále těžší a složitější. Na ME 
2020 mládeže v soutěžích jednotlivců 
na cíl se naši nejlepší jednotlivci dostali 
do finálové části soutěží, kde nejlepších 
12 hráčů hraje znovu finálové kolo. Tam 
už nestačili na první desítku. V hodech 
na cíl družstev se na cenné kovy dosáh-
nout nepodařilo, zde jsme získali 4. mís-
to. V klasických družstvech jsme také na 
stupně vítězů nedosáhli, nicméně U23 se 
dostalo do play-off a o medaili si zahrálo 
– takže žádný propadák. 
Další mezinárodní soutěží je Grand – Prix 
pro kategorii U16. Pořádá se v různých 
státech a ČR je pravidelným účastníkem 
od samého jejího založení. Pro rok 2020 
byla rovněž zrušena.
Evropský pohár klubových družstev: EP 
byly naplánovány na listopad 2020 do 
Německa. Pandemie koronaviru však 
jejich pořádání neumožnila a nakonec 
došlo také k jejich odvolání – zrušení. 

Mistři České republiky 2020
MČR NA LEDĚ
Jednotlivci	–	hody	na	cíl
Muži Meluš Zdeněk (MC Včelná)
Ženy Lederhoferová Markéta (Slavoj Stožice)
Mládež „U16“ Mach Radim (ZKM Vodňany)
Družstva	–	hody	na	cíl
Muži Slavoj Stožice
Ženy  SK Včelná I.
Mládež do „U19“ ZKM Vodňany
Soutěže	družstev	
Muži ZKM Vodňany
Ženy Slavoj Stožice
Mládež do „U19“ ZKM Vodňany
MČR NA ASFALTU
Jednotlivci	–	hody	na	cíl	
Muži Meluš Zdeněk (MC Včelná)
Ženy Pártlová Karolína (Slavoj Stožice)
Mládež „U16“ Matašovská Tereza (Sokol Katovice)
Mládež „U19“ Kuděj Tomáš (Sokol Katovice)
Družstva	–	hody	na	cíl
Muži MC Včelná
Ženy  Sokol Pražák
Mládež do „U19“ Sokol Katovice I.
Soutěže	družstev
Muži ZKM Vodňany
Ženy  Slavoj Stožice I.
Mixů Slavoj Stožice II.
Mládež do „U19“ Sokol Katovice I.

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
MS 2020 – Regen (GER) – umístění nejlepšího
Muži – družstva 6. místo ze 24 startujících 
Ženy – družstva 5. místo ze 15 startujících 
Muži – hody na cíl družstva 4. místo ze 24 startujících
Ženy – hody na cíl družstva  8. místo ze 15 startujících
Muž – hody na cíl, jednotlivci 14. místo (Zdeněk Meluš, MC Včelná) ze 48. startujících
Žena – hody na cíl, jednotlivci 16. místo (Vladimíra Bendlová, Slavoj Stožice) 
  ze 36 startujících
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Český minigolfový svaz
Název svazu, zkratka: 
Česky minigolfový svaz, z.s., (ČMGS) 
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov 
e-mail: info@cmgs.cz 
datová schránka: 3srqgax
internet: www.minigolf-sport.cz, www.cmgs.cz 
Prezident: Ing. Tomáš Navrátil, telefon: 776 194 342, e-mail: prezident@cmgs.cz 
Sekretář: Matěj Novák, e-mail: sekretar@cmgs.cz 
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemi: 
World Minigolf Sport Federation, WMF, Gothenburg, Sweden, 64, webové stránky: 
www.minigolfsport.com 
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: European Minigolfsport Federation, 
EMF, Basel, Switzerland, webové stránky: www.minigolf-europe.org

Podobně jako u všech ostatních sportů byl i minigolf výrazně ovlivněn celosvětovou pan-
demií. Právě kvůli koronaviru se evropská a světová minigolfová federace rozhodly, že 
všechny mezinárodní turnaje budou odloženy až na rok 2021. Bohužel již dnes můžeme 
říct, že ani v tomto roce se žádný mezinárodní turnaj neodehraje a Česká republika bude 
na mezinárodním poli své třetí místo ve světovém žebříčku obhajovat až v roce 2022.

Ani v rámci české extraligy nebyl odehrán standardní počet šesti turnajů. Sezona 2019/2020 
byla ukončena po jediném turnaji a mistrem nejprestižnější kategorie smíšených družstev 
se stal tým MGC Olomouc. Na základě výsledků tohoto turnaje vzešli mistři i v dalších 
týmových soutěžích. Ženská družstva ovládl tým 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, senior-
ský titul získal GC 85 Rakovník, v juniorské 
týmové soutěži triumfoval MGC Olomouc.

Díky letnímu rozvolnění se alespoň poda-
řilo uspořádat mistrovství České republiky 
v Chebu, které standardně bývá vyvrchole-
ním týmových soutěží. V loňském roce se 
ale na západu Čech udělovaly pouze tituly 
v kategoriích jednotlivců. Ten nejprestiž-
nější z kategorie mužů si odvezl Marián 
Straško z MGC Olomouc, v soutěži žen kra-
lovala Alena Doleželová, jež obléká dres 1. 
DGC Bystřice pod Hostýnem.

I přes nepříznivé podmínky se stále více 
rozvíjí práce s mládeží. Unikátní systém 
certifikovaných trenérů a juniorských aka-
demií, který nefunguje nikde jinde na svě-
tě, přinesl už v předchozích letech řadu 
úspěchů v mezinárodní konkurenci. Díky 
nadšení a nápaditosti jak juniorů, tak jejich 
vedoucích, se daří držet tento projekt při 
životě i v domácích podmínkách na impro-
vizovaných drahách a překážkách.

Mistři České republiky 2020
Jednotlivci
Muži absolutní Marián Straško (MGC Olomouc)
Ženy absolutní  Alena Doleželová (1. DGC Bystřice pod Hostýnem)
Muži Marián Straško (MGC Olomouc)
Ženy Alena Doleželová (1. DGC Bystřice pod Hostýnem)
Senioři  Josef Vozár (SK Tempo Praha)
Senioři 2  Jan Hála (SK GC Františkovy Lázně)
Seniorky Eva Kadlecová (TJ MG Cheb)
Junioři Daniel Brtevník (MGC Jedovnice)
Juniorky Monika Minaříková (MGC Olomouc) 
Žáci Filip Červinka (MGC Hradečtí orli)
Žákyně Jolana Nečekalová (TJ MG Cheb)
Družstva
Smíšená MGC Olomouc 
Ženy 1. DGC Bystřice pod Hostýnem
Senioři GC 85 Rakovník
Junioři MGC Olomouc
Žáci neudělen 

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Vzhledem k epidemií Covid-19 zrušila Světová minigolfová federace i Evropská minigolfo-
vá federace všechny mezinárodní akce, které se měly v roce 2020 uskutečnit.

Alena Doleželová
Foto: Lukáš Leskovjan
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Český svaz moderní gymnastiky
Název svazu, zkratka:
Český svaz moderní gymnastiky, z.s. (ČSMG)
sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
telefon: +420 603 105 686, mail: info@csmg.cz 
internet: http://www.csmg.cz 
předseda: Jiří Herian, e-mail: predseda@csmg.cz 
sekretářka: Ing. Luďka Ježová, e-mail: info@csmg.cz 
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí: Federation 
Internationale de Gymnastique (FIG), 12, Avenue de la Gare, 10030 Lausanne, 
Švýcarsko, 152 zemí, internet: http://www.fig-gymnastics.com 
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: Union Europeenne de Gymnastique 
(UEG), Case postale 188, 2, av. de Rhodanie,1000 Lausanne 6, Švýcarsko, 50 zemí, 
internet: http://www.ueg.org/

Prioritou v roce 2019 bylo zajistit postup do olympijské kvalifikace a v ní vybojovat účast 
na OH v Tokiu. Pro dosažení tohoto cíle jsme využili všech nejlepších tréninkových proRok 
2020 byl v důsledku pandemie koronaviru ve znamení dramatického omezení možností 
tréninkové činnosti a zrušení téměř všech světových závodů. Těsně před jarním nouzo-
vým stavem proběhlo ještě Grand Prix Brno. 

V červnu 2020 se uskutečnila volební valná hromada a vedení svazu se ujalo nové před-
sednictvo. Jeho úkolem bude vytvořit a prosadit novou dlouhodobou koncepci svazu, 
která by měla v budoucích letech zvýšit zájem o moderní gymnastiku, vytvořit kádr repre-
zentačních trenérů a vychovat nové reprezentantky, které české moderní gymnastice 
opět zajistí důstojné úspěchy na mezinárodním poli. 

Prioritou svazu tak musí do budoucna být nejen zajištění reprezentace, ale i úsilí stejnou 
měrou pečovat o širokou členskou základnu, vzdělávání trenérů a rozhodčích a v nepo-
slední řadě nastavovat transparentní prostředí a pravidla. 

Koncem září se konalo mistrovství ČR v nejvyšší kategorii seniorek a juniorek, což bohužel 
bylo jediné mistrovství ČR, které se podařilo před druhou vlnou pandemie uspořádat. 
Nelehkým úkolem tak bylo 
zajistit tréninkovou pří-
pravu na mistrovství Evro-
py v Kyjevě i zajistit účast 
samotnou.

ME v Kyjevě se za seniorky 
zúčastnila Denisa Štěpán-
ková ve čtyřboji (celkově 
21. místo) a v kategorii 
juniorek se vždy se dvěma 
náčiními představily Tereza 
Staňková (37. místo), Anita 
Lencová (46. místo), Isabela 
Hortová (48. místo) a Krisi-
tina Charvátová (51. místo). 

Nejlepší výkon tak předvedla Tereza Staňková, která v sestavě se stuhou skončila těsně za 
postupem do finále. 

V roce 2020 rovněž započala příprava juniorské společné skladby, která se v červnu 2021 
zúčastní ME ve Varně. 

V oblasti marketingu se podařilo v roce 2020 zvýšit prostor, který veřejnoprávní média 
věnovala moderní gymnastice. 

ČSMG ve spolupráci s reprezentantkami a trenérkami podpořil kampaň ve prospěch Lindy 
Kotrbáčkové, moderní gymnastky, která je po onemocnění upoutána na invalidní vozík. 
Díky mnoha charitativním akcím se podařilo ve veřejné sbírce i díky členům ČSMG vybrat 
přes milion korun.

Mistři České republiky 2020
Seniorky – jednotlivkyně 
Víceboj:  Denisa Štěpánková (SKP MG Brno) 
Obruč:  Sabina Zálešáková (SK TART MS Brno) 
Míč:  Alina Chamzina (SK TART MS Brno) 
Kužele:  Denisa Štěpánková (SKP MG Brno) 
Stuha:  Adriana Timková (SK TART MS Brno) 
Juniorky – jednotlivkyně 
Víceboj:  Adéla Podlahová (SKMG Máj České Budějovice) 
Obruč:  Adéla Podlahová (SKMG Máj České Budějovice) 
Míč:  Naďa Šolcová (TJ Sokol Hodkovičky) 
Kužele:  Kristina Charvátová (SK MG Chodov Praha) 
Stuha:  Nikola Nováková (SK TART MS Brno) 
Společné skladby
Z důvodu pandemie koronaviru v roce 2020 neproběhly.

České reprezentantky v moderní gymnastice
Foto: Štěpán Kučera
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Český svaz moderního pětiboje
Název svazu, zkratka:
Český svaz moderního pětiboje, z. s. - ČSMP
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
Sídlo sekretariátu: Na Pískách 944/130,
160 00 Praha 6;
telefon: 725 937 843,
e-mail: modern@pentathlon.cz, webové stránky: www.pentathlon.cz
Předseda: Ing. Bohumil Hrudka, mobil: 778 889 333, e-mail: hrudka@pentathlon.cz
Generální sekretář: Mgr. Lucie Grolichová, mobil: 725 937 843,
e-mail: grolichova@pentathlon.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM),
Monte Carlo/Monaco, 124 členských zemí, webové stránky: www.pentathlon.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Confederation of Modern Pentathlon (ECMP), Moskva/Rusko

Vinou pandemie způsobené koronavirem se v roce 2020 uskutečnila pouze malá část plá-
novaných závodů všech věkových kategorií. 

Členové české seniorské reprezentace se na začátku roku 2020 stihli zúčastnit halové-
ho závodu v Budapešti, prvního Světového poháru v Káhiře a soustředění v Barceloně. 
Následně se sportovní život zastavil. 

Po samostatné přípravě se v červenci reprezentanti opět rozjeli na soustředění a několik 
mezinárodních závodů. Mistrovství světa všech věkových kategorií byla zrušena. Mistrov-
ství Evropy proběhlo pouze v kategorii U24 a našim reprezentantům se dařilo. Karolína 
Křenková a Marek Grycz získali bronzové medaile v individuálních soutěžích a společně 

vybojovali páté místo ve smíšené štafetě. Páté místo v individuální soutěži přidala Anna 
Roubíčková.  
V roce 2020 proběhla pouze jedna vrcholná soutěž pro dorostenecké kategorie, a to listo-
padový Závod olympijských nadějí v polské Spale. Sedm medailových umístění v katego-
riích U17 a U19 svědčí o velkém potenciálu této generace. 
Vinou koronavirové pandemie byly domácí soutěže Českého poháru mládeže i přes snahu 
organizátorů většinou zrušeny. Vládní nařízení umožnila uspořádat pouze čtyři kola seriá- 
lu a jen jediné mistrovství ČR (v kategorii U13). Z tohoto důvodu nebylo celkové pořadí 
vyhodnoceno. 
Rok 2021 by měl být ve znamení odložených olympijských her v Tokiu. Kvalifikační místo 
získal v roce 2019 Marin Vlach díky bronzovému umístění na mistrovství Evropy. Kvalifi-
kační kritéria splnil pátým místem také Jan Kuf, pravidlo jednoho závodníka za zemi z této 
přímé kvalifikace však do seznamu těch, kteří vybojovali kvalifikační místo, pustilo pouze 
Martina Vlacha. Jan Kuf bude mít s ostatními českými reprezentanty možnost kvalifikovat 
se na olympiádu v Tokiu na závodech i v roce 2021. 

Mistři České republiky 2020
Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek byla kvůli pandemii koronaviru zrušena.

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
ME U24 Drzonków / Polsko
3. místo – muži:   Marek Grycz
3. místo – ženy:   Karolína Křenková
5. místo – ženy:   Anna Roubíčková
5. místo – smíšená štafeta:  Karolína Křenková / Marek Grycz

Kde a jak začít s moderním pětibojem
Kontaktní údaje jednotlivých oddílů naleznete na stránkách www.pentathlon.cz  
v sekci Svaz / Oddíly. V případě zájmu kontaktujte koordinátorku mládeže – Alexandru  
Kučerovou – alex.kucerova@email.cz, (tel. 777 624 464).

Jan Kuf
Foto: Filip Komorous

Marek Grycz
Foto: Filip Komorous
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rodního turnaje, který nabídl víc než sedmdesát klání, se v západočeském městě zúčastni-
li bojovníci z České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska a Izraele. 

Na začátku roku 2020 spoluorganizovala Česká Muaythai Asociace také druhý ročník 
Underground Private Cupu, jež je součástí ročníku SuperLigy, která zvyšuje kvalitu zápas-
níků v České republice a jejich uplatnění v přechodu mezi profesionály. 

Cesta na mezinárodní a vrcholné muaythai turnaje vede přes mistrovství České republiky 
amatérů v muaythai, které se koná už dvanáct let. Čeští bojovníci se za normálních okol-
ností účastní jednou měsíčně vždy od září do června následujícího roku jednotlivých kol, 
ve kterých sbírají body do tabulky. Ti nejlepší v každé váhové a věkové kategorii se poté 
ve finále utkají o titul mistra republiky. V roce 2019 se od startu sezony uskutečnila čtyři 
kola, a přestože šíření onemocnění Covid-19 v březnu na více než tři měsíce pozastavilo 
sezonu 2019/2020, po sedmi jednotlivých kolech republikového šampionátu se uskutečnil 
v červnu finálový galavečer. Na něm se v hale TJ Spoje v Praze za přítomnosti diváků udě-
lilo devět mistrovských amatérských titulů. V září pak odstartovala nová sezona, ve které 
se do konce roku stihla pouze dvě kola. 

Koronavirová pandemie a vládní bezpečnostní opatření postavily Českou Muaythai Aso-
ciaci v roce 2020 před nové výzvy. Zákaz diváků při druhém kole mistrovství České repub-
liky vyřešili organizátoři živým vysíláním na YouTube kanálu MaXimus FightTV, které sle-
dovalo téměř čtyři a půl tisíce lidí. 

Kvůli omezení shromažďování osob a zákazu sportování ve vnitřních prostorách se  
v roce 2020 uskutečnil jen zlomek tradičních veřejných tréninků pro mládež, soutěží Kids 
Muaythai Challenge a veřejných sparingů pro zápasníky nad 15 let. Absenci tréninkových 
jednotek a osobního kontaktu se asociace snažila nahradit aktivitou na sociálních sítích, 
kde připravila pro své oddíly online tréninkové výzvy. Juniorští zápasníci se aktivně zapo-
jili do online tréninků, které pořádala střešní Mezinárodní federace asociací muaythai 
(IFMA).

Čeští muaythai zápasníci bojovali v termímu od 1. října do 10. listopadu o medaile také 
na virtuálním mistrovství světa. Účastníci virtuálního světového šampionátu z 82 zemí  
v době celosvětové epidemie Covid-19 předvedli doma či v tělocvičně před kamerou své 
výkony a poté kvalifikovaní rozhodčí IFMA jejich představení zhodnotili. Do akce se zapo-
jilo osmnáct členů České Muaythai Asociace a šest z nich se radovalo ze zisku cenného 
kovu. 

Členové asociace věnují také neustále čas i úsilí ve vzdělávání a rozšiřování si znalostí                   
o tréninkových metodách. C.M.T.A. jim nabídla i v roce 2020 díky úzké spolupráci s Insti-
tutem sportovního vzdělávání při FTVS UK možnosti absolvovat specializovanou výuku 
zaměřenou pro trenéry i rozhodčí. Rozhodčí získali vědomosti na semináři vedeném šé-
fem rozhodčích IFMA. Členové C.M.T.A. měli možnost absolvovat tréninkový seminář pod 
vedením anglické legendy bojového umění Liama Harrisona. Jeho tréninku se zúčastnilo 
úctyhodných 86 zájemců.

Česká Muaythai Asociace byla v roce 2020 aktivní kromě v ringu také u jednacího stolu.  
V únoru uzavřelo vedení asociace novou spolupráci s velvyslankyní Thajského království 
v České republice Mrs. Ureerath Chareontoh. Obě strany se dohodly na půlroční podpoře 
turnajů pro děti s názvem Kids Muaythai Challenge, které jsou součástí celosvětového 
projektu Sport Is Your Gang.

Česká Muaythai Asociace
Název svazu (zkratka): Česká Muaythai Asociace, z.s. (C.M.T.A.)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6, Břevnov
Mobil: 724 255543, e-mail: secretary@czechmuaythai.cz
Internet: www.czechmuaythai.cz
Prezident: Petr Ottich, tel.: 777 172230,
e-mail: president@czechmuaythai.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo,
počet členských zemí, web:
International Federation of Muaythai Amateur, (IFMA),
1029 Navamin 14, Navamin Road, Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240, 130 zemí,
www.ifmamuaythai.org
Název evropské federace, její zkratka, sídlo, web:
European Muaythai Federation  (EMF), Avenue du Pare-de-la-Rouvraie 3, c/o
Ofico Fiduciaire SA, 1018 Lausanne, www.euromuaythai.
 
V roce 2020 škrtla českým reprezentantům většinu velkých turnajů koronavirová epi-
demie. Jedinou příležitost zúčastnit se zahraničních akcí dostali juniorští reprezentanti. 
Poprvé se mladé naděje objevily na přelomu února a března na prestižním mezinárodním 
turnaji v Litvě, kde vybojoval stříbrnou medaili Tobiáš Barták a na třetím místě skončili 
Emma Cardová, Tomáš Barták a Matěj Šimůnek. Na konci října se poté dva zástupci ju- 
niorské reprezentace Emma Cardová a Tobiáš Barták vydali do Německa na galavečer 
bojových sportů. Tam i přes malé zápasové vytížení své zahraniční konkurenty zdolali.

Čeští muaythai zápasníci měli příležitost změřit síly se zahraničními závodníky na přelomu 
února a března na již tradiční akci Zlatý mongkon v Rokycanech. Dvoudenního meziná-

Zápasníci muaythai v akci 
Zdroj: Czechfighters.cz



Mistři České republiky 2020
Amatérskými mistry ČR v muaythai se v sezoně 2019/2020 stali:
-67 kg  Černoch Karel Junior   LANNA GYM Praha
-71 kg Umachanov Islam Junior KTSO Praha J.V.
-57 kg Matzkeová Veronika Senior  Sportovní klub X GYM Praha
-63,5 kg  Janků  Gabriela Senior  Bonus Gym Jevíčko
-67 kg Berger Tomáš Senior  GOOD LUCK GYM Hradec Králové
-71 kg Novotný Jakub Senior  MT Sokol Mělník
-75 kg Chalupecký Vojtěch Senior  SK ARIES GYM Ústí n. L.
-81 kg Malina Ondřej Senior  Aplik Muay Thai – AMT Praha
+91 kg Sodomka Jan Senior Bonus Gym Jevíčko

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020 
Virtuální mistrovství světa 
1. místo  MAX FIT Kadlecová Aneta junior, dívka -15 let
1. místo MAX FIT Černá Nicol junior, dívka -14 let
1. místo MAX FIT Neaguová Lucie senior, žena +60 kg
1. místo MAX FIT Nováková Veronika junior, dívka -10 let
3. místo SHADOW BOX Gašperec Milan junior, chlapec -12 let
3. místo SHADOW BOX Barták Tobiáš junior, chlapec -15 let
Medailistky z virtuálního MS Veronika Nováková, Nicol Černá a Aneta Kadlecová se dále 
probojovaly na virtuální festival mládeže United Through Sports (listopad 2020) pod pat-
ronací Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního paralympijského výboru, 
SportAccord a GAISF, kde získaly tato umístění: 
1. místo Kadlecová Aneta – Max Fit, dívky do 16 let
2. místo Černá Nicol – Max Fit, dívky do 16 let
5. místo Nováková Veronika – Max Fit, dívky do 11 let
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Svaz národní házené
Název svazu, zkratka: Svaz národní házené (SNH)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon: +420 721 820 755
E-mail: narodnihazena@cuscz.cz
Internet: www.svaznarodnihazene.cz
Předseda: Jiří Cedidlo, A. Dvořáka 704, 742 13 Studénka 2
mobil: 607 012 420, e-mail: cedidlo.jiri@centrum.cz
Generální sekretář: Zdeněk Soukup, kontakt viz výše
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
(není ustavena)
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: (není ustavena)

Stejně jako ostatní sporty poznamenala i národní házenou celosvětová pandemie koro-
naviru. Kvůli ní se na jaře ani rozběhla odvetná část soutěží a ročník 2019/2020 musel být 
nakonec předčasně ukončen, výsledky byly anulovány a nevyhlašovali se ani mistři ČR. 
Zároveň byly zrušeny i postupy a sestupy. Na podzim pak odstartovala sezona 2020/2021 
ve stejném složení. Jen v kategorii žen došlo ke změně hracího systému, družstva byla 
rozdělena do čtyř skupin s tím, že nejlepší dva z každé z nich postoupí do finálové části, 
zbytek měl hrát ve dvou skupinách o sestup. Bohužel, na podzim znovu zasáhl Covid-19 
a všechny soutěže byly přerušeny. Nedokončeny zůstaly také všechny zimní akce sezony 
2019/2020. 

V každoroční činnosti Svazu národní házené je největší důraz kladen na mládežnické sou-
těže, kam stále míří největší finanční položka rozpočtu svazu, který je v příjmové části 
značně závislý na přidělených státních dotacích. V soutěžním ročníku 2019/2020 se naštěs-
tí podařilo připravit a odehrát alespoň všechny plánované letní vrcholné akce mládeže,  
i když došlo k jejich posunu na pozdější termín. Vrcholem tak tradičně byla letní mistrov-
ství a poháry ČR. Podařilo se to především díky finančnímu příspěvku partnerských firem 

Karolína Klusová 
při rituálním 
tanci waikru

Foto: archiv C.M.T.A.

V mezizemském utkání mužů  
zvítězila v roce 2020 Morava
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a hlavně díky dotaci z MŠMT. Je potřeba také vyzvednout práci komise mládeže a trenér-
ské práce instruktorů, kteří zajistili a uspořádali i v této nelehké době celostátní soustře-
dění mládeže 2020 od mladšího žactva až po juniorskou kategorii, kterého se zúčastnilo 
téměř 200 frekventantů. 

V roce 2020 se navíc také podařilo utvořit juniorské reprezentace Západu a Východu, které 
se střetly v rámci mezizemského utkání Čechy – Morava v Bakově nad Jizerou. Bohužel, 
kvůli pandemické situaci musel být zrušen i tradiční Superpohár mládeže. 

Největším svátkem národní házené bývá tradičně výběrové utkání Čechy – Morava, které 
se v roce 2020 konalo místa května v náhradním termínu 3. a 4. října v Bakově nad Jizerou. 
V mezizemském utkání zvítězili muži Moravy 19:18. V souboji žen hrál tentokrát Západ 
proti Východu a Západ vyhrál 28:23. Stejné výběry se střetly i v kategorii juniorů, u děvčat 
vyhrál Západ 24:21 a v chlapcích byl úspěšnější Východ 24:16. 

V rámci programu této akce byli vyhlášeni rovněž nejlepší národní házenkáři za rok 2019. 
V kategorii žen vyhrála počtvrté v řadě Pavla Šmídlová, nejlepší střelkyně Sokola Tymákov, 
a v kategorii mužů zvítězil Ondřej Hošťálek z TJ Příchovice.

Mistři České republiky 2020
dorostenci  SK Studénka 
dorostenky  TJ Přeštice
starší žáci  TJ Božkov 
starší žačky  TJ Přeštice
mladší žáci  TJ Sokol Kyšice
mladší žačky  SK Studénka 
Vítězové Poháru ČR
Dorostenci KNH Chomutov 
Dorostenky TJ Přeštice B

starší žáci TJ Přeštice
starší žačky Sokol Tymákov 
mladší žáci  TJ Plzeň-Újezd
mladší žačky  TJ Chropyně
Mezizemská utkání
muži   Čechy – Morava 18:19 (9:8) 
ženy   Západ – Východ 28:23 (14:13)
junioři  Západ – Východ 16:24 (7:8)   
juniorky  Západ – Východ 24:21 (14:11)

Záběr ze střetnutí žen Západ – Východ

Český nohejbalový svaz
Název svazu, zkratka: Český nohejbalový svaz, z.s. (zkratka ČNS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Mob.telefon : 602 940 312, e-mail: nohejbal@cuscz.cz,
internet: www.nohejbal.org
Prezident: Kamil Kleník, Klánovická 591/1, Praha 9, 198 00,
tel.: 737 224 396
Sekretář: Soňa Fáberová, tel.: 606 906 161
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Union Internationale de FutNet (zkratka UNIF), Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6,
sdružuje celkem 24 národních federací
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European FutNet Association (zkratka EFTA), Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6
– Strahov, sdružuje celkem 12 národních federací

Soutěžní ročník 2020 byl pro nohejbal možná nejsmutnějším v historii Českého nohejba-
lového svazu. Díky celosvětové pandemii onemocnění Covid-19 a následným protipan-
demickým opatřením došlo k poškození plánované soutěžní sezóny prakticky na všech 
úrovních.

Na té nejvyšší o svou hlavní akci přišla mužské reprezentace, která měla na podzim obha-

Momentka z mistrovství ČR 
trojic mladších žáků
Foto: Michal Němec
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jovat své předchozí úspěchy na mistrovství světa v Praze. Nejprestižnější nohejbalová 
akce ale musela být odložena nejméně o rok. Ženský ani juniorský výběr sice vrcholná 
mezinárodní akce nečekala, ale i zde musel být původní jejich program redukován.

Na scéně tuzemské se jádro soutěžního ročníku skládalo z dlouhodobých a jednorázo-
vých soutěží všech kategorií. I tady však došlo k zásadní redukci soutěží, a to zejména  
v závislosti na termínech zahájení i ukončení jednotlivých soutěží. Vzhledem ke zpoždě-
nému začátku o dva měsíce, nejistému výhledu na konec soutěží a s vědomím různých 
předpokládaných, pandemií způsobených komplikací v klubech i u jednotlivých hráčů 
se Výkonný výbor ČNS rozhodl výjimečně nevypsat standardní dlouhodobé ligové sou-
těže družstev, ale nahradil je Ligovým pohárem družstev. Ten byl hrán ve dvou mužských 
výkonnostních divizích, jedné ženské a jedné dorostenecké. Byl vypsán na dobrovolné 
bázi, neobsahoval tedy sestupy a postupy. Ani jedna z divizí Ligového poháru se ale kvů-
li další pandemické vlně na podzim nedohrála a verdikt o konečném pořadí tak musely 
vynést svazové orgány.

Covid-19 režíroval i výkonným výborem vypsané jednorázové soutěže jednotlivců, dvo-
jic a trojic – mistrovství ČR v kategoriích mužů, žen, dorostenců, starších žáků, mladších 
žáků. Ty se v některých kategoriích neodehrály vůbec, nebo jen částečně. Nedohrány,  
s výjimkou ženské kategorie, zůstaly také kombinované soutěže Poháru ČNS, vypsané pro 
kategorie žen, dorostenců, starších žáků, mladších žáků.

Nižší územní články ČNS (14 krajských, 23 okresních) pak řídily krajské a okresní dlouho-
dobé a jednorázové soutěže mužů, dorostenců, žáků, hrané v jedné nebo více úrovních. 
Většina těchto soutěží se stačila odehrát před podzimní druhou pandemickou vlnou.

V mládežnické kategorii dlouhodobé a jednorázové soutěže doplňovaly kempy mládeže, 
organizované buď přímo ČNS, nebo jeho oddíly. ČNS dále stejně jako v předchozím roce 
vedl organizaci tréninkových center mládeže. Na poli vzdělávacím ČNS zorganizoval ško-
lící akce pro trenéry a rozhodčí.

Některé mužské ligové kluby se do 
Ligového poháru nepřihlásily a hrá-
ly nesvazový Český pohár družstev. 
Součástí nohejbalového ročníku je 
množství nesvazových turnajových 
akcí od turnajů nejnižší úrovně pro 
masově-rekreační základnu až po tra-
diční špičkové turnaje s mezinárodní 
účastí. I tady řada turnajů, zejména 
halových zimních, nebyla odehrána. 
Větší štěstí měly letní venkovní turnaje.

ČNS v roce 2020 sdružoval 275 oddílů 
(samostatných sportovních klubů nebo 
oddílů v rámci víceoborových tělový-
chovných jednot). Členskou základnu 
podle statistik ČNS tvořilo celkem 5 392 
členů, z toho 4 540 dospělých členů  
(4 252 mužů a 288 žen), 852 členů mlá-
deže do 19 let. Ženy tvořily 5 % členské 
základny, mládež 16 %. Větší početní 
rozdíly oproti statistikám z roku 2019 

jsou dány změnou metodiky při přechodu na registry Národní sportovní agentury, která 
je odlišná od metodiky České unie sportu. Protože k dispozici nebyly kromě ČUS statistiky 
dalších střešních sdružení (ČOS, Orel, UNITOP, další sdružení), lze jen podle poměru oddílů 
(cca 20 %) těchto sdružení v soutěžích ČNS odhadovat jejich členskou základnu nohej-
balu. Dále je nutné připočítat i další oddíly v soutěžích ČNS, které nebyly členy žádného 
střešního sdružení. Celkem tak lze hovořit o zhruba 9 000 členech, hrajících organizované 
soutěže.

Mistři České republiky 2020
Jednorázové soutěže
Muži
Jednotlivci nekonáno
Dvojice TJ AVIA Čakovice A (Pachman, J. Kalous)
Trojice nebylo vypsáno
Ženy
Jednotlivci TJ Sokol Praha-Vršovice II (Fojtíková)
Dvojice TJ Sokol Praha-Vršovice II (Fojtíková, Strejčovská, Kulhánková)
Trojice TJ Sokol Praha-Vršovice II (Fojtíková, Kulhánková, Tejkalová, Řezáčová,
 Řeháková)
Dorostenci	(U19)
Jednotlivci nekonáno
Dvojice nekonáno
Trojice nekonáno
Starší	žáci	(U15)
Jednotlivci TJ Baník Stříbro (L. Tolar)
Dvojice MNK Modřice A (Kolouch, Jurka)
Trojice MNK Modřice A (Dvořák, Kubový, Svoboda)
Mladší	žáci	(U12)
Jednotlivci UNITOP SKP Žďár nad Sázavou (Sobotka)
Dvojice MNK Modřice A (Jahoda, Dlabka)
Trojice MNK Modřice (Jahoda, Dlabka, Trávníček, Mrňa)

Vítězové Ligového poháru družstev 
Muži MNK mobilprovás Modřice
Ženy TJ Slavoj Český Brod
Dorostenci T.J. Sokol Holice
Vítězové Poháru Českého nohejbalového svazu 
Muži nebylo vypsáno
Ženy (letní seriál) TJ Solidarita
Ženy (zimní seriál) TJ Slavoj Český Brod
Dorostenci (U19) nedohráno, zrušeno
Starší žáci (U15) zrušeno
Mladší žáci (U12) nedohráno, zrušeno
Vítězové ankety Nohejbalista roku 
Muži nehodnoceno
Ženy nehodnoceno
Dorostenci (U19) Pohl (T.J. Sokol Holice)
Starší žáci (U15) L. Tolar (TJ Baník Stříbro)
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Český svaz orientačních sportů
Název svazu, zkratka:
Český svaz orientačních sportů (ČSOS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
Telefon i fax: 242 429 212,
e-mail: csos@orientacnisporty.cz,
internet: http://www.orientacnisporty.cz
Předseda: ing. Radan Kamenický, Zahradní 1439, 592 31 Nové Město na Moravě,
e-mail: radan.kamenicky@gmail.com
Generální sekretář: ing. Jiří Šubrt, viz sídlo, e-mail: csos@orientacnisporty.cz,
byt: Růženínská 860/6, 142 00 Praha 4, mobil: 737 011 553
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Orienteering Federation (IOF), Švédsko, 75 národních federací,
internet: http://www.orienteering.org

Český svaz orientačních sportů sdružoval ve svých řadách k 31. prosinci 2020 14 276 evi-
dovaných sportovců v 223 klubech ve všech krajích ČR, z toho 5 948 v kategoriích žáků  
a dorostu. Členská základna ČSOS se několik posledních let každoročně zvyšuje o zhru-
ba 500–800 členů, převážně z řad dětí a mládeže. Členové Českého svazu orientačních 
sportů svoji činnost realizují ve 4 sekcích – sekci orientačního běhu (OB), lyžařského orien-
tačního běhu (LOB), orientačních závodech na horských kolech (MTBO) a trail-o. Ve všech 
krajích ČR fungují pobočné spolky – krajské svazy ČSOS, které zabezpečují činnost svazu 
na území daného kraje.

I když sezóna 2020 rozhodně nebyla taková, jakou by si sportovci představovali, dění 
kolem orientačních sportů se nezastavilo. Povedlo se uspořádat řadu kvalitních závodů, 
velkým rozvojem prošla metodika a „orienťák“ byl opět vidět. V oblasti orientačního běhu, 
MTBO ani trail-o však, bohužel, neproběhl žádný mezinárodní závod – všechny totiž byly 
kvůli pandemii onemocnění Covid-19 zrušeny. 

Jedinými mezinárodními závody, kterých se čeští reprezentanti zúčastnili, tak byly ty  
v lyžařském OB. Během Mistrovství Evropy v LOB sahala na klasické trati Lenka Mechlová 
po medaili, nakonec obsadila i tak skvělé 5. místo. Dařilo se také našim juniorům, kteří se 
během mistrovství světa ve Švédsku několikrát dostali mezi šestici nejlepších. Na domá-
cích závodech v orientačním běhu ukázali naši závodníci dobrou formu pro nadcházející 
sezonu. Nejlepší běžkyní roku byla Denisa Kosová, která získala 3 tituly z MČR. V září se 
povedlo ve spolupráci s ČAUS uspořádat dva závody Akademických MČR na Olomoucku. 
Mistrovství republiky v MTBO nejlépe zvládal Vojtěch Ludvík (2 zlaté medaile).

Příprava talentované mládeže v orientačním běhu, která probíhá v devíti tréninkových 
střediscích mládeže (TSM), je koordinovaná ústředním trenérem mládeže. Z důvodu dal-
ší možnosti zlepšování výkonnosti v orientačním běhu byly nově pořádány stacionární 
tréninkové kempy v OB a LOB, proběhla také Akademie MTBO pro talentovanou mládež 
klubů ČSOS. 

Lyžařský orientační běh patří mezi stálé disciplíny programu zimní Olympiády dětí a mlá-
deže, která se konala v druhé polovině ledna v Karlovarském kraji. Ve třech medailových 
disciplínách (sprint, krátká trať a štafety) bojovali o nejlepší výsledky zástupci všech kra-
jů. Olympiáda dětí a mládeže se dále ukazuje jako vhodný prostředek ke zvýšení zájmu  
o lyžařský OB a nalezení talentovaných závodníků. 

Jedním z vrcholů roku 2020 mělo být domácí mistrovství světa v MTBO, které však muselo 
být zrušeno a následně přeloženo na rok 2023. Veškerý zájem nyní směřuje k mistrovství 
světa v orientačním běhu 2021, které se bude konat na začátku července v okolí Doks  
u Máchova jezera a bude největší sportovní akcí roku v Libereckém kraji. Po 13 letech tak 
bude Česko opět hostit nejprestižnější světový závod v orientačním běhu.

Mistři České republiky 2020
ORIENTAČNÍ BĚH
Sprint	(Hradec	Králové)
Ženy  Tereza Janošíková SK Severka Šumperk
Muži Jakub Glonek OK Kamenice
Juniorky Jana Peterová OK Lokomotiva Pardubice
 Sofie Šafková OK Kamenice
Junioři Martin Roudný OK Lokomotiva Pardubice
Klasická	trať	(Bystřice	nad	Pernštejnem	–	Kemp	Na	kopci)
Ženy  Denisa Kosová OK 99 Hradec Králové
Muži Miloš Nykodým SK Žabovřesky Brno
Juniorky Klára Nechanická KOS TJ Tesla Brno
Junioři Martin Roudný OK Lokomotiva Pardubice
Krátká	trať	(Kunratice	u	České	Kamenice)
Ženy  Denisa Kosová OK 99 Hradec Králové
Muži Vojtěch Král SK Severka Šumperk
Juniorky Jana Peterová OK Lokomotiva Pardubice
Junioři Martin Roudný OK Lokomotiva Pardubice

Denisa Kosová, 
nejlepší závodnice roku 2020 
Foto: Vojtěch Illner
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Noční	orientační	běh	(Plzeň	–	Krašovská	AC)
zrušeno
Sprintové	štafety	(Pardubice	–	Polabiny)
Dospělí OOB TJ Slovan Luhačovice (Martina Jirčáková, Vojtěch Sýkora, Jonáš Hubáček, 
Vendula Horčičková)
Štafety	(Jakubčovice)
Ženy OK 99 Hradec Králové (Tereza Novotná, Barbora Chaloupská, Denisa Kosová)
Muži SK Žabovřesky Brno (Ondřej Hlaváč, Miloš Nykodým, Marek Minář)
Kluby	(Cejle	–	Horní	Hutě)
zrušeno
ORIENTAČNÍ ZÁVODY NA HORSKÝCH KOLECH
Krátká	trať	(Stvolínky)
Ženy Marie Kamarytová LKT 80 Šumperk
Muži Martin Kanta Pardubice Bikers
Juniorky Rozálie Kuchařová Sportcentrum Jičín
Junioři Matěj Tuma Sportcentrum Jičín
Sprint	(Heřmanův	Městec)
Ženy Veronika Kubínová TJ Slovan Karlovy Vary
Muži Vojtěch Ludvík TJ Stadion Nový Bor
Juniorky Magdalena Mišoňová SNS Smržovka
Junioři Matěj Tuma Sportcentrum Jičín
Klasická	trať	(Ostrov	u	Tisé)
Ženy Martina Tichovská USK Praha
Muži Vojtěch Ludvík TJ Stadion Nový Bor
Juniorky Magdalena Mišoňová SNS Smržovka
Junioři Matěj Tuma Sportcentrum Jičín
Štafety	(Jilemnice	–	Hraběnka)
zrušeno
Kluby	(Liberec	–	Vesec)
Dospělí Sportcentrum Jičín (Matěj Tuma, Ewa Haltof, Jaroslav Tuma, Vendula 
 Musilová, Vojtěch Stránský)
LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Sprint	(Kořenov	–	Rejdice)
Ženy Kateřina Neumannová VSK Přírodní vědy Praha
Muži Jakub Škoda Slavia Liberec orienteering
Juniorky Anežka Hlaváčová KOS TJ Tesla Brno
Junioři Josef Nagy OOB TJ Tatran Jablonec n. N.
Klasická	trať	(Kořenov	–	Rejdice)
Ženy Helena Randáková OOS TJ Spartak Vrchlabí
Muži Radek Laciga TJ Slovan Praha Zdravotník
Juniorky Anežka Hlaváčová KOS TJ Tesla Brno
Junioři Josef Nagy OOB TJ Tatran Jablonec n. N.
Krátká	trať	(Harrachov)
Ženy Petra Hančová OK Lokomotiva Pardubice
Muži Jakub Škoda Slavia Liberec orienteering
Juniorky Anežka Hlaváčová KOS TJ Tesla Brno
Junioři Josef Nagy OOB TJ Tatran Jablonec n. N.

Štafety	(Kořenov	–	Rejdice)
Ženy OK Slavia Hradec Králové (Johanka Šimková, Zuzana Jedličková, 
 Lenka Mechlová)
Muži KOS Slavia Plzeň (Jiří Bouchal, Lukáš Richtr, Jan Hašek)
TRAIL-O
PreO (Dvůr Králové nad Labem, Rudník)
Open Pavel Ptáček BETA URSUS Orienteering
Muži Jana Kosťová Orientační oddíl SKV Praha

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Mistrovství	Evropy	v	LOB	(Rusko)
Ženy klasická trať 5. místo Lenka Mechlová
Mistrovství	světa	juniorů	v	LOB	(Švédsko)
Juniorky štafety 6. místo ČR (Kateřina Černá, Adéla Randáková, 
   Anežka Hlaváčová)
Junioři klasická trať 6. místo Jan Hašek
 štafety 6. místo ČR (Lukáš Richtr, Josef Nagy, Jan Hašek)

Tereza Janošíková
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Český svaz plaveckých sportů
Název svazu, zkratka:
Český svaz plaveckých sportů (ČSPS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17
Telefon i fax: 242 429 209
e-mail: info@czechswimming.cz
internet: http://www.czechswimming.cz
Předseda: Petr Ryška, mobil: 603 570 701, email: ryska.petr@guick.cz
Generální sekretář: Jakub Tesárek, 
jakub.tesarek@czechswimming.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí: Federation
Internationale de Natation Amateur (FINA), Avenue de I´Avant-Poste 4, CH 1005
Lausane, Švýcarsko,
202 zemí, internet: www.fina.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: Ligue Européenne de Natation (LEN),
74 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, internet: www.len.eu
 
Český svaz plaveckých sportů byl v roce 2020 kvůli pandemii koronaviru, bohužel, jeden  
z nejvíce postižených sportovních svazů v České republice. Hygienické restrikce vyhlášené 
vládou zasáhly bez rozdílu všechny naše plavecké sporty. Byly zrušeny všechny mistrov-
ské soutěže s výjimkami uvedenými níže v přehledu výsledků. Pro české reprezentanty 
bylo také samozřejmě velkým zklamáním a problémem nejen posunutí konání olympij-
ských her v Tokiu o jeden rok, ale také z toho vyplývající změny v termínech konání dalších 
vrcholných světových a evropských soutěží.
Termíny jednotlivých mistrovství světa a mistrovství Evropy byly následně po změně ter-

mínu OH také změněny a posunuty. Bohužel, řada dalších světových a evropských soutěží 
byla bez náhrady zrušena. Naši vrcholoví sportovci, kteří se potýkali s velice omezený-
mi možnostmi přípravy, si tak nemohli ani vyzkoušet a prověřit svoji aktuální sportovní 
výkonnost.
Čeští reprezentanti prožili skutečně těžký rok 2020. Uzavření bazénů znamenalo ztrátu 
možnosti sportovní přípravy. Plavečtí reprezentanti proto museli za přípravou cestovat 
do zahraničí. Díky vstřícnosti bylo možné se připravovat v Polsku a na Slovensku. Juniorští 
reprezentanti zase využili možnosti přípravy v Maďarsku. Vyzkoušet si svoji sportovní for-
mu potom měli naši reprezentanti na v podstatě vrcholu evropské plavecké sezóny – na 
závodech Swimming League v Budapešti –  
a dalších plaveckých závodech v makedon-
ské Skopji a Taškentu v Uzbekistánu. 
Jediní mistři ČR, které je možné uvést, tak byli 
v roce 2020 vítězové z dálkového plavání. V 
plavání se uskutečnilo pouze mistrovství ČR 
družstev. V kvalifikačních krajských kolech 
startovalo 86 družstev mužů a 84 družstev 
žen.
Na místo letních MČR dospělých, dorostu 
a žactva se uskutečnily soutěže nazvané 
„Corona Cup 2020“, které se plavaly jako více-
boj jednotlivců. Zimní mistrovské soutěže 
byly zrušeny bez náhrady.

Mistři České republiky 2020
PLAVÁNÍ
M	ČR	družstev	(Pardubice)
1.	liga	
muži SlPl A
ženy SlPl A
2.	liga	
muži SlPl B
ženy SlPl B 

Corona Cup:
muži Tomáš Franta 1998 SlCho 6029
ženy Simona Kubová 1991 SlCho 6478
st. dorostenci Jakub Bursa 2003 SlLi 5576
st. dorostenky Marika Surová 2002 KomBr 5650
ml. dorostenci Tomáš Chocholatý 2004 SlPl 5331
ml. dorostenky Nicole Harmašová 2004 SlPl 5085
žáci 14 Kryštof Šmehlík 2006 PKKBr 2363
žačky 14 Denisa Karasová 2006 PSKr 2637
žáci 13 Samuel Hübscher 2007 KPSOs 2237
žačky 13 Zuzana Křížová 2007 LoBe 2529
žáci 12 Jan Foltýn 2008 ÚAPS 1636
žačky12 Pavlína Dvořáková 2008 PKSvi 2289
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DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
20	km
muži Matěj Kozubek 1996 Boh 4:01:08,8
ženy Julie Pleskotová 2002 Boh 4:20:18,1
10	km	
muži Jan Micka 1994 USK 1:56:15,2
ženy Lenka Štěrbová 1994 SCPAP 2:09:18,4
kadeti Tomáš Reissmüller 2005 PKPří 2:00:38.8
kadetky Veronika Seidlová 2005 Boh 2:24:14,6
5	km	
muži Jan Micka 1995 USK 0:56:37,9
ženy Lenka Štěrbová 1994 SCPAP 1:02:29,8
kadeti Tomáš Reissmüller 2005 PKPří 1:01:24.8
kadetky Denisa Bartošová 2005 SKS 1:06:37,7
st. žáci Jáchym Ryšávka 2007 SVČBo 1:10:25,0
st. žačky Nela Fabíková 2007 PKHa 1:12:43,9
3	km	
ml. žáci Matěj Havlík 2009 LoTr 0:47:36,0
ml. žačky Kateřina Zimová 2009 ZéHK 0:48:41,1

Český svaz pozemního hokeje
Název svazu: Český svaz pozemního hokeje
Zkratka: ČSPH
web: http://www.pozemnihokej.cz/
Sídlo: Vladivostocká 1460/10, Praha 10, 100 00
E-mail: info@pozemnihokej.cz
Prezident: Gino Schilders
Telefon: +420 602 788 933 Email: gino.schilders@pozemnihokej.cz
Generální sekretář: Josef Ostaš
Telefon: +420 724 862 148 Email: josef.ostas@pozemnihokej.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka a počet členských zemí:
International Hockey Federation (FIH), Rue du Valentin 61 CH-1004 Lausanne,
Švýcarsko, 135 zemí
web: http://www.fih.ch/
Název Evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Hockey Federation (EHF), Avenue des Arts 1-2, 1210 Brussels, Belgie
web: http://eurohockey.org/

Leden byl ve znamení halového hokeje (zimní odnož pozemního hokeje) – konalo se totiž 
mistrovství Evropy mužů a žen. 
Čeští muži obsadili v Berlíně krásné 5. místo, a tím se současně kvalifikovali na mistrov-
ství světa. Ženy se účastnily mistroství Evropy v běloruském Minsku, kde získaly bronzové 
medaile, a navíc také individuální ocenění pro brankářku Barboru Čechákovou a nejlepší 
střelkyní turnaje Adélu „Bížu“ Lehovcovou. Díky 3. místu se národní tým žen kvalifikoval 
rovněž na mistroství světa. 
Finále extraligy v halovém hokeji se uskutečnilo 8. února na pražské Slavii. Titul mistra 
České republiky obhájil mužský tým z HC 1972 Rakovník. V ženské kategorii získala primát 
SK Slavia Praha pod vedením trenérky Karolíny Kříženecké. 
V březnu však už nastala první omezení, která způsobila pandemie nemoc Covid-19. 
Napjatě jsme sledovali, jak se situace bude vyvíjet a, bohužel, jsme nemohli ani odstar-
tovat jarní část ligy. V dubnu jsme svým hráčům a fanouškům nabídli mnoho zábavy na 
doma. Ať už to byla soutěž #trenujzdomu, nebo výtisk pozemkářské knížky Vítězové mají 
plán, poražení výmluvu.  
V září jsme se s velkou pokorou vrátili na hřiště a rozjely se opět všechny soutěže a turnaje. 
Všichni byli rádi, že může opět hrát. Radost nám však nevydržela dlouho. Poslední zápas 
se hrál o víkendu 10. října 2020, kdy opět udeřila nemoc Covid-19. Z důvodu omezení divá-
ků při živých zápasech jsme na podzim posílili naše týmy na streamování zápasů.
Jednou z největších pozemkářských ran roku 2020 byl odklad Olympijských her v Tokiu, 
kde měl pískat i český rozhodčí Jakub Mejzlík. 
 
Mistři České republiky 2020
HALA 2019/2020
muži HC 1972 Rakovník
ženy SK Slavia Praha
dorostenci HC 1972 Rakovník
dorostenky TJ Plzeň Litice

starší žáci HC 1972 Rakovník
starší žačky HC 1972 Rakovník
mladší záči Prezident
mladší žačky HC Hostivař
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VENKU 2019/2020
muži nedohráno
ženy nedohráno
dorostenci nedohráno
dorostenky nedohráno

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
ME V HALOVÉM HOKEJI
Muži Berlín 5. místo
Ženy Minsk 3. místo

„B“ – EUROHOCKEY INDOOR CLUB TROPHY 
Ženy SK Slavia Praha Šiauliai/Litva 3. místo udržení skupiny
“C” – EUROHOCKEY INDOOR CLUB CHALLENGE I
Muži HC 1972 Rakovník Varna-Kamchia/Bulharsko 5. místo udržení skupiny

starší žáci nedohráno
starší žačky nedohráno
mladší záči nedohráno
mladší žačky nedohráno

Muži HC 1972 Rakovník, haloví mistři ČR, foto: Petr Růžek

Česká asociace sleddog sportů
Název svazu, zkratka: Česká asociace sleddog sportů (ČASS)
Sídlo: Březí č.p. 64, 594 53 Žďár nad Sázavou
Webové stránky: www.mushing.cz
FB stránky: Mushing Czech Republic
Předseda: Martin Vrtěl, telefon: 602 737 676; 
email: info@racing-kennel.com
Generální sekretář: Ing. Jana Králová, telefon: 605 948 528; 
email: j.kralka@seznam.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Otevřená sekce: International Federation of Sleddog Sports (IFSS), Avenue Louise 
149/24, 1050 Brussels, Belgium, internet: www.sleddogsport.net, 41 členů
Čistokrevná sekce: Federation Internationale Sportive de Traineau a Chiens (FISTC), 
sdružuje všechny evropské a neevropské kluby, které podporují saňový sport 
s plemeny uznanými FCI, Chateau de la Boissiere, 86350 St. Secondin, France, 20 členů

Česká asociace sleddog sportů, zkráceně ČASS, vznikla v roce 2008 přeměnou dříve vznik-
lé České asociace sportu psích spřežení (zkráceně ČASPS – založena v roce 1990, od roku 
1993 členem ČSTV). Od roku 2014 je ČASS řádným členem České unie sportu.

ČASS zastřešuje sportovní kluby v České republice, které se věnují mushingu, tj. sportu 
psích spřežení. Závodí se v několika disciplínách – od individuálních, tj. sportovec a jeden/
dva psi, až po klasické zápřahy. Sezona se dělí na tzv. suchou (off-snow či dryland) a sně-
hovou (on-snow). Jak závody na suchu, tak na sněhu mají svoje vlastní mistrovství ČR.  
A následně po splnění kvalifikačních kritérií se vybírá reprezentace pro nadcházející ME či 
MS, které je opět jak na suchu, tak na sněhu.

Rok 2020 byl, bohužel, poznamenán nejdříve nedostatkem sněhu v zimní sezóně a násled-
ně celosvětovou pandemii Covid-19. Z těchto důvodů byly zrušeny téměř všechny závody 
nejen v ČR, ale i v zahraničí. 

Jana Tomášková, spřežení 2 psi
Foto: Kalina Stawnicka

Ženy SK Slavia Praha, halové mistryně ČR, foto Petr Růžek



Z MČR se v podstatě odjel pouze jediný závod – Šediváčkův long – a i ten musel být kvůli 
nedostatku sněhu zkrácen.

Česká reprezentace se v únoru zúčastnila ME IFSS ve švédské Asarně, což bylo také jediné 
mistrovství, které se v roce 2020 konalo.

Mistři České republiky 2020
ON – SNOW
Long (dlouhé tratě)
Skijöring  Petr Kolář
Spřežení 2 – 4 psi, čistokrevní  Jiří Dvořák
Spřežení 5 – 8 psů, čistokrevní Zdeněk Brůna
Spřežení 9 a více psů, čistokrevní  Roman Habásko
Spřežení 2 – 6 psů  Rostislav Job
Spřežení 7 a více psů  Radek Heller

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
ME IFSS, on – snow, Asarna (Švédsko)
Skijöring 1 pes, ženy  Martina Štěpánková – 2. místo
Skijöring 1 pes, muži  Ondřej Exler – 5. místo
Skijöring 1 pes, muži master: Libor Sovák – 1. místo
Kombinace ženy Martina Štěpánková – 4. místo
Pulka ženy Martina Štěpánková – 4. místo
Spřežení 2 psi  Jana Tomášková – 1. místo
Spřežení 4 psi  Jiří Mencák – 3. místo
 Jiří Suchý – 4. místo
Spřežení 4 psi, 
sprint s hromadným startem Jiří Suchý – 1. místo
 Jiří Mencák – 3. místo
  Michal Ženíšek – 4. místo
Spřežení 12 psů mid Pavel Pfeifer – 5. místo
Štafeta Martina Štěpánková (skijöring), Jana Tomášková 
 (spřežení 2 psi), Jiří Mencák (spřežení 4 psi) – 3.  místo 177176

sleddog sporty

r
ádIový orIentAční běH

Roman Zasadil, spřežení 8 psů
Foto: David Mazánek

Rádiový orientační běh ČR
Název svazu, zkratka:
Rádiový orientační běh ČR, z.s., (AROB ČR)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Strahov
e-mail: arob@ardf.cz, internet: www.ardf.cz
Předseda: JUDr. Miroslav Vlach, Mánesova 34,
350 02 Cheb, tel.: 775 192 838, 777 238 227
Generální sekretář: Marcela Šrůtová, viz sídlo, mobil: 602 220 024
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Amateur Radio Union (IARU), 225 Main St. Newington, CT 0611-1494,
USA, 165 zemí, internet: www.iaru.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
International Amateur Radio Union Region 1 (IARU R1), 4 rue Charles Bonnet 1206,
Ženeva, Švýcarsko, internet: www.iaru-r1.org

V roce 2020 byly, bohužel, zrušeny obě 
vrcholné soutěže v rádiovém orientač-
ním běhu – mistrovství světa v Srbsku  
a WYAC ve Slovinsku. Obě akce byly 
posunuté o rok a pořadatelé doufají, že 
se podaří uspořádat mistrovství ve dru-
hé polovině roku 2021.
Díky snaze a kreativitě oddílů proběh-
ly v covidovém roce 2020 alespoň tři 
víkendové domácí akce, během nichž 
se odběhlo sedm závodů a mohli být 
vyhlášeni mistři České republiky v sed-
mi disciplínách ROB ve všech věkových 
kategoriích –dvakrát klasické tratě 3,5 
a 144 MHz, dvakrát krátká trať, sprint, 
foxoring a noční ROB. 
Naprosto bezkonkurenční je umístění 
Daniely Trpákové z Radioelektroniky 
Cheb, která vyhrála vždy, když startova-
la, a stala se šestinásobnou mistryní ČR 
v kategorii juniorky D19. Další 4 závod-
níci ze 4 různých kategorií se čtyřikrát 
postavili na nejvyšší stupínek – Jakub 
Oma (M20-Turnov), Michaela Novotná 
(D16-Turnov), Albert Plevný (M14-Cheb) 
a Leona Soukupová (D55-Praha).
 
Mistři České republiky 2020 
Pásmo 2 m (144 MHz) –  Klasická trať
Muži Jakub Oma (TJ Turnov)
Ženy Hana Fučíková (O-sport Kroměříž)

Daniela Trpáková se 
stala šestinásobnou 

mistryní ČR
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Juniorky Daniela Trpáková (Radioelektronika Cheb)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Klasická trať
Muži Karel Fučík (O-sport Kroměříž)
Ženy Iveta Šístková (FOX-klub Praha)
Juniorky Daniela Trpáková (Radioelektronika Cheb)
Pásmo 2 m (144 MHz) –  Krátká trať
Muži Jakub Oma (TJ Turnov)
Ženy Martina Jansová (ROB Pardubice)
Muži Jakub Mertlík (TJ Turnov)
Juniorky Daniela Trpáková (Radioelektronika Cheb)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) – Krátká trať
Muži Jakub Šrom (Radiosport Bílovice n.S.)
Ženy Martina Jansová (ROB Pardubice)
Junioři Pavel Kolský (Radioklub OK1KYP Praha)
Juniorky Daniela Trpáková (Radioelektronika Cheb)
Pásmo 80m  –  Sprint
Muži Jakub Oma (TJ Turnov)
Ženy Hana Fučíková (O-sport Kroměříž)
Juniorky Daniela Trpáková (Radioelektronika Cheb)
Pásmo 80 m (3,5 MHz) –  Noční závod
Muži Karel Fučík (O-sport Kroměříž)
Ženy Martina Jansová (ROB Pardubice)
Muži Jakub Mertlík (TJ Turnov)
Juniorky Klára Tomášková (Radiosport Bílovice nad Svitavou)
Pásmo 80m  –  FOXORING
Muži Jakub Oma (TJ Turnov)
Ženy Iveta Šístková (FOX-klub Praha)
Junioři Šimon Dukát (Radioklub OK1KYP)
Juniorky Daniela Trpáková (Radioelektronika Cheb)

Karel Koudelka (v dolní řadě uprostřed), nestor českého radiového orientačního běhu, 
oslavil 80. narozeniny

Česká rugbyová unie
Název svazu, zkratka: 
Česká rugbyová unie, z. s. (ČSRU) 
Sídlo: U Vojtěšky 11, 162 00 Praha 6 
Telefon: 739 224 211 
E-mail: sekretariat@rugbyunion.cz
Webové stránky: www.rugbyunion.cz
Předseda: Dušan Palcr, viz sídlo
Ředitel: Mgr. Pavel Myšák, viz sídlo, mobil: 733 685 668
Generální sekretář: Mgr. Ondřej Mikeska, Ph.D., viz sídlo, mobil: 608 357 785
Sportovně technický ředitel: Antonín Brabec, viz sídlo, mobil: 737 024 284 
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí: 
World Rugby, World Rugby House, 8-10 Pembroke Street Lower, Dublin 2, Ireland, 
116 členských zemí, internet: www.worldrugby.org 
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: Rugby Europe, 45 rue de Liege, 
75009 Paříž, Francie, internet: www.rugbyeurope.eu

Česká ragbyová unie (ČSRU) byla stejně jako ostatní sportovní organizace významně 
ovlivněna dopady globální koronakrize. 

Už u prvopočátečních vládních opatření přemýšlela, jak i za téměř nulové šance dostat 
své sportovce na travnaté hřiště, následovat strategické cíle a stanovené vize, které mají 
české ragby posunout o další krok vpřed. 

ČSRU v první vlně adaptace na tyto mimořádné celospolečenské změny přesunula veš-
kerou komunikaci napříč všemi kluby a týmy do virtuálního prostoru. Značně se navýšil 
počet online ragbyových školení, klubových meetingů a konferencí. 

V neposlední řadě tato situace významně podpořila také tvorbu nových metodických 

RC Tatra Smíchov, vítěz v boji o mistra ČR 
v mužské kategorii 7s 
Foto: Martin Flousek
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2. místo  JIMI RC Vyškov
3. místo  RC Mountfield Říčany
Český letní pohár 7s
1. místo  Dukla Rugby (výběr)
2. místo  RC Tatra Smíchov
3. místo  Moravia Rugby (výběr).

Moravský letní pohár 7s
1. místo  Dukla Ragby (výběr)
2. místo  Bohemia Rugby Warriors (výběr)
3.  Moravia Rugby 1 (výběr)
ŽENY
Mistrovství ČR
1. místo  RC Tatra Smíchov
2. místo  RK Petrovice
3. místo  RC Mountfield Říčany

Kategorie	mládež:
• Mistrovství ČR do 18 let
1. místo RC Mountfield Říčany, 2. místo RC Sparta Praha, 3. místo RC Tatra Smíchov 
• Mistrovství ČR do 16 let
1. místo RC Mountfield Říčany, 2. místo RC Tatra Smíchov, 3. místo RC Brno Bystrc
• Mistrovství ČR do 14 let
1. místo RC Mountfield Říčany, 2. RC Tatra Smíchov, 3. RC Dragon Brno

V patnáctkovém ragby se podařilo nastartovat a spustit v druhé polovině srpna ligové 
soutěže v dospělé kategorii:
• 1. Liga muži 
(hrající	týmy:	RC	Tatra	Smíchov,	RC	Mountfield	Říčany,	RC	Sparta	Praha,	RC	Praga	Praha,	RC	
Slavia	Praha,	RC	JIMI	VYŠKOV,	RC	Přelouč,	RC	Dragon	Brno)
• 2. Liga muži
(hrající	týmy:	RC	České	Budějovice,	RC	Sokol	Mariánské	Hory,	RC	Brno	Bystrc,	Šumava	Nýrsko,	
RC	Havířov,	RK	Petrovice,	RC	Zlín
• 1. Liga ženy
(hrající	týmy:	RC	Mountfield	Říčany,	RK	Petrovice,	RC	Tatra	Smíchov,	Společenství	Sparta-Sla-
via,	Společenství	Vyškov-Dragon	Brno)

materiálu, které mají v budoucnu významně podpořit rozvoj českého ragby a zvýšit tak 
komplexní úroveň tréninkového procesu v rámci jednotlivých věkových kategoriích. 

Počátkem léta pandemická vládní opatření ustupovala a sport napříč celou republikou 
začal znovu ožívat. ČSRU v tomto období uspořádala hned několik sportovních akcí. Již 
tradičně se podařilo uspořádat letní ženské, mužské a mládežnické turnaje v sedmičko-
vém ragby.

Na konci října 2020 v důsledku opětovného zhoršení pandemické situace a zpřísňování 
veškerých omezení týkajících se sportu ze strany Vlády ČR se nepodařilo dohrát ligové 
soutěže a jednotlivé kluby byly opět nuceny zcela pozastavit svoji sportovní činnost. 
V rámci dané situace, a to i s ohledem na nepříliš slibné vyhlídky do budoucna, které 
nedávaly žádný podnět k tomu, že by došlo v blízké době k zlepšení situace, Výkonný 
výbor ČSRU rozhodl ligové soutěže anulovat.

Rovněž ze strany mezinárodní ragbyové organizace Rugby Europe bylo v důsledku 
dlouhodobé pandemické krize rozhodnuto o anulování soutěže Conference 1, ve které 
náš národní tým patnáctkové reprezentace mužů zaznamenal ještě na konci roku 2019 
dvě vítězství, a to proti reprezentacím Lucemburska (výsledek: 36:7) a Maďarska (výsle-
dek: 64:0). Tato soutěž se uskuteční znovu a mimo výše zmíněné zahraniční týmy se česká 
reprezentace utká také s národními týmy Švédská a Lotyšska.

Do konce roku 2020 se podařily uskutečnit sportovní akce pouze v režimu republikových 
srazů mužské patnáctkové reprezentace, která v té době jako jediná splňovala přísně 
stanovené vládní nařízení pro provozování hromadné sportovní činnosti.stanovené Vlád-
ní nařízení pro provozování hromadné sportovní činnosti. 

Mistři České republiky 2020
MUŽI
Mistrovství ČR 
1. místo  RC Tatra Smíchov

RC Tatra Smíchov, 
vítěz v boji o mistra ČR 

v ženské kategorii 7s 
Foto: Martin Flousek
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Český svaz rychlobruslení 
Název svazu, zkratka: Český svaz rychlobruslení (ČSR) 
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Tel: +420 233 017 402,  e-mail: info@speedskating.cz,  
www.speedskating.cz 
Předsedkyně: Marcela Bradová, mobil: 602 495 327 , 
e-mail: marcela@speedskating.cz
Generální sekretář: Jindřich Pařík, e-mail: info@speedskating.cz , 
mobil: 730 132 001 
Mezinárodní federace: International Skating Union ( ISU ), Avenue Juste Olivier 17, 
CH-1006 Lausanne, Switzerland, tel: 0041 21 612 66 66,  fax: 0041 21 612 66 77, 
www.isu.org, info@isu.ch  ISU sdružuje 76 států, je společná pro krasobruslení 
(single & pair skating, synchronized skating) a rychlobruslení (speed skating-dlouhá 
dráha, short track-krátká dráha) Evropská federace není ustavena. 

Český svaz rychlobruslení je spolek, který zastřešuje sportovní odvětví rychlobruslení na 
ledě v České republice. Je členem ISU, Českého olympijského výboru a České unie sportu. 
Sdružuje 13 oddílů a klubů ve dvou olympijských sportech: speed skating – rychlobruslení 
na dlouhé dráze a short track speed skating – rychlobruslení na krátké dráze. 

Činnost ČSR byla v roce 2020 významně ovlivněna počínající a později rozvinutou pan-
demií koronaviru. Došlo ke zrušení některých soutěží ISU, seriálů mezinárodních závodů 
a také domácích závodů. Byla výrazně omezena možnost tréninků na ledě v zahraničí i na 
domácích zimních stadionech.  

DLOUHÁ DRÁHA (SPEED SKATING)
Mistrovství	Evropy (10.-12. 1. 2020, Heerenveen, NED) se uskutečnilo jako závod na jed-

notlivých tratích. Výsledky: Martina Sáblíková 4. místo na 3 000 m, 5. místo na 1 500 m, 
Nikola Zdráhalová 8. místo na 1 500 m, 9. místo na 1 000 m, 10. místo na 3000 m a 11. místo 
na 500 m.

Mistrovství	světa	na	jednotlivých	tratích (13.-16. 2. 2020, Salt Lake City, USA). Výsledky: 
Martina Sáblíková 1. místo na 3 000 m, 2. místo na 5 000 m, Nikola Zdráhalová 14. místo na 
3 000 m, 15. místo na 1 500 m, 20. místo na 1 000 m a 23. místo na 500 m.

Mistrovství světa ve víceboji (28. 2.-1. 3. 2020, Hamar, NOR). Výsledky: Martina Sáblíková  
4. místo ve víceboji (1. místo na 3 000 m, 1. místo na 5 000 m, 7. místo na 1 500 m a 18. místo 
na 500 m), Nikola Zdráhalová 11. místo ve víceboji (7. místo na 500 m,11. místo na 1 500 m 
a 16. místo na 3 000 m).

Mistrovství světa juniorů (21.-23. 2. 2020, Tomaszow, POL). Závod se uskutečnil jako více-
boj i jako závod na jednotlivých tratích – účast podle splněných kvalifikačních časů. Umís-
tění: Lukáš Steklý 17. místo 5 000 m, 34. místo na 1 500 m, Vojtěch Hurdes 38. místona  
1 500 m, 45. místo na 1 000 m, Zdeněk Vašulka 25.místo v mass startu, Zuzana Kuršová 26. 
místo na 3 000 m, 27. místo na 1 500 m, Veronika Antošová 32. místo na 3 000 m, Kateřina 
Macháčková 34. místo na 3 000 m.

Zimní	 olympijské	 hry	 mládeže	 –	 YOG (11.-16. 1. 2020, Lausanne, CH). Zuzana Kuršová 
vybojovala 2. místo v závodě mass start a 14. místo na 1 500 m.

Úspěchy Martiny Sáblíkové jsou příkladem pro řadu dětí, které přicházejí do oddílů  
a chtějí bruslit jako ona. Nedostatek příležitostí trénovat na ledě v ČR výrazně omezuje 
možnosti klubů přijímat nové členy. Finanční a časová náročnost dlouhodobého tréninku  
v zahraničí je velká a oddíly ani za přispění rodičů nejsou schopny svou činnost dostateč-
ně finančně zajistit.

Jednání o výstavbě rychlobruslařské haly nebo alespoň otevřené ledové dráhy, kde by se 

Martina Sáblíková
Foto: Pavel Lebeda

Nikola Zdráhalová
Foto: Pavel Lebeda



mohl celý sport rychlobruslení v ČR dále rozvíjet, stále pokračují na různých úrovních a na 
několika místech.

Mistrovství České republiky v rychlobruslení, plánované obdobně jako vloni v Tomaszowě 
(POL) se vzhledem k pandemii neuskutečnilo.

KRÁTKÁ DRÁHA (SHORT TRACK)
Mistrovství	Evropy (24.-26. 1. 2020, Debrecen, HUN). Závody se uskutečnily jako víceboj. 
Nejlepšího umístění dosáhla štafeta žen ve složení M. Hrůzová-Sejpalová, T. Pfeiferová, P. 
Vaňková, D. Simandlová 6. místem v závodě na 3 000 m. M. Hrůzová-Sejpalová v celkovém 
pořadí skončila na 21. místě (29. na 500 m, 18. na 1000 m, 17. na 1 500 m), T. Pfeiferová 
(juniorka) v celkovém pořadí skončila na 29. místě (32. na 500 m, 29. na 1 000 m, 27. na 
1 500 m), Z. Sejpal (junior) v celkovém pořadí na 23. místě (30. na 500 m, 25. na 1 000 m, 
24. na 1 500 m), R. Fajkus (junior) v celkovém pořadí na 39. místě ( 29. na 500 m, 1 000 m 
nestartoval, 31. na 1 500 m).

Mistrovství	světa	juniorů (25.-27. 1. 2020, Bormio, ITA) se uskutečnilo jako závod na jed-
notlivých tratích. Umístění: Tereza Pfeiferová 12. místo na 1 500 m, 22. místo na 500 m  
a po diskvalifikaci 28. místo na 1 000 m, Markéta Fajkusová 41. místo na 1 500 m, 41. místo 
na 1 000 m a 43. místo na 500 m, Zdeněk Sejpal 36. místo na 1 000 m, 38. místo na 500 m, 
39. místo na 1 500 m.

Mistrovství světa bylo vzhledem k pandemii zrušeno. Stejně tak byla zrušena série kva-
lifikačních závodů na finále evropských juniorských pohárů Junior Challenge a Danubia 
series.  

Oddíly a kluby krátké dráhy využívají pro trénink i závodění zimní stadiony, obvykle

o rozměrech 30x60 m, vybavené bezpečnostními matracemi, umístěnými na vnitřní stra-
ně mantinelů. Zimní stadiony menších rozměrů jsou pro short track nevhodné. Oddíly 
KSB Benátky a BZK Slavia Praha bruslí na zimním stadionu v Benátkách nad Jizerou, který 
je centrem přípravy reprezentačních výběrů a dojíždějí tam bruslaři z okolí. Oddíly STC 
Žďár nad Sázavou a BK Náchod využívají městské zimní stadiony. Možnost trénovat na 
zimních stadionech byla po většinu sezóny znemožněna vzhledem k protiepidemickým 
opatřením vlády ČR. 

Mistrovství ČR v rychlobruslení na krátké dráze se neuskutečnilo.
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sAněČeskomoravská sáňkařská asociace
Název svazu: Českomoravská sáňkařská asociace z.s. (ČMSA)
Sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 639,468 51 Smržovka
tel,fax: 483 323 051
e-mail: cmsa@seznam.cz, internet: http:/www.sane.cz
Předseda: Drahoslav Hušek, Kostelní 1319, 468 51 Smržovka,
tel: 603 832 315, 775 323 051
Generální sekretář: Vlasta Vavrušková,
viz sídlo sekretariátu
Název mezinárodní federace, její zkratka,
sídlo a počet členských zemí:
Fédération International de Luge de Course (FIL), A 5020 Salzburg, Rakousko
Sekretariát: FIL Büro, Rathausplatz 9, 83471 Berchtesgaden, Německo, 54 zemí
Internet: www.fil-luge.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: není ustanovena 

V sezoně 2019-2020 se v rámci domácích soutěží podařilo uskutečnit pouze mezinárod-
ní závod v jízdě na kolečkových saních, a to mistrovství České repuliky všech kategorií  
a pohárové soutěže vesměs s mezinárodní účastí. 

Co se týká mezinárodních soutěží, které byly vypsány v rámci Mezinárodní sáňkařské 
federace FIL, byly obsazovány našimi družstvy v kategorii žactva, juniorů i dospělých jak 
na umělých, tak i přírodních drahách. 

Nejhodnotnějším výsledkem v kategorii dospělých na uměle chlazených drahách bylo  
4. místo dvojice Filip Vejdělek-Zdeněk Pěkný v celkovém umístění v národním poháru. 

Nejlepším výsledkem v kategorii juniorů bylo 6. místo dvojice Markéta Nováková-Anna 
Vejdělková v celkovém pořadí Světového poháru juniorek v kategorii dvojic. Družstvo se 
úspěšně kvalifikovalo na Zimní olympijské hry mládeže (YOG 2020) v Lausanne, kde Anna 
Čežíková obsadila 20. místo, Jakub Vepřovský 22. místo a dvojice Nováková-Vejdělková 9.

Dvojice Filip Vejdělek-Zdeněk Pěkný
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sIlový trojboj

Mistři České republiky 2020
Kolečkové saně
Muži Vejdělek Filip 
Junioři Vepřovský Jakub
Juniorky Klápšťová Vanesa 

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
MS – U23
Muži Lejsek Michael  8. místo 
Dvojice  Vejdělek Filip-Pěkný Zdeněk 5. místo
Ženy Maršíková Michaela  12. místo  
ME – U23 
Dvojice Vejdělek Filip-Pěkný Zdeněk 5. místo 
Muži Čežík Jan  8. místo
 Lejsek Michael 12. místo, 
Ženy Maršíková Michaela  13. místo 
MEJ 
Junioři Čežík Jan  10. místo 
Juniorky Maršíková Michaela 18. místo
MSJ 
Junioři Čežík Jan 24. místo 
Juniorky Maršíková Michaela  23. místo
Dvojice Nováková Markéta-Vejdělková Anna  16. místo 

Český svaz silového trojboje
Název svazu, zkratka:
Český svaz silového trojboje, z.s. (ČSST)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Tel.: +420 606 911 991
e-mail: cpf@powerlifting.cz
Internet: http://www.powerlifting-csst.cz
Předseda: Miroslav Vacek
Ke Strouze 2498, 288 02 Nymburk
Tel.: +420 606 911 991, e-mail: vacek@powerlifting.cz
Sekretářka: Lenka Matějovská, Dis., Tel.: +420 723 370 479, e-mail: cpf@powerlifting.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Powerlifting Federation (IPF), 3, route D’Arlon, L-8009 Strassen,
Luxembourg, 115 zemí;
Internet: www.powerlifting-ipf.com
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Powerlifting Federation (EPF), Grimsrodhögda 25, 1786 Halden, Norsko;
Internet: www.europowerlifting.org

Český svaz silového trojboje sdružuje v České republice 67 aktivních oddílů, sportovních 
klubů a spolků. Členové z většiny těchto sdružených subjektů se pravidelně účastní mist- 
rovských a pohárových soutěží, které jsou v rámci svazu pořádány.

Český svaz silového trojboje patří mezi členské národní svazy, které mají značný vliv na 
dění ve své střešní mezinárodní federaci International Powerlifting Federation (IPF). Toho-
to výsostného postavení dosáhl, mimo jiné, i díky pravidelnému pořádání mezinárodních 
soutěží. Pro rok 2020 byl Český svaz silového trojboje pověřen pořadatelstvím MS doros-
tenců, juniorů, masters, mužů a žen v klasickém benčpresu a benčpresu s podpůrným 
vybavením. Měl to být nejpočetněji obsazený šampionát v historii Světové federace silo-
vého trojboje. Bohužel, pandemie covidu-19 a s ní spojená vládní opatření zamezila uspo-
řádání této významné sportovní akce. Pro mnoho českých reprezentantů, hlavně z řad 
mládeže, bylo zrušení této vrcholné soutěže velkým sportovním zklamáním, neboť mnozí 
ze závoníků měli medailové ambice.

Se stejnou situací se však museli vypořádat i pořadatelé mezinárodních soutěží v zahrani-
čí. Nakonec jedinou mezinárodní soutěží, která mohla v roce 2020 proběhnout, byl Evrop-
ský pohár univerzit v klasickém silovém trojboji, který hostil francouzský Merignac. Z čes-
kých reprezentantů si zde nejlépe vedli Martin Urban a Klára Zmeškalová, kteří vybojovali 
ve svých hmotnostních kategoriích stříbrné medaile za celkový trojboj a další medaile za 
jednotlivé disciplíny včetně těch nejcennějších. 

Mistři České republiky 2020
KLASICKÝ	(RAW)	SILOVÝ	TROJBOJ	
Muži
Soutěž zrušena z důvodu vládních opatření proti šíření pandemie Covid-19.
Ženy
Soutěž zrušena z důvodu vládních opatření proti šíření pandemie Covid-19.Michael Lejsek
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Junioři
do 59 kg Viliam Kováč (TJ Autobrzdy Jablonec n. N.)
do 74 kg Patrik Lněnička (SK Zlobr Sedlčany)
do 83 kg Jan Šindelář (SK Zlobr Sedlčany)
do 93 kg Karel Rada (Fitness Staňkov)
do 105 kg Jakub Vágner (ASK Blansko)
do 120 kg Jakub Šigut (Iron Warriors Zlín)
nad 120 kg Marek Novák (TJ Olympia Zlín)
Juniorky
do 52 kg Šárka Fibingrová (Iron Warriors Zlín)
do 57 kg Veronika Pasičná (Doplnejch Powerlifting Praha)
do 63 kg Aneta Jelenová (SK Zlobr Sedlčany)
do 72 kg Klára Zmeškalová (Iron Warriors Zlín)
do 84 kg Tereza Toušková (Doplnejch Powerlifting Praha)
SILOVÝ	TROJBOJ
Muži
do 66 kg Dušan Švarcbach (SK TOTZI Klášterec nad Ohří)
do 74 kg Tomáš Juříček (TJ Lokomotiva Krnov)
do 83 kg Milan Štěpánik (Sporting APIS Praha)
do 93 kg Jakub Sedláček (PWL Vision Nutrition)
do 105 kg Pavel Krejča (TJ Spartak Chodov)
Ženy
do 57 kg Denisa Turková (TJ Viktoria Bohumín)
do 84 kg Hana Takáčová (TJ Sokol Nymburk)
Junioři
do 74 kg Josef Klíma (SK Zlobr Sedlčany)
do 83 kg Patrik Lněnička (SK Zlobr Sedlčany)
do 93 kg Martin Maršík (Powerlifting School Jindřichův Hradec)
do 105 kg Václav Vlk (Fitness Jiskra Bílina)
do 120 kg Matěj Jurka (TJ Svitavy)
nad 120 kg Roman Štěpánek (Doplnejch Powerlifting Praha)
Juniorky
do 84 kg Tereza Herrmanová (Doplnejch Powerlifting Praha)

KLASICKÝ	(RAW)	BENČPRES
Muži
Soutěž zrušena z důvodu vládních opatření proti šíření pandemie Covid-19.
Ženy
Soutěž zrušena z důvodu vládních opatření proti šíření pandemie Covid-19.
Junioři
do 66 kg Matěj Vojtěch (Powerlifting Dvůr Králové)
do 74 kg Josef Pilský (Powerlifting School Jindřichův Hradec)
do 83 kg Jakub Pelikán (TJ Spartak Pelhřimov)
do 93 kg Daniel Lochman (Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun)
do 105 kg Jaroslav Němec (SK Zlobr Sedlčany)
do 120 kg Nicolas Tóth (Colbert Club SSK Vítkovice)
nad 120 kg Marek Novák (TJ Olympia Zlín)
Juniorky
do 57 kg Adriana Holubová (SK Zlobr Sedlčany)
do 63 kg Dominika Jansová (Powerlifting Dvůr Králové)
do 72 kg Barbora Josková (TJ Přeštice)
BENČPRES
Muži
do 74 kg Roman Kocůr (Colbert Club SSK Vítkovice)
do 83 kg Aleš Košťál (SK OLYMP Fitness Nový Bor)
do 93 kg Jiří Kati (Colbert Club SSK Vítkovice)
do 105 kg Jiří Prášek (SK Zlobr Sedlčany)
do 120 kg Jiří Krčmář (TJ Sokol Nymburk)
nad 120 kg Jaroslav Šoukal (TJ Sokol Vejprnice)
Ženy
do 52 kg Sára Halásová (Colbert Club SSK Vítkovice)
do 57 kg Adina Hyková (TJ TZ Prosport Rakovník)
do 63 kg Lucie Daňková (TJ Olympia Zlín)
do 84 kg Michaela Drabálková (TJ Sokol Vranovice)
Junioři
do 74 kg Josef Pilský (Powerlifting School Jindřichův Hradec)
do 83 kg Josef Klíma (SK Zlobr Sedlčany)
do 93 kg Vojtěch Halma (TJ Sokol Rosice)
do 105 kg Václav Vlk (Fitness Jiskra Bílina)
do 120 kg Martin Prokop (Powerlifting School Jindřichův Hradec)
nad 120 kg Marek Novák (TJ Olympia Zlín)
Juniorky
do 57 kg Kateřina Šupíková (SK Zlobr Sedlčany)
do 63 kg Anna Pilská (Powerlifting School Jindřichův Hradec)
do 72 kg Lucie Daňková (TJ Olympia Zlín)
MISTR	ČESKÉ	REPUBLIKY	DRUŽSTEV	2020	
Soutěž zrušena z důvodu vládních opatření proti šíření pandemie Covid-19.

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Mistrovství světa a Evropy
Z důvodu celosvětové pandemie Covid-19 byla veškerá MS a ME všech věkových kategorií 
zrušena.

Česká výprava 
na Evropském 

poháru univer-
zit v klasickém 

silovém trojboji 
2020
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Český svaz skibobistů
Název svazu, zkratka: Český svaz skibobistů, z.s. (ČSSB)
Sídlo: Zátopkova 100/2 PS 40, 160 17 Praha 6 - Strahov
Telefon: 608 518 865, e-mail: skibob@cuscz.cz
internet: www.skiboby.cz
Předseda: Ing. Mgr. Petr Tojnar, Spojovací 918,
518 01 Dobruška,
Tel: 602 114 000
Generální sekretář: Bohumila Brunclíková, viz sídlo, byt:
Andrštova 3, 180 00 Praha 8 - Libeň
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Federation Internationale de Skibob (FISB), Kondrad-Celtis-Str.6b., D-81369
Mnichov, Německo, 32 zemí, internet: www.skibob.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: (není ustavena)

Základem předsezónní přípravy byla dvě reprezentační soustředění na ledovci Kitzstein-
horn v Kaprunu v Rakousku. Příprava byla hodnotná, zvláště díky příznivým povětrnost-
ním a sněhovým podmínkám. 

Návazná tréninková činnost v ČR byla soustředěna ve střediscích Jablonec nad Jizerou  
a Deštné v Orlických horách, podílí se i SK Dobruška. Domácí příprava byla díky velmi špat-
ným podmínkám velmi složitá. Nedostatek sněhu spolu s nevhodnými teplotami a velmi 
častým deštěm, to vše snižovalo hlavně kvalitu přípravy již třetím rokem. Tato situace si 
vyžadovala zvýšené nároky na celou tréninkovou činnost. Problémy se sněhem způsobily 
i ztížení tréninkových podmínek na vlecích, které neměly potřebnou kapacitu sjezdovek.

Reprezentační družstvo bylo dvanáctičlenné – 5 mužů, 4 ženy, 2 junioři, 1 juniorka. Repre-
zentanti byli ze čtyř oddílů: Jablonec nad Jizerou, Deštné v Orlických horách, Dobruška 
a Komex Praha. Jako již v minulých letech byli nárazově testováni na Světovém poháru  
i mladí perspektivní závodníci. Kladem byl i fakt, že se reprezentačnímu družstvu již třetím 
rokem vyhýbala závažnější zranění.

Sněhové podmínky, kapacita dopravních zařízení a v rozhodující části sezóny také nástup 
pandemie nemoci Covid-19 nedovolily uspořádání závodů v ČR.

Termínový kalendář mezinárodních závodů však trpěl stejnými problémy. Závody Světo-
vého poháru 2020 byly uspořádány ve zkráceném programu v zimních střediscích Val ď 
Arly (Francie) a Weissensee (Rakousko), kde byl rozšířený program. Celkem bylo realizová-
no 6 závodů SP. Organizačně byly velmi dobře zajištěny, byly však náročné na dopravu.

Mistrovství světa nebylo možno realizovat kvůli koronavirové pandemii. Z hlediska pořá-
dání závodů na všech úrovních byl rok 2020 snad historicky nejhorším.

I přes velmi špatné podmínky v přípravě se podařilo dospělým v obou kategoriích dosáh-
nout výborných výsledků ve Světovém poháru a udržet výsadní postavení z let minulých. 
V kategorii mužů jsme obsadili 1., 3., 5. a 6. místo. V kategorii žen se podařilo ovládnout 
konkurenci 1., 2., 4. a 5. místem. Za daných okolností byla určitě sezóna 2020 úspěšnou.

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
SVĚTOVÝ POHÁR 2020
Muži
1. Čiháček Pavel Sokol Deštné
3. Hlaváč Pavel Sokol Jablonec nad Jizerou
5. Housa Aleš Sokol Jablonec nad Jizerou
6. Harnach Dominik  Sokol Deštné
Ženy	
1. Havlíčková Aneta Sokol Deštné
2. Husková Marie Anna Komex Praha
4. Preclíková Stanislava SK Dobruška
5. Jašková Gabriela SK Dobruška

Úspěšní čeští reprezentanti na Světovém 
poháru v rakouském Weissensee

Atmosféra závodu 
Světového poháru 

ve francouzském středisku 
Val ď Arly
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úvodní víkend za účasti 140 frekventantů proběhl s ohledem na nouzový stav online. 
Zmnožili jsme i počet rozvojových kempů pro hráče a hráčky. K tradičnímu nadhazovací-
mu kempu přibyl v zimě speciální kemp pro zadáky a v létě pak další čtyři kempy speciali-
zované na nadhoz, obranu a pálku. V tomto nastavení budeme pokračovat i nadále.

Mistři České republiky 2020
Ženy   SK Joudrs Praha
Muži  Hroši Havlíčkův Brod
Ženy U20  SK Joudrs Praha
Muži U20  Snails Kunovice
Ženy U16   Eagles Praha
Muži U16   zrušeno
Ženy U13   zrušeno
Muži U13   SK Joudrs Praha
Coach Ball U11   zrušeno
Rookie Ball U9   Pipas Brno

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
MISTROVSTVÍ SVĚTA
Muži U18  3. místo  Nový Zéland

Česká softballová asociace
Název svazu, zkratka: Česká softballová asociace, ČSA
Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17
Telefon i fax: +420 242 429 230, e-mail: info@softball.cz
internet: www.softball.cz
Předseda: Mgr. Gabriel Waage
mobil: +420 603 583 362 e-mail: waage@softball.cz
Generální sekretář: Vojtěch Albrecht mobil: +420 603 306 590
e-mail: albrecht@softball.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International softball federation, ISF, 1900 S. Park Road, Plant City, FL
33566, USA, 131 členských zemí, internet: www.internationalsoftball.com
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: European Softball Federation,
ESF, 19 Kirchstrasse, A-6900, Bregenz, Rakousko, internet: www.europeansoftball.orgg

Rok 2020 začal velkým úspěchem na mezinárodním poli. Naši junioři dokráčeli na velkém 
turnaji pro historický bronz. Velký úspěch má širší souvislosti. Historická medaile je potvr-
zením naší dlouhodobé péče o talentovanou mládež. Je to již třetí generace hráčů, která 
postupně objíždí různé zámořské turnaje, aby se připravila na svůj vrchol v podobě MS. 
Zároveň jsme jednou z mála zemí na světě, která má propracovaný systém mládežnických 
soutěží pro kluky. To celé dohromady znamená, že dnes patříme v mužském softballu  
k absolutní světové špičce. A toto vědomí je třeba sdílet.

Pak však přišlo něco, co nikdo nečekal. Pandemie Covid-19 zavřela republiku na dva měsí-
ce a poznamenala nejen náš sport, ale celkový život v zemi. Celý následný mezinárodní 
program byl kompletně zrušen až do konce roku 2020 a bylo patrné, že se s podobnými 
problémy na světové úrovni budeme potýkat i v roce 2021. 

Motivace pro činnost reprezentačních týmů dostala vážnou trhlinu, neboť chyběl jasný 
vrchol. I přesto jsme nakonec v domácím prostředí sehráli Lions Series a naše dívčí týmy 
U15 a U18 vyrazily na turné po Itálii. Poděkování patří všem reprezentačním trenérům  
a trenérům STM, že nesložili zbraně a v rámci možností nadále připravovali naše hráče  
a hráčky. Lze věřit, že se to prokáže v příštím roce na evropských šampionátech.

Posledním možným víkendem skončila domácí sezóna 2020, která byla v mnohém velmi 
zvláštní. Díky pandemii jsme začali o dva měsíce později, hráli jsme během celého léta  
a jediný víkend scházel k tomu, abychom ji dohráli kompletně. Bohužel, žákyním, kade-
tům a coachballu nebylo umožněno dohrát jejich vrcholné turnaje. Ani našim reprezen-
tantům jsme nemohli nabídnout adekvátní sportovní program. Vše ostatní jsme však byli 
schopni dohrát v téměř kompletním nastavení. Byli jsme jedinou zemí v Evropě, které se 
podařilo takto sezónu bez přerušování dohrát. 

Přesto však tato nezvyklá doba přinesla i určitá pozitiva. Zaměřili jsme na dobudování 
vnitřní struktury, na zlepšení vnitřního fungování a péče o lidské zdroje a naučili jsme se 
významně využívat vzdálené komunikační nástroje. Návrat Mirka Dolejše na plně place-
nou pozici administrátora rozhodčích nesporně přispěla k uchopení celé problematiky. 
Nastoupili jsme správnou cestu a s pomocí upravené Modré knihy rozhodčích se nám 
podaří celou oblast rozhodčích významně pozvednout. Nový kabát má i proces vzdělává-
ní trenérů, jenž si vzal pod sebe Jarda Korčák z pozice šéfa reprezentační komise. A hned 

Bezprostřední radost hráčů  
po zápase, který jim na MS U18  

přinesl bronzové medaile
Foto: Jan Beneš
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ných akcí). Z důvodu výskytu koronavirové pande-
mie a následných opatření Vlády ČR jsme uskutečnili 
pouze 22 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 900 osob. 
Přípravu, realizaci a vyhodnocení akcí mělo na staros-
ti 114 organizátorů a lektorů. Mezi novinkami pro rok 
2020 lze uvést tzv. „soutěže na dálku“ – Vstaň a choď 
(pro seniory a dospělé), Super hráč, Zápolení (pro děti 
a mládež), Choreo Challenge (soutěž choreografů). 
Jako jedni z prvních jsme již na jaře 2020 postupně 
plnili YouTube ČASPV metodickými video materiály 
pro domácí kondiční cvičení.

Díky vedení ČUS jsme se významně podíleli na orga-
nizování veřejně přístupných akcí. Z nejvýznamnějších 
uvádíme Sportovní hry seniorů a 29. ročník Plavecké 
soutěže měst. Tato soutěž byla v roce 2020 zařazena 
pod European Week of Sport a konala se poslední záři-
jovou středu – 30. 9. 2020.  Plavecké soutěže měst 2020 
se celkem zúčastnilo 4507 plavců ve 22 městech.

Jako řádný člen ČUS nabízíme pro sportovní soustře-
dění sportovních svazů naše tělovýchovná zařízení 
– Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně a Sportcentrum ČASPV Žinkovy u Nepomuku. 
Více informací o tělovýchovných zařízeních i činnosti ČASPV naleznete na www.caspv.cz.

Oficiální název: Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek
zkrácený název: ČSRS, z. s.
Sídlo: Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Předseda: Novák Bohumil
Webová stránka: www.csrs.cz
Mailová adresa: info@csrs.cz

Český svaz rekreačního sportu sdružuje sportující veřejnost bez ohledu na druh provozo-
vaného sportu, věk a výkonnost. Aktivity nemají postupový charakter. ČSRS byl založen 
v roce 1990. V roce 2014 vystoupil z ČUS a hned poté se stal přidruženým (tehdy ještě 
kolektivním) členem ČASPV. 

V roce 2020 ČSRS sdružoval 42 řádných členů (klubů), v nichž bylo registrováno na 5 000 
fyzických osob – od předškoláků až po seniory. V databázi ČUS je však dalších 815 klubů, 
které se k rekreačnímu sportu hlásí, se zhruba 70 000 fyzickými osobami.

Kluby organizují jednorázové akce i turnaje snad ve všech sportovních disciplínách 
během celého kalendářního roku. Organizují ale i pravidelnou činnost. Všechny aktivity 
jsou určeny pro celou škálu věkových skupin, tedy od předškoláků až po seniory. Řada akcí 
je určena i na společnou účast rodin.

V roce 2020 na činnost našich klubů tvrdě dopadla vládní protiepidemická opatření. Život 
v klubech se prakticky zastavil. V krátkém období uvolnění opatření se však podařilo 
uskutečnit řadu zajímavých akcí.

Snahou VV je získat kluby rekreačního sportu, které se v databázi ČUS hlásí k rekreačnímu 
sportu, ale nejsou řádnými členy ČSRS. Zvýšení členské základny by bezpochyby přispělo 
zvýšení důležitosti existence ČSRS.

Česká asociace Sport pro všechny
Název svazu, zkratka: Česká asociace Sport pro všechny, z.s. ČASPV
Sídlo: Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
Telefon: 242480303, e-mail: sekretariat@caspv.cz
internet: www.caspv.cz
FB: https://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny
Předseda: Mgr. Miroslav Zítko
e-mail: zitko@caspv.cz
Generální sekretář: Mgr. Miroslav Zítko
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
ISCA, VesterVoldgade 100,2, 1552 Copenhagen V, Denmark, 180 členských organizací
z 5 kontinentů, 40 mil. členů
internet: www.isca-web.org 

Česká asociace Sport pro všechny (dále jen ČASPV) je řádným členem České unie sportu 
od roku 2014. ČASPV funguje ve všech 14 krajích České republiky, kde činnost řídí krajské 
asociace Sport pro všechny (KASPV). ČASPV sdružuje zhruba 34 tisíc řádně evidovaných 
členů v 520 odborech sportu pro všechny, v nichž je realizováno pravidelné cvičení všech 
věkových kategoriích.  Nelze opominout ani téměř 18 tisíc členů, kteří jsou organizováni  
v přidružených subjektech (Czech Dance Organisation, Unie jógy, Česká asociace 
armwrestlingu, Český svaz rekreačního sportu) a dalších zhruba 30 tisíc členů, kteří se hlá-
sí do evidence ČUS pod kódem 45 – sport pro všechny.

ČASPV prostřednictvím Metodické rady VV ČASPV a jejích odborných komisí naplánovala 
pro rok 2020 pro své členy osm republikových soutěží, více než 14 školení pro instruktory 
a rozhodčí, přes 20 odborných seminářů, 5 pobytových akcí a řadu VPA (veřejně přístup-
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Mistři České republiky 2020
Jednotlivci
Muži Daniel Mekbib (Squash Viktoria)
Ženy  Anna Serme (SK Squash Modrý svět)
Junioři U23 (do 23 let)  Viktor Byrtus (Ostrava Squash Club)
Juniorky U23 (do 23 let)  Michaela Čepová (Squash Viktoria)
Junioři (do 19 let) Marek Panáček (Squash Viktoria)
Juniorky (do 19 let)  Eliška Jičínská (Squash Moravská Slavia Brno)
Družstva
Muži SC Strahov A - muži 
Ženy Squash Modrý svět E
Junioři (do 19 let) Squash Viktoria Brno Dietz
Junioři (do 15 let)  SC Fajne A

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Vzhledem k celosvětové pandemické situaci byly veškeré mezinárodní vrcholné akce bez 
náhrady zrušeny jak v juniorských, tak v seniorských kategoriích.

Česká asociace squashe
Název svazu, zkratka:
Česká asociace squashe, z.s. (ČASQ)
Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6 - Strahov
Telefon: 776 814 960,
e-mail: info@czechsquash.cz,
internet: www.czechsquash.cz
Předseda: Tomáš Cvikl tel: 602 224 183, e-mail: cvikl@czechsquash.cz
Generální sekretář: Tomáš Fořter, mobil: 776 814 960, e-mail: forter@czechsquash.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
World Squash Federation (WSF), 25 Russell Street, Hastings, East Sussex, TN 34 1QU,
Velká Británie, 152 zemí, internet: www.worldsquash.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Squash Federation (ESF), The Firs, Barston Lane, Barston, Solihull,
West Midlands B92 0JP, England, internet: www.europeansquash.com 

Rok 2020 byl pro český squash, stejně jako pro všechna sportovní odvětví, komplikovaný  
s ohledem na celosvětový vývoj spojený s šířením onemocnění Covid-19.
Na domácí scéně se hrálo do začátku března, kdy se v posledním týdnu, v němž to ještě 
bylo možné, odehrálo v Ostravě mistrovství ČR žen, mužů a masters. Své tituly obhájili 
Anna Serme a Daniel Mekbib. Díky únorovému termínu se podařilo odehrát i MČR junio- 
rů. Bohužel, v polovině března se soutěže musely zastavit. Protože jsme nechtěli přijít o 
výsledky z rozehraných soutěží družstev, bylo rozhodnuto, že pokud to situace dovolí, 
pokusíme se je dohrát v náhradním termínu v září, což se nakonec podařilo, a z titulů ze 
soutěží družstev se mohly radovat týmy mužů SC Strahov A (podevatenácté) a premiéro-
vě mezi ženami Squash Modrý Svět E. V září se v náhradních termínech podařilo uspořá-
dat i MČR juniorských družstev a MČR čtyřher. Nová sezóna měla začít v říjnu a po dvou 
víkendech, kdy se stihlo odehrát několik turnajů dospělých i juniorů se domácí soutěžní 
squash opět zastavil a bohužel se až do konce roku nerozběhl. 
Přes veškerou snahu světové i evropské federace se nakonec nepodařilo v roce 2020 zor-
ganizovat žádnou z plánovaných vrcholných akcí (MS, ME, MSJ, MEJ) v původních ani  
v přeložených termínech.
Na profesionálním okruhu PSA se turnaje pozastavily, stejně jako v ČR, již v polovině břez-
na a k alespoň částečnému obnovení profesionálních turnajů došlo až po šesti měsících. 
Přitom naši reprezentanti zaznamenali před uzavřením soutěží v celosvětovém žebříčku 
koncem roku 2019 či na začátku roku 2020 svá nejlepší kariérní umístění. Daniel Mekbib, 
náš v současnosti nejúspěšnější hráč, vyhrál na začátku roku 2020 další profesionální tur-
naj a stihl přidat také finálovou účast – tyto výsledky ho posunuly na 70. místo v žeb-
říčku. Mezi ženami je stále nejvýše umístěnou hráčkou Anna Serme, která se posunula  
v celosvětovém žebříčku na 62. místo. V Top 100 se z českých hráčů pohybovala ještě Eva 
Feřteková a její hranici atakuje s umís-těním na 101. místě také Martin Švec. 
Po obnovení chodu profesionálních soutěží se v České republice konaly dva mužské turna-
je profesionálního okruhu. Na prvním z nich byl nejvýše umístěným hráčem Jakub Solnic-
ký, který se probojoval do semifinále. Na druhém z nich se Jakubovi Solnickému podařilo 
výsledek zo-pakovat, ale Viktor Byrtus se probojoval dokonce do finále, když v semifinále 
porazil třetího nasazeného hráče Aqeela Rehmana z Rakouska (Top 100 žebříčku PSA).

Stupně vítězů na mistrovství ČR v Ostravě – zleva stříbrní Jan Koukal a Eva Feřteková, mistři 
Daniel Mekbib a Anna Serme a bronzoví Jakub Solnický a Natálie Babjuková
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Česká asociace stolního tenisu
Název svazu, zkratka: 
Česká asociace stolního tenisu (ČAST) 
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon: 242 429 242, fax.: 242 429 250, 
e-mail: ctta@cuscz.cz, internet: www.ping-pong.cz
Facebook: facebook.com/CeskyPingPong
Instagram: www.instagram.com/cesky_pingpong
Twitter: twitter.com/ceskypingpong
YouTube: youtube.com/user/czpingpong
Předseda: Ing. Zbyněk Špaček, viz sídlo
Sekretář: Ing. Jan Brothánek, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Table Tennis Federation (ITTF), Avenue Mon Repos 30, 1005 Lausanne, 
Švýcarsko, 226 zemí, internet: www.ittf.com 
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: 
European Table Tennis Union (ETTU), Résidence „Casablanca“, Esplanade de 
la Moselle, 37 L-637 Wasserbillig, Luxembourg, 58 zemí, Internet: www.ettu.org 

Světová pandemie koronaviru se stala v roce 2020 globálním fenoménem, který zasá-
hl prakticky všechny segmenty lidské činnosti. Dalekosáhlé dopady na ekonomiku se 
pochopitelně odrazily i v dalších oblastech – sport nevyjímaje. V průběhu roku se tak 
uskutečnil jen zlomek plánovaných akcí. V kalendáři Mezinárodní asociace stolního teni-
su bylo odloženo nebo zrušeno přes sto turnajů včetně světového šampionátu družstev  
v korejském Busanu nebo olympijského turnaje v Tokiu. Přesto se v době, kdy byly otevře-
ny haly a herny, čeští stolní tenisté a tenistky blýskli několika skvělými výkony. 

V úvodním utkání čtvrtfinále Ligy mistryň SKST Stavoimpex Hodonín prohrál s polským 
KTS Enea Siarka Tarnobrzeg po mimořádně vyrovnaném souboji 2:3. V odvetě pak hráčky 
českého klubu prohrály 1:3 a se soutěží se rozloučily. Postupem do čtvrtfinále prestižní 
soutěže však zopakovaly úspěch z minulé sezony. 

Vynikající výkony předvedli čeští reprezentanti na olympijské kvalifikaci v portugalském 
Gondomaru. Nejprve porazili KLDR 3:2, pak sice prohráli s Koreou 0:3, ale postoupili do 
druhé fáze turnaje. V ní postupně vyřadili Indii 3:1, Maďarsko 3:0 a prohráli až v přímém 
souboji o poslední letenku do Tokia se silným Hongkongem 0:3. Kvarteto Pavel Širuček, 
Lubomír Jančařík, Tomáš Polanský a Jiří Martinko se za své vystoupení rozhodně stydět 
nemuselo. Stalo se prvním náhradníkem pro olympijský turnaj. České hráčky po prohře  
s Rakouskem 0:3 v úvodním utkání ukončily svoji cestu na turnaji velmi rychle. 

Hana Matelová podruhé v kariéře startovala na prestižním turnaji TOP 16 ve švýcarském 
Montreux. Opět se přesvědčila, jak mimořádně těžké je uspět na turnaji nejlepších evrop-
ských hráčů a hráček. Němka Han Ying ji porazila 4:0.

Pouze tři z plánovaných dvanácti turnajů světového okruhu ITTF World Tour stihli orga-
nizátoři do začátku pandemie uspořádat. Nejlepších výsledků dosáhli Češi v Budapešti. 
Pavel Širuček a Hana Matelová se prokousali těžkou kvalifikací a oba postoupili ve dvouhře 
do hlavní soutěže. Zatímco česká ženská jednička po prohře 0:4 s Japonkou Miyu Katoo-
vou brzy skončila, Pavel Širuček postoupil mezi osm nejlepších. Jeho soupeř v prvním 

kole Japonec Jun Mizutani totiž k zápasu nenastoupil a duel byl skrečován ve prospěch 
českého reprezentanta. O postup do čtvrtfinále se Širuček utkal s Japoncem Shunsuke 
Togamim, porazil ho 4:0 a prohrál až ve čtvrtfinále s exmistrem Evropy Němcem Dimitri-
jem Ovtcharovem 2:4.

Na mistrovství republiky mužů a žen v Plzni se představili všichni nejlepší čeští hráči  
a hráčky. Z titulů ve dvouhře se radovali Hana Matelová a Tomáš Polanský. Dvouhru do 21 
let vyhráli Zdena Blašková a Jiří Martinko. V deblových soutěžích dosáhli na zlato Tomáš 
Polanský s Pavlem Širučkem, Zdena Blašková s Anetou Širučkovou a v mixu pár David Reit-
špies, Dana Čechová.

Největší úspěch na mezinárodní scéně zaznamenal v roce 2020 Jiří Martinko. Na ME do 
21 let ve slovinském Varaždinu vybojoval stříbrnou medaili ve čtyřhře. Společně s Molda-
vanem Andreiem Putunticou prohráli ve finále s rumunskou dvojicí Cristian Pletea, Rares 
Sipos 1:3.

Skvěle se dařilo hráčům SF SKK El Niňo Praha v Poháru ETTU. Český klub vyřadil postupně 
belgické týmy TT Vedrinamur a TTC Sokah Hoboken, ve čtvrtfinále prošel bez boje, když 
VC Angers TT byl diskvalifikován. Trojici Dmitrij Prokopcov, Jakub Kleprlík, Stanislav Kuče-
ra i trenéra Petra Kauckého hodně mrzelo, že na semifinále soutěže proti rakouskému SPG 
Walter Wels už kvůli předčasnému ukončení sezony nedošlo.

Nejvyšší domácí klubové soutěže byly přerušeny v polovině března a ročník 2019/2020 se 
nakonec nedohrál ani v jedné kategorii. Poprvé v historii tak nebyly uděleny tituly mistrů 
republiky družstev. Oba vedoucí týmy v tabulkách byly následně vyhlášeny vítězi extrali-
gy. V mužích SF SKK El Niňo Praha a v ženách SKST Stavoimpex Hodonín.

Život se do heren a tělocvičen začal vracet v polovině prázdnin. Jako první se do mistrov-
ských bojů pustili vozíčkáři. V pořadí 26. ročník mistrovství České republiky ve stolním 
tenise vozíčkářů se uskutečnil poslední červencový víkend v Ostravě. Hrálo se za zpřísně-

Pavel Širuček
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republiky Františka Onderku z TJ Ostrava KST 4:1 a poprvé v kariéře vybojoval dorostenec-
ký titul v jednotlivcích. Šampionát dorostenek skončil obrovským úspěchem domácích 
stolních tenistek, když ve finále proti sobě nastoupily Klára Hrabicová a Nela Hanáková. 
Věkem mladší Nela Hanáková sice začala lépe, ovšem po dramatické sedmisetové bitvě se 
nakonec z titulu radovala Klára Hrabicová.

Tradiční turnaj TOP 10 juniorů a kadetů v Berlíně měl i přes neúčast některých pozva-
ných hráčů skvělou úroveň. Nejlépe si vedli v juniorských kategoriích Němec Kay Stümper 
a Francouzka Prithika Pavadeová, když za tři dny ani jednou neprohráli. Z české trojice 
dopadla nejlépe kadetka Helena Sommerová, která skončila pátá. Junior Tomáš Martinko 
obsadil šesté místo a juniorka Linda Záděrová byla osmá. 

Domácí ligové soutěže se sice nehrály, přesto si dva české kluby nenechaly na konci 
roku ujít příležitost utkat se v novém ročníku Ligy mistrů mužů a žen. Ta se pro sezonu 
2020/2021 odehrála v tzv. bublinách, tedy turnajích na jednom místě za zpřísněných hygi-
enických podmínek. V rakouském Linci hráčky SKST Stavoimpex Hodonín nepostoupi-
ly do semifinále, muži TTC Enfireex Ostrava v německém Düsseldorfu rovněž skončili už  
v základní skupině. 

ných hygienických podmínek, při slavnostním zahájení šampionátu byly samozřejmostí 
nasazené roušky, ovšem i tak si všichni účastníci tradiční setkání a boje o medaile pochva-
lovali. 

Kvůli pandemii byly odloženy domácí mládežnické šampionáty, původně plánované na 
květen a červen. Netradičně až na konci srpna se tak v Ostravě uskutečnilo mistrovství 
republiky družstev dorostu a staršího žactva. Tituly vybojovali starší žáci Kotlářky Praha 
a ve stejné kategorii hráčky Sokola PP Hradec Králové 2. V kategorii dorostenců vyhráli 
hráči TJ Ostrava KST a obhájili mistrovský titul, v dorostenkách byly nejlepší hráčky SKST 
Hodonín.

Na začátku září začaly obě nejvyšší domácí ligové soutěže. Extraligu mužů rozehrálo deset 
týmů, Extraligu žen dokonce rekordních patnáct. Vybraná utkání mužské soutěže mohli 
diváci po letech opět sledovat v televizi. Tradiční formát duelu v Ping-pong.tv vysílala  
i stanice ArenaSport TV. Projekt vybraných extraligových utkání vysílaných v tzv. televiz-
ním formátu s předzápasovým studiem a dvojicí komentátorů patří vůbec k nejlepším  
v rámci evropských ligových soutěží ve stolním tenisu. Jeho sledovanost na internetu 
neustále rostla. Radost hráčů, trenérů a fanoušků netrvala dlouho. Muži stihli odehrát čty-
ři kola, ženy šest. Pak byly ligové soutěže do konce roku odloženy. 

Už od června 2020 začali stolní tenisté a tenistky využívat za zpřísněných hygienických 
podmínek vnitřní sportoviště Národního tréninkového centra stolního tenisu v Havířově 
– Šumbarku. V červenci už v největší a nejmodernější specializované hale na stolní tenis 
ve střední Evropě trénovaly například ženské reprezentační týmy Polska a Maďarska, kte-
ré přijely na společné soustředění, v srpnu se konaly první turnaje. Na oficiální otevření  
14. září byli pozváni zástupci města, kraje, Ministerstva sportu mládeže a tělovýchovy ČR 
a samozřejmě také vedení České asociace stolního tenisu.

A právě v této hale se na podzim konal odložený dorostenecký šampionát jednotlivců. 
Ostravský šestnáctiletý talent Šimon Bělík z TTC Ostrava 2016 porazil ve finále mistrovství 

Mistři České republiky 2020
SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ
Kategorie	dospělých	(Plzeň)
dvouhra mužů  Tomáš POLANSKÝ (1. FC Saarbrücken TT)
dvouhra žen  Hana MATELOVÁ (ASRTT Etival)
čtyřhra mužů  Tomáš POLANSKÝ (1. FC Saarbrücken TT)
 Pavel ŠIRUČEK (DARTOM BOGORIA Grodzisk)
čtyřhra žen  Zdena BLAŠKOVÁ (SK Dobré)
 Aneta ŠIRUČKOVÁ (SK Dobré)

Jiří Martinko

 Tomáš Polanský, Hana Matelová
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smíšená čtyřhra David REITŠPIES (TV 1879 Hilpoltstein)
 Dana ČECHOVÁ (MSK Břeclav)
Juniorská	kategorie	do	21	let	(Plzeň)
dvouhra juniorů Jiří MARTINKO (TJ Ostrava KST) 
dvouhra juniorek  Zdena BLAŠKOVÁ (SK Dobré)
Kategorie	dorostu	(Havířov)
dvouhra dorostenců Šimon BĚLÍK (TTC Enfireex Ostrava)
dvouhra dorostenek  Klára HRABICOVÁ (SKST Havířov)
SOUTĚŽE DRUŠTEV
Muži  titul neudělen
Ženy  titul neudělen
Dorostenci  TJ Ostrava KST (Tomáš Martinko, František Onderka, 
 Pavel Beránek, Adam Štalzer)
Dorostenky  SKST Stavoimpex Hodonín (Linda Záděrová, Anna Klempererová,
 Rebeka Žižkovská)
Starší žáci  SK DDM Kotlářka Praha (Václav Podrazil, Michael Kopecký, 
 Martin Šíp)
Starší žákyně  TJ Sokol PP Hradec Králové 2 (Tereza Bártová, Adéla Zoubková,
 Anežka Truněčková, Jana Tomášková)
ČESKÝ POHÁR
XXX. ročník  Nedohráno

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
Mistrovství Evropy do 21 let (Varaždin)
Jiří Martinko, Andrei Putuntica (Moldavsko) 2. místo ve čtyřhře

Šachový svaz České republiky
Název svazu, zkratka:
Šachový svaz České republiky, z.s. (ŠSČR)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon: 242429206, e-mail: sekretariat@chess.cz,
internet: www.chess.cz
Předseda: RNDr. Martin Petr, PhD., 
tel.: 602 586 372, e-mail: martin.petr@chess.cz
Generální sekretář: František Štross, tel: 777 005 067, email: frantisek.stross@chess.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí: Fédération
Internationale des Échecs (FIDE), Atény, Řecko, 190 zemí, internet: www.fide.com
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: European Chess Union (ECU), Tbilisi,
Gruzie, internet: www.europechess.org

V únoru proběhl Prague International Chess Festival 2020, jehož hlavní turnaj Masters při-
lákal do Prahy řadu hráčů světové špičky. Jeden z přidružených turnajů Futures, ve kterém 
se utkaly mladé naděje z celého světa, vyhrál teprve desetiletý Václav Finěk.

V březnu se konalo v Praze mistrovství světa seniorských družstev, jež bylo zároveň první 
šachovou akcí, která byla ovlivněna počínající pandemií koronaviru. V kategorii mužských 
týmů nad 50 let získalo české A-družstvo (Hráček, Hába, Velička, Langner, Konopka) bron-
zovou medaili. Další dvě stříbrné medaile získala obě naše družstva v ženských katego-
riích nad 50 i nad 65 let. (50+ Richtrová, Kubíková, Svobodová, Čejková, Táborská, 65+ 
Možná, Přibylová, Modrová, Sunková). 

Pohled na MS seniorských 
týmů v Praze
Foto: VladimírJagr

Nejúspěšnější účastnice dvouhry na mistrovství ČR dorostenek – druhá zleva je vítězka 
Klára Hrabicová
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Šachy mají na rozdíl od většiny dalších sportů obrovský potenciál růstu v online prostředí, 
a tak přechod k virtuálním šachovnicím proběhl zcela přirozeně. Historicky první mistrov-
ství České republiky v online bleskovém šachu se uskutečnilo 25. dubna a tento turnaj byl 
i přípravou na nadcházející online mezinárodní turnaje. Stovky hráček a hráčů reprezento-
valy v květnu Českou republiku na online mistrovství Evropy v rapid šachu. Nejvýraznější 
úspěch zaznamenal Richard Stalmach, který zvítězil v kategorii B, desetiletý Roman Popov 
získal ve své kategorii bronz a velmistr David Navara, naše dlouholetá šachová jednička, 
získal evropské stříbro.

Během léta se šachové akce částečně vrátily na skutečné šachovnice a v srpnu na mistrov-
ství Evropské unie mládeže naše mládežnická reprezentace sklidila řadu medailí a titulů. 
V kategorii do 8 let byl nejlepší Jan Bára, mezi dívkami v této nejmladší kategorii zvítězila 
Veronika Vančáková. Kategorii do 10 let vyhrál David Martirosyan, z dívek byla nejlepší 
Viktorie Buchtová. Kategorii H12 vyhrál Daniel Pražák a mezi dívkami získala zlato Adé-
la Janoušková. V nejstarší kategorii H14 získal zlatou medaili naprosto jednoznačně FM 
Richard Stalmach.

Pražská šachová společnost uspořádala v říjnu zápas našeho velmistra Thai Dai Vana 
Nguyena s anglickou legendou GM Nigelem Shortem. Tento zápas dopadl 5,5:4,5 ve pro-
spěch našeho reprezentanta. 

V říjnu se odehrál mezinárodní online turnaj žen International Female Match. České repre-
zentační ženské družstvo získalo stříbrné medaile. Čeští junioři se naopak vydali do Švéd-
ska na turnaj Uppsala Young Champions, kde za přísných epidemiologických opatření 
nejlepšího výsledku – třetí příčky – dosáhl Jakub Kůsa. 

V prosinci na online mistrovství světa v rapid šachu do 10 let získal Václav Finěk senzační 
stříbrnou medaili. Svými opakovanými skvělými výkony si vysloužil v rámci udílení výroč-
ních cen ŠSČR titul Talent roku. 

Mistři České republiky 2020
Muži GM David Navara (1. Novoborský ŠK) 
Ženy WIM Kristýna Petrová (ŠK Líně ) 
Junioři Marek Miča (Beskydská šachová škola)
Muži rapid GM Vlastimil Babula (1. Novoborský ŠK)
Ženy rapid WFM Nela Pýchová (Moravská Slavia Brno)
Čtyřčlenná družstva ŠK Zikuda Turnov A
Muži online blesk GM Alexej Kislinsky (ŠK Joly Lysá nad Labem)
Ženy online blesk WGM Olga Sikorová (TŽ Třinec)

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
MS seniorských týmů:  
3. místo  družstvo mužů A (Hráček, Hába, Velička, Langner, Konopka) 50+
2. místo družstvo žen (Richtrová, Kubíková, Svobodová, Čejková, Táborská) 50+
2. místo  družstvo žen (Možná, Přibylová, Modrová, Sunková) 65+
Online mistrovství Evropy v rapid šachu:
1. místo  Richard Stalmach, kategorie B
2. místo  David Navara
3. místo  Roman Popov, kategorie A
Online mistrovství světa v rapid šachu do 10 let
2. místo  Václav Finěk
Mistrovství Evropské unie mládeže:
1. místo  Jan Bára, H8
1. místo  David Martirosyan, H10
1. místo  Daniel Pražák, H12
1. místo Veronika Vančáková, D8
1. místo  Viktorie Buchtová, D10
1. místo  Adéla Janoušková, D12
1. místo  Richard Stalmach, H14

Václav Finěk
Foto: Petr Vrabec
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šermČeský šermířský svaz
Název svazu, zkratka: Český šermířský svaz (ČŠS)
Sídlo svazu: Zátopkova 2/100, 160 17 Praha 6
Sekretariát: Areál HASA (zimní stadion),
Sámova 1, 101 00 Praha 10
E-mail: serm@volny.cz, internet: http://www.czechfencing.cz/
Předseda: Oldřich Kubišta, tel: 606 622 535
Generální sekretářka: Tereza Stefflová, tel: 732 148 488
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Fédération Internationale d´Escrime (FIE), Maison du Sport International,
Avenue de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Švýcarsko, 152 zemí, internet: http://fie.org/
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Fencing Confederation (EFC), BP 797, L-2017 Luxembourg 

Reprezentanti ČR jako každoročně startovali na všech vrcholných evropských a světových 
Reprezentanti ČR na začátku pandemie koronaviru startovali pouze na ME kadetů (do 17 
let) a juniorů (do 20 let), které se konalo v únoru v chorvatské Poreči. Další vrcholné sou-
těže se už nekonaly. Mistrovství ČR byla odložena na září a stihla se uspořádat za přísných 
hygienických opatření. 

Za největší úspěch roku 2020 lze považovat dvě medaile z ME juniorů. Zlatou vybojova-
la mezi 89 kordistkami Veronika Bieleszová a bronzovou mezi 72 fleretisty získal Marek 
Totušek. 

Konala se jen část Světových pohárů dospělých i juniorů. Alexander Choupenitch obsadil 
8. místo na SP v Paříži a 25. místo na GP v Turíně. Momentálně se posunul na 21. místo 
celkového pořadí Světového poháru z 800 fleretistů.

Družstvu kordistů se nepodařilo navázat na špičkové výkony v soutěži družstev z minu-
lých let a je na 27. místě (ze 64 účastnících se zemí) celkového pořadí Světového poháru. 

Na silně obsazených seniorských turnajích Světového poháru v kordu (až 328 startujících) 
si však dobře vedl Martin Čapek (8. v Heidenheimu a 21. v Doha), body mají i Jakub Jurka 
a Jiří Beran a jsou v první padesátce mezi 1 012 účastníky. V kordu seniorek se prosadily 
Michala Pěchovová, Kateřina Saligerová, Dominika Doubová a ve fleretu seniorů vedle A. 
Choupenitche bodoval i Marek Totušek. Ve fleretu seniorek se to občas podařilo také 
Andree Bímové. V šavli senioři ani seniorky na body nedosáhli.

V juniorské kategorii ve výborných výsledcích pokračovala Veronika Bieleszová, když 
před zlatou medailí na MEJ vybojovala 3. místo i na SP juniorek v Dijonu a 28. místo  
v Udine. Kordové družstvo juniorek obsadilo 8. místo na MEJ, když na SPJ bylo na 8. 
místě v Dijonu a na 12. v Bratislavě. Průběžně bylo na 9. místě z 51 družstev. V soutěžích 
SP juniorů si dobře vedl Adam Osička, když v Bělehradě skončil na 6. místě a v Basileji 
byl 24. Na MEJ ze 103 startujících vybojoval 11. místo. Družstvo kordových juniorů obsa-
dilo 8. místo na MEJ a celkově je 10. ze 69 družstev. Vedle V. Bieleszové, A. Osičky a M. 
Totuška (bronzový na MEJ) na SPJ bodovali Matyáš Brykner, Matěj Salzer, František Cou-
fal, Matyáš Pavlík, Tereza Jasná, Anna Coufalová, Patricie Prokšíková, Isabela Sedláková  
a Adéla Kocourová. 

Mezi kadety (do 17 let) si nejlépe vedl František Coufal, který vyhrál soutěž Evropského 
kadetského okruhu v Krakově mezi 205 startujícími a v Bratislavě mezi 343 závodníky byl 

23. Na ME kadetů skončil na 31. místě a je na 11. místě průběžného pořadí Evropského 
kadetského okruhu.

Český šermířský svaz evidoval ke konci roku 2020 ve 44 oddílech téměř 2 200 členů,  
z toho více než 1 200 mladých do 18 let. Mezinárodní šermířská federace registruje 152 
členských zemí ze všech kontinentů a světová špička se stále rozšiřuje. 

Mistři České republiky 2020
Muži	 Jednotlivci	 Družstva		
Kord Martin Rubeš (Loko K.Vary) SC Praha C (Robert Klaus, Matyáš Pavlík,
  Matěj Salzer)
Fleret Alexander Choupenitch (Sokol Brno I) USK Praha (Samuel Blanár, Metoděj Klos, 
  Jan Krejčík, Josef Prokeš)
Šavle Petr Wachsberger (Sokol Brno I) AMU Praha B (Bohuslav Doležal, Jan 
  Doležal, Miroslav Kuric, Alexander Sirota)
Ženy
Kord Michala Pěchovová (Dukla Praha) SC Praha A (Veronika Bieleszová, 
  Dominika Doubová, Kateřina Saligerová)
Fleret Andrea Bímová (USK Praha) Sokol Bystřice n. P. (Michala Illeková, 
  Kateřina Jakubcová, Isabela Sedláková)
Šavle --------- FC Chomutov (Karolína Bechyňová, 
  Zuzana Moravcová, Natálie Zralíková)
Junioři
Kord Adam Osička (Dukla Olomouc) SC Praha A (Robert Klaus, Matyáš Pavlík,
   Matěj Salzer)

Marek Totušek, bronzový kordista ME juniorů
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Fleret Marek Totušek (Sokol Bystřice n. P.) Sokol Brno I (Vojtěch Geriš, Lev Holý. 
  Martin Slezák, Jan Waldsberger)
Šavle Philip Holubec (ŠK Houštka) ŠK Houštka A (Philip Holubec, Petr 
  Kotlan, Kryštof Král)
Juniorky
Kord Veronika Bieleszová (SC Praha) SC Praha A (Veronika Bieleszová, Kateřina
  Červenková, Patricie Prokšíková)
Fleret Isabela Sedláková (Sokol Bystřice n. P.) Sokol Bystřice n.P. (Kateřina Illeková, 
  Michala Illeková, Sofie Karafiátová, 
  Isabela Sedláková)
Šavle ---------- ------------

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
MEJ 2020, Poreč, Chorvatsko
1. místo Veronika Bieleszová, kord – 89 startujících
3. místo Marek Totušek, fleret – 72 startujících
8. místo družstvo ČR, kord (František Coufal, Adam Osička, Matyáš Pavlík, Matěj 
 Salzer) – 21 družstev na startu
8. místo družstvo ČR, kord (Veronika Bieleszová. Anna Coufalová, Tereza Jasná, 
 Patricie Prokšíková) – 18 družstev na startu
SP v kordu, Heidenheim, Německo  
8. místo Martin Čapek – 328 startujících
SP ve fleretu, Paříž, Francie   
8. místo Alexander Choupenitch – 252 startujících

Český svaz Taekwon-Do ITF
Název svazu (zkratka):
Český svaz Taekwon-Do ITF, z.s. (ČST ITF)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6, 160 17
Kancelář: Pod Višňovkou 334/15, Praha 4, 140 00
E-mail: sekretariat@taekwondo.cz
Internet: www.taekwondo.cz
Předseda: Ing. Marek Lazor, itf@taekwondo.cz, tel.: 603 208 103
Generální sekretář: Ing. Tomáš Komrska,
sekretariat@taekwondo.cz, tel.: 604 258 109
Název mezinárodní federace (zkratka): International Taekwon-Do Federation (ITF)
Sídlo: Draugasse 3, 1210 Vídeň, Rakousko, počet členských zemí: 128
Internet: www.itf-tkd.org
Název evropské federace (zkratka): Europe ITF Taekwon-Do Federation, z. s. (EITF)
Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17, e-mail: itfwales@aol.com
Internet: www.eitf-taekwondo.org

Poprvé jsme se u nás mohli s originálním korejským uměním sebeobrany, které zná 
svět pod názvem taekwon-do, aktivně setkat na jaře roku 1987 v Českých Budějovicích  
a následně na podzim stejného roku i v Praze a okolí. V roce 2020 tak taekwon-do ITF  
v České republice působilo již 33 let. Přestože taekwon-do ITF je a vždy bude v prvé řadě 
moderním uměním sebeobrany, má i svou sportovní část. Na mezinárodní scéně se sou-
těží v pěti disciplínách (technické sestavy, sportovní semikontaktní boj, speciální techniky, 
silové přerážení a sebeobrana).  

Státní reprezentace České republiky ve sportovním taekwondu ITF  se poprvé oficiálně 
představila na mistrovství světa v Koreji v roce 1992 a od té doby se všech dalších mistrov-
ství již účastní pravidelně. 

Od roku 1997 začaly pod Českým svazem Taekwon-Do ITF fungovat, v souladu s vlád-
ním projektem MŠMT ČR, střediska talentované mládeže (STM), jako specializovaná péče 
o mladé talenty. Aktuálně šest regionálních STM zde sdružuje vybrané talenty z většiny 
českých i moravských škol taekwonda ITF.

Smyslem těchto center je v jednotlivých regionech republiky vybrat a dále rozvíjet nejta-
lentovanější část žáků a juniorů do osmnácti let, aby se pak ti nejlepší z nich zařadili mezi 
členy státní reprezentace České republiky ve sportovním taekwondu.

Jen málokteré bojové umění v České republice se může pochlubit možností učit se přímo 
od velmistra. Tedy od člověka s nejvyšším technickým stupněm v daném stylu. Český svaz 
Taekwon-Do ITF byl poctěn tímto privilegiem v září roku 2011. Hlavnímu instruktorovi 
taekwonda ITF pro Českou republiku, korejskému mistru prof. Hwang Ho-jongovi, byl udě-
len přímo v Koreji, nejvyšší 9. dan v taekwondu, a tím i titul velmistr taekwonda.  Ten v Čes-
ké republice vyučuje v rámci svazu taekwon-do již od roku 1987, tedy úctyhodných 33 let. 

V roce 2020 měla Česká republika po dlouhých 18 letech pořádat 35. mistrovství Evro-
py v taekwondu. Po dvouleté přípravě mělo mistrovství proběhnout v termínu 22. až  
26. dubna 2020 v pražské Tipsport Areně. Na šampionát se nakonec přihlásilo takřka  
tisíc reprezentantů z více jak 30 evropských zemí. Bohužel, 12. března 2020 vyhlásila vlá-
da České republiky první nouzový stav z důvodu vznikající koronavirové krize a všechny  

Dva medailisté z ME juniorů 
– zlatá Veronika Bieleszová 
a bronzový Marek Totušek
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akce včetně našeho mistrovství musely být zrušeny. Nakonec se nám nepodařilo ten-
to turnaj uspořádat ani v náhradním – srpnovém – termínu a mistrovství Evropy 2020  
v taekwondu se tak neuskutečnilo. 

Následně došlo také k odložení Světového poháru v taekwondu, který se měl konat v lis-
topadu 2020 v Argentině. 

Bohužel, také svaz musel z plánovaných velkých národních 12 soutěží nakonec zrušit 9 
z nich, a to včetně každoročního tradičního listopadového mistrovství České republiky 
černých pásů v taekwondu ITF. 

V roce 2020 tak nebylo možné vyhlásit ani nejúspěšnější reprezentanty České republiky, 
ani absolutní mistry České republiky, ani vítěze celoročního sportovního Žebříčku České-
ho svazu Taekwon-Do ITF. 

Z hlediska sportovních soutěží v taekwondu v České republice i ve světě se tak jednalo 
o naprosto katastrofický rok, když nebylo možné pořádat soutěže ani na nejnižší, ani na 
nejvyšší národní či mezinárodní úrovni. 

Plakát mistrovství Evropy 2020 Praha, které bylo zrušeno

Česká reprezentace v taekwon-do ITF 2020 
Foto: Kamil Tihelka

Český svaz tanečního sportu
Název svazu, zkratka: Český svaz tanečního sportu (ČSTS)
Sídlo svazu a sekretariát: U družstva Tempo 264/10, 
Praha 4 – Lhotka, 142 00
Email: sekretariat@csts.cz, internet: www.csts.cz
Prezident: Martin Dvořák, tel.: 603 483 002
Název mezinárodní federace, její zkratka, 
sídlo a počet členských zemí:
World DanceSport Federation (WDSF), 
Maison du Sport International, Avenue de Rhodanie 54, 
CH-1007 Lausanne, Švýcarsko, 91 zemí, www.worlddancesport.org
Název evropské federace, její zkratka: DanceSport Europe (DSE)

Jako pro všechny byl rok 2020 i pro Český svaz tanečního sportu velkou zatěžkávací zkouš-
kou. Drtivá většina mezinárodních mistrovství musela být zrušena, nicméně i na několi-
ka, jichž se zúčastnili, naši reprezentanti dosáhli skvělých výsledků. Na mistrovství světa 
seniorů 1 v kombinaci 10 tanců jsme dokonce měli dva zástupce ve finále. Byli jimi Zbyněk 
Deyl – Martina Deylová na 6. místě a o stupínek výše se probojoval Martin Čech s Kateři-
nou Čechovou, kteří si za tento úspěch zasloužili Výroční cenu Hvězdy roku 2020.

Z mladých nadějí si výborně vedl pár Jonáš Tománek – Šárka Kosmáková, kteří na evrop-
ském šampionátu v kombinaci 10 tanců vybojoval krásné 6. místo. Tento počin jim přinesl 
Výroční cenu Vycházející hvězdy roku 2020.

Také velké množství domácích soutěží muselo být v roce 2020 zrušeno. Měli jsme však 
velké štěstí, že se podařilo zorganizovat všechny národní šampionáty a stanovit tak mistry 
ČR pro rok 2020. 

Jako každý rok se za celoživotní přínos tanečnímu sportu uváděly výjimečné osobnosti 
do Síně slávy ČSTS. V roce 2020 to byli Danuše Machátová (in memoriam), Oton Hila, Jiří 
Ševčík, Dana Pavelková a Petr Beneš.

Mistři České republiky 2020
Dospělí
Latinskoamericke tance  George Eduard Sutu – Tereza Florová, (TK Trend Ostrava)
Standardni tance  David Odstrčil – Tara Bohak (Dvectis DSP Kometa Brno)
Kombinace 10 tanců Jakub Brück – Marina Makarenko (Dvectis DSP Kometa Brno)
Do 21 let
Latinskoamericke tance  Marian Hlaváč – Tereza Maturová (TK Trend Ostrava)
Standardni tance  Jakub Brück – Marina Makarenko (Dvectis DSP Kometa Brno)
Kombinace 10 tanců Jakub Brück – Marina Makarenko (Dvectis DSP Kometa Brno)
Mládež
Latinskoamericke tance  Tomáš Boldiš – Marie Glistová (TK Trend Ostrava)
Standardni tance  Jonáš Tománek – Šárka Kosmáková (Dvectis DSP Kometa Brno)
Kombinace 10 tanců  Jonáš Tománek – Šárka Kosmáková (Dvectis DSP Kometa Brno)
Junioři II
Latinskoamericke tance  Vojtěch Kovárník – Anna Jišková (CTS Perfect Pardubice)
Standardni tance Adam Slepička – Jana Klápová (MZ Dance Team)
Kombinace 10 tanců  Adam Slepička – Jana Klápová (MZ Dance Team)
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tenIsJunioři I
Latinskoamericke tance  Patrik Pařízek – Nela Kapušňáková (TK Fortuna Zlín)
Standardni tance Samuel Ondřej Pavelka – Nikol Patočková 
 (TK Gradace Kroměříž)
Kombinace 10 tanců  Samuel Ondřej Pavelka – Nikol Patočková 
 (TK Gradace Kroměříž)

Jonáš Tománek – Šárka Kosmáková, 
několikanásobní mistři ČR

Martin Čech – Kateřina  Čechová získali 
za umístění na MS seniorů Výroční cenu 
Hvězdy roku 2020

Český tenisový svaz
Název svazu, zkratka: Český tenisový svaz (ČTS)
Sídlo: Ostrov Štvanice 38, 170 00 Praha 7
Telefon: 222 333 444
e-mail: cts@cztenis.cz, internet: www.cztenis.cz
Prezident: Ing. Ivo Kaderka, CSc., viz sídlo
Generální sekretář: Mgr. Kateřina Kocourková, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo, počet členských zemí:
International Tennis Federation (ITF), ITF Ltd. Bank Lane, Roehampton, Londýn SW 15
5XZ, Anglie, 211 zemí, internet: www.itftennis.com
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
Tennis Europe (TE), Zur Gempenfluh 36, 4059 Basilej, Švýcarsko. Tel.: +41 61 335 90 43,
www.tenniseurope.org
Marketingová organizace ČTS: Česká tenisová obchodní společnost, s.r.o., viz sídlo
svazu, tel.: 222 333 444, jednatel: Ing. Ivo Kaderka, CSc.

Český tenis má za sebou jednu z nejsložitějších sezon ve své historii. Zrádný Covid-19 
sevřel svět a pandemie zavřela sport. „Koronavirus je určitě i jakýmsi lakmusovým papír-
kem rozumu, rozvahy, vnitřní síly, odvahy a hlavně – charakterů. Český tenis se jako první 
na světě zvedl, ukázal svou sílu, byl příkladem pro ostatní federace,“ konstatoval prezi-
dent ČTS Ivo Kaderka.

I přes řešení nutných organizačních problémů a zajištění činnosti všech oblastních svazů, 
dosáhl český tenis velkého diplomatického úspěchu – 24. října se stal Ivo Kaderka pre-
zidentem Tennis Europe a příští tři roky povede tenisovou Evropu. V rozhodujícím tře-
tím kole na Kongresu TE v Heraklionu na Krétě porazil Němku Evu-Mariu Schneiderovou 
poměrem hlasů 45:39. „Je to naše společné vítězství, společně budeme budovat úspěš-
nou Tennis Europe a dohromady se pohneme vpřed,“ konstatoval nově zvolený šéf Evro-
py krátce po volbách.

Na Australian Open 2020 se představily jen české tenistky. Finalistka z roku 2019 Petra Kvi-
tová skončila ve čtvrtfinále. Barbora Krejčíková obhájila vítězství v mixu s Chorvatem Mek-
tičem. Barbora Strýcová a Tchajwanka Su-Wei Hsieh skončily v deblové soutěži ve finále. 

Petra Kvitová dostala na začátku února jako šestá Cenu Věry Čáslavské za mimořádné 
zásluhy žen ve sportu a olympijském hnutí.

České tenisové naděje byly opět úspěšné na halovém mistrovství Evropy družstev – Win-
ter Cupech 2020. Dívky do 14 let získaly zlato, chlapci byli bronzoví, šestnáctiletí chlapci 
vybojovali ve francouzském Ronchinu zlaté medaile.

Brenda Fruhvirtová se stala šampionkou turnaje Les Petits As v Tarbes, který je neoficiál-
ním mistrovstvím světa do 13 let. Brenda se stala po Martině Hingisové druhou nejmladší 
vítězkou v historii tohoto prestižního turnaje.

Prvního března byl na českém území potvrzen první případ onemocnění Covid-19, tou 
dobou se ještě hrál mezinárodní turnaj do 16 let v Jablonci nad Nisou. A co pandemie 
vymazala z termínové listiny? 

Nejvýznamnější akcí měl být na konci dubna turnaj WTA J&T Banka Prague Open, ale 
nekonal se, stejně jako ostravský challenger Prosperita Open. Stotisícový challenger I. 
ČLTK Prague Open měl oslavit dvacáté narozeniny – nejen muži, ale i ženy měli odehrát na 
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tenIsDokonalá organizace turnaje WTA Prague Open otevřela českému tenisu dveře k největ-
šímu turnaji v Česku – „TK Sparta Prague Open 2020, náhrada za kvalifikaci US Open“. Za 
pořadatelskými úspěchy českých challengerů byly jistoty titulárního partnera MONETA 
Money Bank a dobrá spolupráce s Českým tenisovým svazem.

Na Roland Garros se Petra Kvitová po osmi letech probojovala do semifinále, Krejčíko-
vá dosáhla nejlepšího grandslamového výsledku, postoupila do osmifinále. Předtím na 
US Open nevyužila Kvitová proti domácí Rogersové čtyři mečboly a prohrála maratonské 
osmifinále.

Posledních sedm let se z prestižního ocenění WTA Karen Krantzcke Sportsmanship Award 
radovala Petra Kvitová, od roku 2013 nenašla konkurentku, osmé vítězství však nepřidala, 
v roce 2020 ji na trůnu vystřídala dvaadvacetiletá Marie Bouzková.

MONETA Extraliga 2020 nabídla velké týmové překvapení, po dvaceti letech se radovala 
pražská Sparta. Česká extraliga se hrála v omezeném režimu, bez diváků, s nižším počtem 
přihlášených týmů, zato ve skvělé atmosféře, a především za účasti téměř celé české špič-
ky. Do finále v Říčanech se překvapivě s nejmladším týmem dostal TK AGROFERT Prostě-
jov a o titulu českého týmového mistra dospělých rozhodla až závěrečná čtyřhra.

Anketa Zlatý kanár byla ve složité covidové době vyhlášena poosmadvacáté – pořádá 
ji časopis Tenis ve spolupráci s Českým tenisovým svazem a TK Precheza Přerov. Vládní 
opatření nedovolilo uspořádat tradiční vyhlášení v Přerově, výsledky ankety zazněly v pří-
mém přenosu na kanálu Nova Sport 1. Televize Nova byla s anketou už počtvrté, hlavní 
cenu získala Petra Kvitová (TK Sparta Praha). V anketě Sportovec ČR 2020 skončila Kvitová 
na pátém místě.

Mistři České republiky 2020
HALOVÉ MČR 
muži dvouhra Reček Dominik I.ČLTK Praha
 čtyřhra Bolardt Antonín TK Sparta Praha
  Štěpánek Antonín I. ČLTK Praha

Štvanici mezinárodní tenisový turnaj, ani 
jeden se však neuskutečnil. Dalšími tradič-
ními turnaji byla trojice ITF turnajů mužů, 
začít se mělo na pražských Spojích, pokra-
čovat v Mostě a Jablonci nad Nisou. Poprvé 
od roku 1997 se tyto turnaje neodehrály.  
Z mezinárodních dorosteneckých turnajů 
se nekonaly Tennis Europe do 16 let v Brně, 
v Hrádku nad Nisou a Mariánských Lázních. 
Neuskutečnil se tradiční ITF turnaj do 18 let 
Ex Plzeň, který měl v roce 2020 oslavit půl 
století existence. Když se nerozehrály kva-
lifikace na světový šampionát družstev do 
14 let, bylo jasné, že se nebude v Prostějově 
konat už podvaadvacáté mistrovství světa, 
World Junior Tennis Final. 

Před pandemií ještě stihli čeští tenisté 
porazit 6. a 7. března v kvalifikaci Světové 
skupiny Davisova poháru v Bratislavě Slo-
vensko 3:1 a postoupit na finálový turnaj 
v Madridu. Poté však pokračovalo rušení 
mezinárodních turnajů, Pořadatelé ozná-
mili, že se nebude hrát ani Wimbledon, 
poprvé od druhé světové války. Tenisový 
svět se zastavil.

V dubnu už však připravovala skupina pod 
Kaderkovým vedením projekt tenisových 
turnajů a soutěží družstev, který měl začít 
hned, jak to vládní nařízení povolí. „Chceme být dokonale připraveni, nebudeme čekat, 
máme připravené turnaje, které nabídnou českým tenistům kvalitní herní příležitosti,“ 
konstatoval šéf českého tenisu.

V týdnu na konci května se konaly turnaje O Pohár prezidenta ČTS, muži hráli na antuce 
sparťanského centrálního dvorce, ženy na rychlém povrchu. Byly začátkem projektu Čes-
kého tenisového svazu, který pomáhal našemu tenisu k návratu do dřívějších dobrých 
sezon. Premiérové tituly získali Petra Kvitová a Michael Vrbenský, turnaje sledoval doslova 
celý svět. Jednalo se o vůbec první významnější tenisovou akci ve světě zasaženým pan-
demií covid-19, následovaly pak další turnaje a týmové projekty v české režii, které se staly 
vzorem pro ostatní evropské federace.

V projektu Spolu pro budoucnost, Pohár přátelství se o víkendu 4. – 5. července utka-
ly výběry Česka a Slovenska na dvorcích v Praze, Říčanech a Bratislavě. Češi vyhráli 8:2, 
odehrálo se celkem deset týmových utkání, české fedcupové družstvo vyhrálo v brati-
slavském Národním tréninkovém centru, AXA Aréně, náš daviscupový tým na antuce  
v pražské Stromovce.

V týdnu od 17. srpna se vrátil na scénu světový mužský tenis, český tenis nabídl recept, 
jak hrát velké turnaje v době po koronaviru. První turnaje se konaly v italském Todi a na 
pražské Štvanici, kde byl nejlepší Stan Wawrinka. Na tujrnaji WTA Prague Open potvrdi-
la světová dvojka a úřadující wimbledonská šampionka Simona Halepová roli favoritky. 

Karolína Muchová
Foto: Pavel Lebeda – Sport-pics.cz
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tenIsženy dvouhra Kolodziejová Miriam RPM Oáza Říčany
 čtyřhra Hájková Klára I.  ČLTK Praha
  Laboutková Aneta SK OAZA Praha
dorostenci dvouhra zrušeno 
 čtyřhra zrušeno 
dorostenky dvouhra zrušeno 
 čtyřhra zrušeno 
st. žáci dvouhra Peták Denis ŽLTC Brno
 čtyřhra Peták Denis ŽLTC Brno
  Hänel Tom TK Sparta Praha
st. žákyně dvouhra Smékalová Magdaléna TK Agrofert Prostějov
 čtyřhra Valentová Tereza TK Sparta Praha
  Urbanová Lucie TK Agrofert Prostějov
ml. žáci dvouhra Raštica Jan TK Agrofet Prostějov
 čtyřhra Raštica Jan TK Agrofet Prostějov
  Čepelík Matouš LTK Liberec
ml. žákyně dvouhra Forejtková Eliška TK Slavia Plzeň
 čtyřhra Kovačková Alena TK Sparta Praha
  Samsonová Laura TK Sparta Praha
MISTROVSTVÍ ČR 
muži dvouhra Kopřiva Vít TK Agrofet Prostějov
 čtyřhra Bolardt Antonín TK Sparta Praha
  Štěpánek Antonín I.  ČLTK Praha
ženy dvouhra Marková Johana I.  ČLTK Praha
 čtyřhra Kladivová Aneta TK Agrofet Prostějov
  Břečková Nikola ITS Tennis Club
dorostenci dvouhra Krumich Martin TK Sparta Praha

 čtyřhra Bartoň Hynek TK Agrofet Prostějov
  Horák Ondřej TK PRECHEZA Přerov
dorostenky dvouhra Bejlek Sára TK Agrofet Prostějov
 čtyřhra Klimovičová Linda TK Agrofet Prostějov
  Šalková Dominika TK Neridé
st. žáci dvouhra Brunclík Petr TK Sparta Praha
 čtyřhra Brunclík Petr TK Sparta Praha
  Peták Denis ŽLTC Brno
st. žákyně dvouhra Valentová Tereza TK Sparta Praha
 čtyřhra Heiderová Karolína TK PRECHEZA Přerov
  Slaměníková Marie TK Agrofet Prostějov
ml. žáci dvouhra Raštica Jan TK Agrofet Prostějov
 čtyřhra Raštica Jan TK Agrofet Prostějov
  Čepelík Matouš LTK Liberec
ml. žákyně dvouhra Dobiášová Vanessa TK Sparta Praha
 čtyřhra Kovačková Alena TK Sparta Praha
  Samsonová Laura TK Sparta Praha
babytenis chlapci Fejka Štěpán TK Slavia Plzeň
 dívky Krejčíková Viktorie TK Sparta Praha
družstva	
dospělí TK Sparta Praha
dorost TK Sparta Praha
starší žáci TK Sparta Praha
mladší žáci TK Agrofert Prostějov
babytenis TK Sparta Praha
minitenis Pražský TS

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
U12 družstva 
HME neuspěli hoši ani dívky
ME  nehráno 
U14 družstva 
HME 3. místo Brunclík Petr, Hanzelín Filip, Švojgr Kryštof 
 1. místo Bejlek Sára, Urbanová Lucie, Smékalová Magdaléna 
ME nehráno 
MS nehráno 
U16 družstva 
HME 1. místo Petr Vojtěch, Donald Matthew William, Nicod Jakub 
ME nehráno 
MS nehráno 
U18 družstva 
ME nehráno 
U14 jednotlivci 
ME nehráno 
U16 jednotlivci 
ME  nehráno 
U18 jednotlivci 
ME  nehráno 

Český daviscupový tým po vítězství nad Slovenskem v Bratislavě
Foto: Pavel Lebeda – Sport-pics.cz



GS  
Australian	Open	
2. místo čtyřhra Strýcová Barbora, Hsieh Su Wei
3. místo čtyřhra Krejčíková Barbora, Siniaková Kateřina
1. místo sm. čtyřhra Krejčíková Barbora, Mektic Nikola
junioři	
3. místo čtyřhra Fruhvirtová Linda, Bartone Kamilla
Roland	Garros	
3. místo dvouhra Kvitová Petra
3. místo čtyřhra Krejčíková Barbora, Siniaková Kateřina
junioři	
3. místo čtyřhra Svrčina Dalibor, Krumich Martin
Wimbledon nehráno 
US	Open bez umístění 
junioři nehráno 
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Česká triatlonová asociace
Název svazu, zkratka:
Česká triatlonová asociace (ČTA)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40,
160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon i fax: 242 429 259, e-mail: triatlon@triatlon.cz,
internet: http://www.triatlon.cz
Předseda Rady ČTA a generální sekretář: 
Mgr. Antonín Bauer, Zátopkova 100/2, PS 40,
160 17 Praha 6 – Strahov, tel.: 602 390 472, e-mail: triatlon@triatlon.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Triathlon Union (ITU), Švýcarsko, Lausanne, 150 zemí, i
nternet: www.triathlon.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European Triathlon Union (ETU), Luxembourg, 41 zemí,
internet: www.etu-triathlon.org

Měl to být velkolepý triatlonový rok s účastí českých reprezentantek na Olympijských 
hrách v Tokiu. Kvůli epidemii koronaviru se ovšem triatlonový svět na několik měsíců 
zastavil a roztáčel se jen velmi opatrně. I tak ovšem dokázala Česká triatlonová asociace 
uspořádat tři téměř kompletní série Českého poháru a její reprezentanti dosáhli na mezi-
národních závodech několika zajímavých výsledků. 

Navzdory nepříznivé koronavirové situaci a měnícím se protiepidepickým opatřením se 
České triatlonové asociaci a pořadatelům pohárových závodů podařilo uspořádat téměř 
kompletní domácí sezonu. Na jejím konci tak mohli být vyhlášeni celkoví vítězové Čes-
kého poháru v olympijském a sprint triatlonu (Jan Volár, Romana Gajdošová), Českého 
poháru v dlouhém triatlonu (Lukáš Kočař, Simona Křivánková) i XTERRA Českého poháru  
v terénním triatlonu (Adam Holomoucký, Helena Erbenová Karásková). 

Mezi 21 pohárovými závody byl úplnou novinkou třídenní Triathlon Fest Račice, který 
uspořádala Česká triatlonová asociace jako náhradu za zrušené závody v olympijském triat- 
lonu (Triathlon Mělník a Velká cena Tábora, která se měla uskutečnit zároveň jako Evrop-
ský pohár juniorů). I v dalších pohárových sériích ovšem některé závody padly za oběť 
koronaviru – neuskutečnily se Moraviaman, PálavaRace a zrušen byl celý Český pohár  
v aquatlonu. 

Specifikem sezony 2020 byly mimořádně nabité startovní listiny domácích závodů. Repre-
zentanti, kteří obvykle dávají přednost závodům v zahraničí, tentokrát startovali na domá-
cích tratích. K nim se pak přidávali i závodníci ze zahraničí – v Račicích, Příbrami nebo Brně 
bojovali o medaile také členové národních týmu ze Švýcarska nebo Německa. 

Čeští triatlonisté ve světě

Před vypuknutím epidemie se z kalendáře Mezinárodní triatlonové unie, která se v prů-
běhu roku přejmenovala na Světový triatlon (World Triathlon), uskutečnil jediný závod: 
Světový pohár v Mooloolabě (14. března, Martin David – 35. místo). Žádné další závody  
s českou účastí už se kvůli epidemii uskutečnit nestihly. Z kalendáře zmizely Světové 
poháry, evropské šampionáty, Evropské poháry… A neuskutečnily se ani olympijské hry, 
které byly odloženy. 

Jonáš Forejtek
Foto: Pavel Lebeda 

– Sport-pics.cz
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Světové medaile má Česko ze závodů v zimním triatlonu. Marek Rauchfuss vybojoval na 
MS v italském Asiagu stříbro, ve dvojici s Anetou Grabmüllerovou pak získal ještě bronz ve 
smíšených štafetách.

Triatlon vstoupil do nové éry
Český triatlon vstoupil v roce 2020 do nové éry. Jejím symbolem se stalo moderní logo  
i nový atraktivní vizuální styl ČTA, která oslavila 40 let od prvního závodu nejen na území 
Československa, ale dokonce v Evropě. Nové logo bylo koncipováno jako symbol spojení. 
Odráží se v něm totiž nejen propojení tří triatlonových disciplín, ale také národních sym-
bolů (vlajky) a srdce. „Triatlon má sílu spojovat. Nespojuje přitom jen disciplíny, ale také 
lidi. Proto budeme rádi, když se nové logo stane symbolem nové triatlonové éry a přede-
vším spojení všech českých triatlonistů,“ řekl Antonín Bauer, předseda ČTA. Autorem loga 
je respektovaný grafik Lumír Kajnar.

Závěr triatlonového roku již tradičně představovalo vyhlášení ankety Král triatlonu, v níž 
svými hlasy rozhodují trenéři, zástupci vedení asociace, kluby a sportovní novináři. Nej-
lepším triatlonistou roku zvolili Lukáše Kočaře, trenérem roku se stal reprezentační kouč 
Lukáš Vrobel, titul mládežnického trenéra roku obhájil Jan Vaněk a talentem roku se stal 
Jakub Marek.

Rozdělení disciplín
Sprint triatlon: 0,75 km plavání - 20 km kolo - 5 km běh
Olympijský triatlon: 1,5 km plavání - 40 km kolo - 10 km běh
Dlouhý triatlon: 1,9-3,8 km plavání - 90-180 km kolo - 21,1- 42,195 km běh
Smíšené štafety 2x2: 0,3 km plavání - 6 km kolo - 20 km běh (x4)

Sprint duatlon: 5 km běh - 20 km kolo – 2,5 km běh
Krátký duatlon: 10 km běh - 40 km kolo – 5 km běh
Dlouhý duatlon: 10 km běh - 60-100 km kolo – 10 km běh

Poprvé od roku 2008 nerozhodl o nových mistrech světa v triatlonu seriál, ale jen jediný 
závod. Při něm v Hamburku reprezentovaly Česko Vendula Frintová na 29. místě a Tereza 
Zimovjanová na 34. místě. Jen o den později se konal šampionát smíšených štafet, do 
kterého Česko vyslalo čtveřici Tereza Zimovjanová, František Linduška, Alžběta Hrušková 
a Jan Volár, která obsadila 16. místo.

Jen týden po mistrovství světa se uskutečnil závod Světového poháru v Karlových Varech, 
který se stal nejlépe obsazenou triatlonovou akcí v české historii. Do závodu mužů i žen 
nastoupilo po čtyřech českých zástupcích. František Linduška byl 29., Jan Volár 39., Radim 
Grebík 46. a Tomáš Zikmund 47. V závodě žen si skvěle vedla 12. Petra Kuříková. Tere-
za Zimovjanová byla 25., Alžběta Hrušková 35. a obhájkyně prvenství Vendula Frintová 
bohužel ze zdravotních důvodů nedokončila. Výborným výsledkem světovou sezonu 
zakončila Zimovjanová, která obsadila v posledním závodě Světového poháru 11. místo 
ve španělské Valencii. 

Celkem 26 českých reprezentantů se představilo na Evropském poháru v polském Olštýně, 
kde se 21. srpna uskutečnil první kontinentální závod po dlouhé koronavirové přestávce. 
Nejlépe si vedli Tereza Zimovjanová a František Linduška na čtvrtých místech. V závodě 
juniorů vybojoval zlato Radim Grebík.

Ještě tvrdší dopad měla koronavirová epidemie na kalendář závodů v dlouhém a terén-
ním triatlonu, které jsou z velké části určeny rekreačním sportovcům. Poprvé od roku 1978 
se nekonal havajský Ironman. O svůj vrchol na ostrově Maui přišla také série XTERRA.  
A většina závodů pro kategorie Age Group zmizela z kalendáře bez náhrady.  

Zajímavostí je, že největším nezrušeným evropským závodem v terénním triatlonu byla 
prachatická XTERRA CZECH, která se konala od 3. do 6. září. V pátek 4. září se závodilo  
v nové atraktivní disciplíně SHORTTRACK, v sobotu pak program vyvrcholil závodem Svě-
tového a Evropského poháru XTERRA CZECH. V obou závodech se přitom radovali stejní 
triatlonisté: Němka Laura Philippová a Francouz Arthur Serrieres. Nejlepšími Čechy ve Svě-
tovém poháru byli na čtvrtých místech Lukáš Kočař a Helena Karásková.

Petra Kuříková
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Sprint kvadriatlon: 0,75 km plavání - 4 km kajak – 25 km kolo – 5 km běh
Krátký kvadriatlon: 1,5 km plavání - 7 km kajak – 40 km kolo – 10 km běh
Dlouhý kvadriatlon: 5 km plavání - 20 km kajak – 100 km kolo – 21 km běh

Aquatlon:  2,5 km běh – 1 km plavání – 2,5 km běh
Zimní triatlon: 7 km běh – 12 km kolo – 10 km běh na lyžích
Paraduatlon: 0,5 km plavání – 10 km jízda (formule, handbike ) 
Terénní triatlon:  1-1,5 km plavání – 28-35 km horské kolo – 8-12 km terénní běh

Mistři České republiky 2020
Olympijský triatlon
Muži Jan Volár (Etriatlon Team)
Ženy Petra Kuříková (TJ Bižu JBC)
Junioři Radim Grebík (Titan Trilife)
Juniorky Eliška Říhová (Triathlon Team Tábor)
Sprint triatlon
Muži Radim Grebík (Titan Trilife)
Ženy Tereza Zimovjanová (Triatlon Plzeň)
Triatlon štafety
Juránek & Volár Lukáš Juránek, Heidi Juránková, Jan Volár
Střední triatlon 
Muži Lukáš Kočař (Konrad Tools Team)
Ženy Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon)
Dlouhý triatlon
Muži Tomáš Řenč (Triatlon Slaný)
Ženy Simona Křivánková (Rocktechnik Triatlon)
Duatlon  
Muži Vojtěch Bednarský (Titan Trilife)
Ženy Pavlína Poláčková (Konrad Tools Team)
Kvadriatlon
Muži neproběhlo 
Ženy neproběhlo 

Zimní triatlon
Muži Pavel Jindra (Eleven Mercedes-Benz Mitas Team)
Ženy  Pavlína Vargová (Cyklistika Plzeň)
Aquatlon
Muži neproběhlo 
Ženy neproběhlo 
Terénní triatlon
Muži Lukáš Kočař (Konrad Tools Team)
Ženy Helena Karásková (Lawi)

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
MISTROVSTVÍ SVĚTA 2021
Závod MS – z důvodu omezení kvůli pandemii Covid-19 pouze jeden závod:
Ženy 29. místo  Vendula Frintová
Krátký	kvadriatlon
Muži 2. místo  Milan Oslík
Zimní	triatlon
Muži 2. místo  Marek Rauchfuss
Ženy 9. místo  Aneta Grabmüllerová
Ženy U23 8. místo  Pavlína Vargová
MISTROVSTVÍ EVROPY 2021
Zimní	triatlon
Ženy 5. místo  Aneta Grabmüllerová
Dlouhý	kvadriatlon:
Muži 5. místo  David Kotrč

Radim Grebík, juniorský vítěz 
Evropského poháru v Olštýně



Česká asociace univerzitního sportu 
Název svazu, zkratka: 
Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6
Internet: www.caus.cz 
Předsedkyně: PaedDr. Ivana Ertlová, adresa: ČAATS, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel.: 266 722 206, 
fax: 266 722 209, mobil: +420 602 216 967, 
e-mail: ertlova@sporty-cz.cz 
Generální sekretář: Mgr. Ladislav Vladyka, mobil: +420 602 258 078, 
e-mail: caus-vld@cuscz.cz 
Sekretář pro mezinárodní a ekonomickou činnost: 
Ing. Lucie Tvrdá, mobil: +420 608 258 118, e-mail: caus-tvrda@cuscz.cz 
Sekretář pro klubovou činnost a marketing: 
Mgr. Markéta Štenclová, mobil: +420 605 773 815, e-mail: caus-stencel@cuscz.cz 
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International University Sports Federation (FISU), 174 členských zemí
Maison du Sport, Av. de Rhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland, 
web: www.fisu.net 
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
European University Sports Association (EUSA), 46 členských zemí 
Tomšičeva ulica 4, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, web: www.eusa.eu 

Česká asociace univerzitního sportu (dále jen ČAUS) je multisportovní asociací, která 
zastřešuje český univerzitní sport. V 51 vysokoškolských sportovních klubech a tělový-
chovných jednotách registrovala 20 170 členů k 31. 12. 2020. Svou působností a charak-
terem činnosti byl ČAUS zájmovým stavovským sdružením resortu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Během roku 2020 přešel ČAUS pod Národní sportovní agenturu. 
Prostřednictvím svých základních článků, kterými jsou vysokoškolské sportovní kluby  
a tělovýchovné jednoty zřizované při vysokých školách nebo fakultách, sdružuje studenty 
a zaměstnance vysokých škol, příp. další zájemce o vysokoškolský sport.

Posláním a hlavním cílem ČAUS je vytvářet a zajišťovat optimální podmínky pro rozvoj 
sportovních a pohybových aktivit pro studenty českých vysokých škol a univerzit, zejmé-
na prostřednictvím vysokoškolských klubů a jednot. Ve spolupráci s katedrami, ústavy  
a centry tělesné výchovy a sportu na vysokých školách v ČR organizuje ČAUS každoročně 
Sportovní přebory vysokých škol.

V roce 2020 se konal již 64. ročník, který byl ve velké míře ovlivněn pandemií Covid-19. 
Podařilo se uspořádat celkem 35 Akademických mistrovství ČR (AM ČR). Akademický 
mistr pro rok 2020 tak mohl být vyhlášen v následujících sportech a disciplínách: atletika 
– dráhová, halová (HAM), silniční běh (Palestra Kbelská 10); basketbal 3×3 (mužů, žen); 
beachvolejbal (mužů, žen, smíšené dvojice); biatlon – letní; cyklistika – MTB XCO (Pražský 
MTB Pohár), silniční – časovka jednotlivců a silniční závod družstev (Velká cena Temelína); 
golf (jednotlivců, družstev); lední hokej; letní biatlon; letecké sporty – plachtění, přesné 
létání; lukostřelba – halová, terčová jednotlivců a týmů; lyžování – alpské (slalom, obří sla-
lom), běžecké; lyžařský orientační běh; nohejbal; orientační běh; paddleboarding; plavání; 
plavání s ploutvemi; sportovní lezení – bouldering; sporty v přírodě – extrémní závod 
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4- členných týmů (Czech Adventure Race), překážkový běh (Gladiator Race); sportovní 
střelba; squash – jednotlivců, družstev; šerm; tenis; triatlon; veslování – jízda  na veslař-
ském trenažeru, osmiveslice (univerzitní osmy); vodní slalom; volejbal – kvalifikace Praha, 
Čechy; vzpírání.

Výsledky a jména jednotlivých akademických mistrů ČR najdete na webu ČAUS.

Neuskutečnilo se celkem 25 Akademických mistrovství ČR, a to v následujících sportech  
a disciplínách: atletika – přespolní běh (Běh 17. listopadu); badminton; baseball; basketbal; 
biatlon – zimní; cyklistika – Enduro MTB; florbal; fotbal; frisbee; futsal; házená; judo; karate; 
požární sport, TFA; skialpinismus; softball; soutěžní lezení – lezení na obtížnost; sporty  
v přírodě – přírodní víceboj dvojic (Posázavská trilogie), extrémní závod štafet (Bobr Cup), 
survival jednotlivců (Pražský parkový survival); radiový orientační běh; skialpinismus; 
snowboarding; stolní tenis; volejbal – kvalifikace Morava, finále.

České akademické hry (ČAH) jsou exkluzivní pravidelnou sportovní studentskou sou-
těží organizovanou Českou asociací univerzitního sportu vždy ve spolupráci s vybranou 
univerzitou. V pořadí 19. ročník Českých akademický her měla hostit Univerzita Palackého 
v Olomouci a vysokoškolští sportovci tak měli po pěti letech opět zavítat do Olomouce. 
V hanácké metropoli měly ČAH probíhat v termínu 24. – 30. června ve 22 sportech. Avšak 
na základě vývoje situace ohledně pandemie Covid-19 se vedení ČAUS rozhodlo, že se  
19. ročník Českých akademických her v roce 2020 neuskuteční! Termín konání byl přesu-
nut na 2. – 7. září 2021.

Kromě sportovních soutěží ČAUS každoročně pořádá také vzdělávací semináře pro uči-
tele TV na vysokých školách. Na rok 2020 bylo naplánováno 14 seminářů, z nichž proběhlo 
pouze polovina. Prezenčně se podařilo uskutečnit 5 seminářů (Basketbal a basketbalo-
vá liga, Lakros, Zařazení prvků tzv. nového cirkusu v hodinách TV, Posilovací lana Gun-
ex, Telemarkové lyžování) a dva proběhly online nebo pomocí vzdělávacích videí (Nor-
dic Walking, Netradiční sportovní aktivity). Dalších sedm seminářů muselo být zrušeno  

Vítězná posádka Univerzity 
Karlovy na Akademickém 
mistrovství ČR ve veslování
Foto: Univerzitní osmy
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(např. Jóga – Principy kineziologie a metody DNS, Tabata, Univerzitní šermířská liga).

Evropské univerzitní hry (EUG) jsou největší univerzitní sportovní událostí v Evropě 
roku. V roce 2020 se měly uskutečnit v červenci v Bělehradě. Pro Srbsko by to byla dru-
há největší sportovní akce, která kdy byla na jejich území organizována, hned po Letní 
univerziádě v roce 2009. Očekávaná účast je 5 500 účastníků z evropských univerzit, kteří 
budou soutěžit ve více než 20 sportech. Z důvodu šíření pandemie Covid-19 se 5. ročník 
EUG přesouvá na termín 14. – 27. července 2021. 

Tereza Janošíková, vítězka Akademického 
mistrovství ČR v orientačním běhu 2020

Foto: Jan Honkyš

Akademické 
mistrovství ČR 

v lukostřelbě 2020

Český veslařský svaz
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov
Telefon: 233313352, fax: 233322647,
e-mail: info@veslo.cz,
internet: www.veslo.cz
Předseda: Ing. Dušan Macháček, viz sídlo
Generální sekretář:
Ing. Josef Johánek, viz sídlo,
e-mail: johanek@veslo.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka,
sídlo a počet členských zemí:
Federation Internationale des Societes d Aviron (FISA), CP18 1000, Lausanne 3,
Švýcarsko, 148 zemí, internet: www.fisa.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo: součást FISA

Rok 2020 se významně zapsal do historie nejen sportovního světa. Celosvětová pandemie 
koronaviru ochromila lidstvo napříč kontinenty a sportovní život musel jít stranou. Najed-
nou nebyla možnost zajistit sportovcům adekvátní přípravu a zabezpečit jejich zdraví 
během soutěží. Tato fakta vyústila v hromadné rušení sportovních akcí a nakonec se to 
dotklo i té největší – Olympijských her v Tokiu. Sportovci se tak museli vypořádat s výji-
mečnou situací, kdy byl odsunut vrchol čtyřletého cyklu a v silně redukovaném kalendáři 
veslařských akcí hledat jiný závod, kam směřovat své usilí.

Vzhledem k tomu, že mistrovství světa, které se mělo konat na slovinském Bledu, bylo 
také zrušeno, v kategorii seniorů byl jasným vrcholem sezony evropský šampionát v pol-
ské Poznani. České veslování reprezentovalo 16 závodníků, kteří se představili v sedmi 
kategoriích. Měli před sebou nelehký úkol, neboť od roku 2007 se nikdy česká výprava 
nevrátila bez medaile. Navzdory okolnostem se šampionátu zúčastnilo 31 států a konku-
rence na startu se sešla kvalitní. 

Formu si zde chtěl vyzkoušet nově složený, a všemi velmi sledovaný, dvojskif Ondřej Synek 
– Jakub Podrazil. Bohužel, pro bolesti zad však měl trojnásobný olympijský medailista 
Ondřej Synek větší výpadek v tréninku a rozhodl se předčasně ukončit sezonu. K bojům 
na poznaňském jezeře Malta nastoupil tak jen jeho parťák Jakub Podrazil, který se zde 
představil v tradičně silně obsazené disciplníně – skif mužů. Kromě zranění do nomina-
ce zasáhl i koronavir a oproti původním plánům ústředního trenéra Jakuba Makovičky 
nemohly startovat nadějné posádky jako lehký dvojskif mužů Vraštil – Šimánek či párová 
čtyřka mužů. 

Největší medailové naděje se tak upínaly k Lence Antošové s Kristýnou Fleissnerovou. 
Mistryně Evropy 2017 na dvojskifu se již připravovaly na odložené Olympijské hry v Tokiu 
a v Poznani tak chtěly prodat svoji dobrou formu. Česká děvčata se probila do finále, kde 
do poloviny závodu držela 3. příčku, ale v cíli jim na medaili chyběly dvě sekundy a musela 
se tak spokojit se čtvrtou příčkou. Po zlatu z roku 2017 a bronzu 2016 je to však jejich třetí 
nejlepší výsledek. Dvojskif žen byl v Poznani jedinou finálovou účastí. 

Dalším lodím, bohužel, útok na elitní šestku nevyšel. Nejblíže k účasti boje o medaile měl 
Jan Cincibuch na skifu lehkých vah. Větší část semifinálového závodu se držel na postu-
pových pozicích, ale ve vyrovnaném finiši mu na postup do finále chybělo 0,29 s. Ve finále 
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B vybojoval 2. příčku a na ME celkově obsadil 8. místo. Ve finále B se představily ještě 
dvě další české posádky – skifařka lehkých vah Kristýna Neuhortová a také čtyřka bez 
kormidelníka žen Nikola Kropáčková, Kateřina Hartmanová, Radka Novotníková, Pavlína 
Flamíková. Obě posádky shodně obsadily 4. místo ve finále B, což v celkovém hodnocení 
pro ně znamenalo 10. místo. Dvojskif lehkých vah Monika Nováková se Zuzanou Valsovou 
dojel čtvrtý ve finále C a celkově tak obsadil 16. místo, Jakub Podrazil na skifu vyhrál finále 
D a připsal si tak příčku devatenáctou.

Ve velmi okleštěné sezóně řada mladších závodníků využila možnost startovat na mis-
trovství Evropy do 23 let v německém Duisburgu. Početná výprava měla na startu 
posádku hned v osmi kategoriích. Vybojovat se podařilo šest finálových účastní a z toho 
dvakrát brát medaili. Vynikajícím úspěchem bylo vítězství čtveřice Václav Baldrián, Marek 
Diblík, Tomáš Šišma a Filip Zima. O druhou medaili se postaral skifař lehkých vah Jan Cinci-
buch, který zde útočil na třetí titul v této věkové kategorii, ale nakonec po těsném souboji 
obsadil střibrnou příčku.

V juniorské kategorii byla situace podobná a z vrcholných závodů v kalendáři zůstalo jen 
mistrovství Evropy, které bylo odloženo na září. Hostitelské role se ujal srbský Bělehrad. 
V tamějších vodách se české výpravě podařilo vybojovat tři finálové účasti z čehož dvě se 
podařilo proměnit v medailové umístění. Největším překvapením byl výkon osmi mužů, 
kteří po vydařené rozjížďce ve finále brali zasloužené stříbro. Bronzové medaile přidali  
i kluci na párové čtyřce a dobrý výsledek těšně za pódiovým umístěním získala děvčata 
na párové čtyřce. Juniorská výprava tak navázala na úspěchy předchozích let a opět, již 
desátý rok v řadě, přivezla z vrcholné akce medaile.

Na mezinárodním poli zaznamenal Český veslařský svaz ještě jeden významný úspěch,  
a tím bylo uspořádání mistrovství Evropy ve veslování na trenažeru. Byla to historicky 
největší mezinárodní akce v halovém veslování na území České republiky jejíž součástí 
bylo i mistrovství ČR v jízdě na trenažeru. Českým reprezentantům se v pražské hale Krá-
lovka dařilo náramně, a to zejména v hlavních kategoriích mužů a žen. Výhodu domácí-
ho prostředí se dokonale podařilo využít oběma našim favoritům v hlavních disciplínách  

a mistrem Evropy mezi muži se stal Jakub Podrazil. Stejného úspěchu mezi ženami dosáh-
la Marie Natalie Jurková. Velmi dobře se dařilo i našim hendikepovaným závodníkům  
a předvedli skvělé výkony v rámci svých kategorií.

Mistři České republiky 2020 
MUŽI
Skif:	DUKLA	PRAHA
NEDĚLA Dalibor
Skif	lehkých	vah:	DUKLA	PRAHA
VRAŠTIL Miroslav
Dvojka	bez	kormidelníka:	SK	HAMR
BARANIVSKYJ Dmytro - KAPA Adam
Dvojka	bez	kormidelníka	lehkých	vah:	VK	BOHEMIANS	PRAHA
BLÁHA Petr - NOVÁK Jakub
Dvojskif:	VK	SLAVIA	PRAHA
NOSEK Daniel - KOBERA Lukáš 
Dvojskif	lehkých	vah:	DUKLA	PRAHA	+	ČVK	PRAHA	
MÁLEK Vojtěch - FRIEDRICH Jonáš
Dvojka	s	kormidelníkem:	VK	SLAVIA
KUČERA David - ZITTA Václav - SOUČKOVÁ Martina (k)
Čtyřka	s	kormidelníkem:	TJ	BOHEMIANS	PRAHA
LESSE Petr - TIBITANZL Michal - TVARDÍK Jan - PUSTĚJOVSKÝ Petr - MIKUŠOVÁ Nikola (k) 
Čtyřka	bez	kormidelníka:	SK	HAMR
NEJEDLO Vladimír - DĚDEK Vojtěch - DĚDEK Vlastimil - PAZDERA Pavel 
Párová	čtyřka:	VK	SMÍCHOV
ZETEK Matyáš - MRÁZ Tomáš - ČÁP Jiří - ŠABATA Vojtěch 
Osma:	SK	HAMR
BĚHAL Karel - PAZDERA Pavel - NEJEDLO Vladimír - DĚDEK Vojtěch - DĚDEK Vlastimil 
- CABAN Albert - BARANIVSKYJ Dmytro - KAPA Adam - MATOUŠOVÁ Barbora (k)
ŽENY
Skif:	TJ	JISKRA	OTROKOVICE
SOLAŘOVÁ Valentýna
Skif	lehkých	vah:	VK	BLESK
VIČÍKOVÁ Nikola
Dvojskif:	VK	SLAVIA	PRAHA
ŽABOVÁ Anna - ŽABOVÁ Lucie
Dvojskif	lehkých	vah:	ČVK	PARDUBICE
STOKLASOVÁ Lucie - REMEŠOVÁ Jana.
Dvojka	bez	kormidelnice:	SK	HAMR	+	VK	BLESK	
HARTMANOVÁ Karolína - SKRUŽNÁ Veronika 
Čtyřka	bez	kormidelnice:	SK	HAMR	+	VK	BLESK
HARTMANOVÁ Karolína - HARTMANOVÁ Kateřina - SKRUŽNÁ Veronika - PODRAZILOVÁ 
Barbora
Párová	čtyřka:	VK	PARDUBICE	+	SK	HAMR
PŘÍHODOVÁ Kateřina - KIACOVÁ Veronika - ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana - HARTMANOVÁ Kateřina
Osma:	SK	HAMR	+	VK	BLESK
HARTMANOVÁ Karolína - HARTMANOVÁ Kateřina - PODRAZILOVÁ Eliška - SKRUŽNÁ 

Párová čtyřka Václav Baldrián, Marek Diblík, Tomáš Šišma, Filip Zima v akci na ME do 23 let
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Dvojka	bez	kormidelnice:	VK	SLAVIA
GRABMŰLLEROVÁ Adéla - MOTTLOVÁ Anna Carolina
Dvojskif:	VAJGAR	JINDŘICHŮV	HRADEC	+	VK	SLAVIA	
DRNKOVÁ Anna - KOHLMAYER Emma 
Čtyřka	bez	kormidelnice:	VK	OLOMOUC	+	TJ	OTROKOVICE	+	VK	HODONÍN
BROKEŠOVÁ Adéla - BARTUŇKOVÁ Kristýna - ZAVADILOVÁ Erika - HÝBNEROVÁ Lea
Párová	čtyřka:	VK	LYSÁ	+	TJ	CHEMIČKA	ÚSTÍ	N.	LABEM	+	TJ	LOKOMOTIVA	NYMBURK
HRÁZSKÁ Veronika - BESSEROVÁ Klára - HŮLOVÁ Dana - MACKOVÁ Krystýna
Osma:	LS	BRNO	+	VK	OLOMOUC	+	TJ	BOHEMIANS	PRAHA
DVOŘÁKOVÁ Lucie - PŘIKRYLOVÁ Anna - BOUŠKOVÁ Lenka - BÍNOVÁ Viktorie - SADÍLKO-
VÁ Veronika BRÁZDOVÁ Karolína - BROKEŠOVÁ Adéla - ZEITHAMMEROVÁ Ema - KAMÍNEK 
Tadeáš (K)

JÍZDA NA VESLAŘSKÉM TRENAŽERU
 dorostenky RABOVÁ Lucie VK Smíchov 7:36,6
dorostenci PANCHÁRTEK Tomáš ČVK Pardubice 6:31,7
juniorky NOVOTNÁ Magdalena ČVK Pardubice 7:15,8
junioři PUSTĚJOVSKÝ Tomáš ČVK Pardubice 6:15,3
ženy LV PAŠKOVÁ Simona VK Blesk 7:21,9
ženy LV sen B PAŠKOVÁ Simona VK Blesk 7:21,9
muži LV ŠIMÁNEK Jiří Dukla Praha 6:15,4
muži LV sen B FIEDRICH Jonáš Dukla Praha 6:27,2
ženy JURKOVÁ Marie Natalie VK Slavia Praha 6:44,4
ženy sen B JURKOVÁ Marie Natalie VK Slavia Praha 6:44,4
muži PODRAZIL Jakub Dukla Praha 5:42,9
muži sen B MAHLER Gabriel Dukla Praha 6:06,0
muži PR1 KRATOCHVÍL Jiří PAPÚ 11:29
muži PR2 NOVÁK Jakub CZPČ 10:01
muži PR3  

- intelektuálně  BARTOŇ Jindřich PAPÚ 8:04,6
- tělesně LÍSKOVEC Milan CZPČ 7:22,1
- zrakově TRNKA Václav ČVK Praha 6:54,5

ženy PR2 ŽIŽKOVÁ Johana CZPČ 12:38
ženy PR3 

- intelektuálně NOVÁKOVÁ Alena CZPČ 10:00
- zrakově HOVORKOVÁ Lucie CZPČ 11:11

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
MISTROVSTVÍ	EVROPY	–	POZNAŇ
 W2x 4. místo ANOTOŠOVÁ Lenka, FLEISSNEROVÁ Kristýna; trenér LUKŠ Josef
LM1x 8. místo CINCIBUCH Jan; trenér VABROUŠEK Michal
W4-  10. místo KROPÁČKOVÁ Nikola, HARTMANOVÁ Kateřina, NOVOTNÍKOVÁ; 
  Radka; FLAMÍKOVÁ Pavlína; trenér ONDRÁČEK Luboš
LW1x 10. místo NEUHORTOVÁ Kristýna; trenér KACOVSKÝ Tomáš
M4- 13. místo ŘIMÁK Vojtěch, OUŘEDNÍČEK Petr, PAROULEK Jakub, MAŘÍK
  Antonín; trenér KRUTYAKOV Sergej
LW2x  16. místo NOVÁKOVÁ Monika, VALSOVÁ Zuzana; trenér LUKŠ Josef
M1x 19. místo PODRAZIL Jakub; trenér DOLEČEK Milan

Veronika - PODRAZILOVÁ - KLIMKOVÁ Valentýna - SKÁLOVÁ Linda - PROCHÁZKOVÁ Lucie 
- VIČÍKOVÁ Nikola (k)
JUNIOŘI
Skif:	VK	JORDAN	TÁBOR
ČÍŽEK Jan
Dvojka	bez	kormidelníka:	ČVK	PRAHA
LOŽEK Samuel - VURSTA Vladimír
Dvojka	s	kormidelníkem:	VK	LYSÁ
HEJŇÁK David - BRYNYCH Hynek - KŘÍŽOVÁ Štěpánka (K) 
Dvojskif:	VK	SLAVIA
ŠVACH Antonín - BIEBER Jan
Čtyřka	bez	kormidelníka:	ČVK	PRAHA	
PINC Dennis - VURSTA Vladimír - LOŽEK Samuel - VAVREK Oto 
Čtyřka	s	kormidelníkem:	VAJGAR	JINDŘICHŮV	HRADEC
JEDLIČKA Adam - ŘEPA Adam - STANĚK Radim - ŠIMŮNEK Hubert - JEDLIČKOVÁ Anita (c) 
Párová	čtyřka:	SLOVENSKO
HERHONEK Jakub - GYARMATI Alex - VAJGEL Patrik - ANDA Tomáš
Osma:	ČVK	BRNO	+	LS	BRNO	+	SK	HAMR
MATOUŠ Tadeáš - PFEIFER Martin - VOSTATEK Matyáš - BRŮNA Filip - HOPLÍČEK Ondřej 
- LOHNICKÝ Matěj - DUFEK Martin - VAVERKA Vít - MATOUŠOVÁ Barbora (K)
JUNIORKY 
Skif:	VK	SLAVIA
KOHLMAYER Emma

Zlatá párová čtyřka s medailemi



MISTROVSTVÍ	EVROPY	DO	23	LET	–	DUISBURG
BM4x 1. místo BALDRIÁN Václav, DIBLÍK Marek, ŠIŠMA Tomáš, ZIMA Filip; trenér
  NAVRÁTIL Jan
BLM1x  2. místo CINCIBUCH Jan; trenér VABROUŠEK Michal
BW2- 4. místo ŠANTRŮČKOVÁ Anna, FLAMÍKOVÁ Pavlína; trenér ONDRÁČEK 
  Luboš
BW8+ 5. místo PODRAZILOVÁ Barbora, PAŠKOVÁ Simona, HARTMANOVÁ Kateřina,
  ŠTĚPÁNKOVÁ Zuzana, JURKOVÁ Marie Natalie, ŠTEFKOVÁ Marie,
  POSPÍŠILOVÁ Michala, MACKOVÁ Anna-Marie, korm. NEJEDLOVÁ 
  Vanda; trenér BLECHA Petr 
BM8+ 5. místo MALÁK Filip, NOSEK Daniel, ZOBAL Tomáš, PACHMAN Vilém, 
  KELLER, Štěpán, MAHLER Gabriel, MACH Matěj, KYNCL Jakub, 
  korm. MATOUŠOVÁ Barbora; trenér UHLOVÁ Iva
BM1x 6. místo FLEISSNER Jan; trenér NAVRÁTIL Jan
BLW1x 10. místo CIHELKOVÁ Tereza; trenér KACOVSKÝ Tomáš
BLM2x 10. místo MÁLEK Vojtěch, FRIEDRICH Jonáš; trenér VABROUŠEK Michal
MISTROVSTVÍ	EVROPY	JUNIORŮ	–	BĚLEHRAD
JM8+ 2. místo ŠANDA Vojtěch, SEDLÁK Martin, NEUHORT Filip, BALDINUS Vít, 
  SNÁŠEL Filip, OPPITZ Jiří, DOČEKAL Matouš, VIKOL Ruslan, korm. 
  ŠALAMUN Pavel; trenér LITERA Jakub
JM4x 3. místo INGR Jiří, ZINDULKA Michal, CHLEBOVSKÝ Jan, ŠNAJDR Adam;
  trenér GRUBER Jan
JW4x 4. místo KOHOUTOVÁ Simona, ZAVADILOVÁ Alžběta, NOVOTNÁ Magdalena, 
  ČINKOVÁ Veronika; trenér KLETEČKA Tomáš
JW4-  7. místo STUDENÁ Lenka, HEJNICOVÁ Veronika, ŠVEJDOVÁ Eliška,
  ŠEVČÍKOVÁ Sára; trenér KLETEČKA Tomáš
JM2x  9. místo VAKOČ Martin, JECH Jakub; trenér GRUBER Jan
JW2x 10. místo VLČKOVÁ Tereza, STAROSTOVÁ Ema (STUDENÁ Lenka); trenér
  KLETEČKA Tomáš
JM4- 10. místo DROBIL Tomáš, FRÝDA Tomáš, BÁRTEK Martin, MOLÁČEK Jan; 
  trenér LITERA Jakub
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Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu 
Název svazu, zkratka, počet členů:
Český svaz vodního lyžování
a wakeboardingu (ČSVLW), 809
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov
e-mail: info@cwwf.cz, telefon: 739 424 292
Prezident: Ing. Lukáš Hořký, e-mail: lukas.horky@cwwf.cz
Generální sekretář: Mgr. Lucie Albrecht, mob.: 739 424 292
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
International Waterski and Wakeboard Federation (IWWF)
Postbox 564, 6314 Unteraegeri, Switzerland, 93 zemí
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
International Waterski and Wakeboard Federation, region E&A (Europe, Africa)
Collegelaan 8, BE-2140, Borgerhout, Antverpy, Belgie

Český svaz vodního lyžování eviduje nyní aktuálně 783 členů v devatenácti oddílech  
a klubech. 

V roce 2020 byly z důvodu epidemiologické situace způsobené Covidem-19 zrušeny 
všechny výjezdy na titulární světové a evropské soutěže. Podařilo se však uspořádat abso-
lutní mistrovství ČR ve vodním lyžování (SK SKI Přelouč, 21.-23. 8.), mistrovství ČR juniorů 
a seniorů ve vodním lyžování (SMK Pardubice, 12.-13. 9.) a mistrovství ČR ve wakeboardin-
gu a wakeskatingu (Ski&Wake Park Těrlicko 8.-9. 8.). Konalo se také pět veřejných závodů 
pořádaných kluby. 

S ohledem na výše uvedenou epidemiologickou situaci byl v roce 2020 kladen důraz hlav-
ně na kvalitní přípravu závodníků v rámci individuální přípravy v klubech a v rámci spor-
tovních kempů, které svaz s jednotlivými kluby pořádal.

Osma získala na ME juniorů stříbrné medaile

Aleš Polidor ml. v závodě Moravian Slalom 
Throphy v kategorii juniorů do 14 let

Foto: Aleš Polidor st.



Mistři České republiky 2020
VODNÍ LYŽOVÁNÍ
ABSOLUTNÍ	 ŽENY	 MUŽI
Slalom  Vrabcová Kateřina SKP Veselý Petr SWP
Triky  Povolná Petra WSN Kolman Zdeněk VLP
Skoky  Češpivová Anna WSN Marek Petr WSN
Kombinace  Vrabcová Kateřina SKP Beran Matouš WSN
JUNIOŘI	DO	14	LET	
Slalom  Kmentová Klaudie WSN Polidor Aleš WSN
Triky  Kmentová Klaudie WSN Dlouhý Adam WSN
Skoky  Slavíková Veronika WSN Polidor Aleš WSN 
Kombinace  Kmentová Klaudie WSN Polidor Aleš WSN 
JUNIOŘI	DO	17	LET	
Slalom  Nakano Elisa SKO  Kalina Ondřej VLS
Triky  Nakano Elisa SKO  Lang Martin SLP
Skoky  Nakano Elisa SKO  Kalina Ondřej VLS
Kombinace  Nakano Elisa SKO  Kalina Ondřej VLS
JUNIOŘI	DO	21	LET	
Slalom  Vrabcová Kateřina SKP Beran Matouš VLP
Triky  Vrabcová Kateřina SKP Beran Matouš WSN
Skoky  Vrabcová Kateřina SKP  Marek Petr WSN
Kombinace  Vrabcová Kateřina SKP  Beran Matouš WSN
SENIOŘI	NAD	35	LET	
Slalom  Veselá Jitka SWP Veselý Petr WP
Triky    Gerencsery Martina  WSN Danihelka Jan SKP       
Skoky - Hofbauer Dominik SKO
Kombinace - Danihelka Jan SKP       
WAKEBOARD 
Open     Hanesová Aneta Hanes Patrik      
Do 19 let Krčmová Jana Huta Kryštof
Do 15 let Siostrzonek Karolína Lejsek Adam
Do 11 let Mistrová Elizabeth Štolfa Sebastien 
Masters     - Blahovec Matěj     
Veterans - Gaží Jan
WAKESKATE 
     Hanzelínová Klára Hanes Patrik 
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Český svaz vodního motorismu
Název svazu: Český svaz vodního motorismu (ČSVM)
Sídlo: Zátopkova 100, Praha 6 
kontaktní adresa: Podolský přístav 5, 147 00, Praha 4 
Telefon: 602 305 105, e-mail: csvm@seznam.cz,
internet: www.csvm.cz
Předseda: Jiří Pěknice 
Název mezinárodní sportovní federace, její zkratka, 
sídlo a počet členských zemí: Union Internationale 
motonautique (UIM), Monaco, 68 zemí Internet: www.uim.sport

Rok 2020 byl pro Český svaz vodního motorismu stejně smutný jako pro celé sportovní 
prostředí. Přesto se v této nepříznivé době podařilo v mezinárodním měřítku uspořádat 
alespoň několik titulárních závodů mistrovství světa a Evropy v jednotlivých kategoriích. 

V roce 2020 se také rozšířila rodina vodních motoristů v České republice o zcela novou 
vodní disciplínu Motorsurf, která vznikla v České republice díky motorovému surfu značky 
JetSurf. Nové sportovní odvětví přineslo šampionát, který se koná na světové i kontinen-
tální úrovni pod hlavičkou mezinárodní federace UIM. I když už dnes vyrostla silná konku-
rence po celém světě, čeští zástupci drží tituly ve všech kategoriích.

A jak si vedli reprezentanti České republiky na mezinárodních soutěžích?

Formula	Future:
Mistrovství světa FF 2020 naplánované v Lisabonu bylo z důvodu Covidu-19 zrušeno.

Rychlostní	čluny:
Mistrovství světa v kategorii F350 se jelo na konci září v italském Viverone. Tam aktuálně 

Aneta Šacherová, 
mistryně Evropy  

v kategorii Motosurf
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Český svaz vodního póla
Název svazu, zkratka: Český svaz vodního póla (ČSVP)
Sídlo: Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 – Strahov
Web: http://www.csvp.cz , e-mail: info@csvp.cz
Předseda: Ing. Jakub Picka Ph.D., tel. +420 777 632 990
Generální sekretář: Andrej Janíček, tel.: +420 777 757 266 
Webové stránky jednotlivých týmů ČR:
Fezko Strakonice http://vodnipolo.tjfezko.cz/
KometaBrnohttp://kometaplavani.cz/vodni-polo
KPS Opava http://kpsopava.webnode.cz
KVP Přerov http://www.kvpprerov.cz/
KVS Plzeň http://www.kvsplzen.cz/
SK Děčín sykora.alois.vp@volny.cz
SK Slavia Praha http://www.sksprahavodnipolo.estranky.cz/
SK UP Olomouc http://www.vodnipoloolomouc.cz/
Spolchemie Ústí nad Labem jirkasrom@seznam.cz
Stepp Praha http:// www.stepp.cz/
Slavia Hradec Králové http://www.vodnipolohk.cz/
TJ Tábor http://www.waterpolota.borec.cz/
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
Federatione Internationale de Natation Amateur (FINA),
Avenue de l’Avante-Poste N°4,
1005 Lausanne, Švýcarsko, 202 zemí, web: http://www.fina.org/
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
Ligue Européene de Natation (LEN), 9, rue de la Morâche – CH 1260 Nyon –SWITZERLAND
–Phone: +41225529999 – Email: lenoffice@len.eu, web: http://www.len.eu

nejlepší český reprezentant David Loukotka vybojoval v této kategorii titul mistra světa. 
Chuť prát se o co nejlepší umístnění i v seriálu mistrovství světa v kategorii F250 zpečetil 
hned následující víkend na domácí půdě v Jedovnicích u Brna, kde v jediném závodě Hyd-
ro GP vybojoval stříbrnou medaili.

Aquabike:
V jediném uskutečněném závodu Grand Prix of Kuwait , jenž byl součástí plánovaného 
seriálu mistrovství světa náš reprezentanti Jaroslav Tirner v kategorii Freestyle obsadil 
krásné třetí místo. Bronzovou medaili obhájil i v rámci seriálu mistrovství Evropy v závo-
dech v maďarském Leveleku a polském Elku.

MotorSurf:
Za rok 2020 se stali mezi dětmi mistry Evropy Eliška Matoušková a Matyáš Novotný, mezi 
dospělými Aneta Šacherová a Lukáš Záhorský. Světový pohár, bohužel, musel svůj závod-
ní program kvůli epidemiologické situaci omezit. 

Mistři České republiky 2020 
FORMULA FUTURE
Delfín Viktorie Horáčková KVM Kotva Brandýs
M1 Marek Brzobohatý 1. ČKVS
M2 František Sadílek TJ Tatran
M3 Vojtěch Duda KVM Děčín
M4 Miroslav Bačkovský KVM Děčín
M5 Jiří Pěknice KVM Smíchov
RACE CAMP
B1 Michal Taibl nečlen
B2 Marek Halbich KVM Smíchov
B3 Jiří Fexa OAK Bay

Muži Komety Brno, mistři České republiky

David Loukotka se stal 
mistrem světa 

na rychlostních člunech 
v kategorii F350
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Soutěžní rok 2020 byl pro české vodní pólo velmi náročný a byl silně ovlivněn omeze-
ními spojenými se světovou pandemií Covid-19. Ta ovlivnila zejména působení českého 
vodního póla na mezinárodním poli, kde neproběhlo mistrovství světa do 16 let v Řecku, 
ani mistrovství Evropy do 15 a do 17 let, kterého se měli zúčastnit jak naše dívky, tak naši 
chlapci. Stejně tak se smutnou skutečností stala nutnost zrušit pro tento rok prestižní sérii 
Evropského poháru ve vodním pólu, navíc turnaje se nepodařilo kvůli opatřením uspořá-
dat ani v náhradním termínu na podzim loňského roku. 

Spoustu napínavých utkání tak bylo možné vidět pouze na domácí scéně, a to zejména  
v první lize mužů, kde se z titulu radovali hráči Komety Brno. První lize žen pak dominoval 
tým Asten Johnson Strakonice, který pod vedením trenéra Marka Fügnera získal patnáctý 
titulu v této soutěži v řadě a zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů. 

Přes všechna negativa se však v roce 2020 uskutečnila pro české vodní pólo jedna zásadní 
pozitivní věc, a to, že se s podporou MŠMT podařilo do České republiky implementovat 
Beach Water Polo a v tomto atraktivním odvětví vodního póla uspořádat první mistrov-
ství republiky, které ovládlo v mužské kategorii družstvo Komety Brno v ženské družstvo 
Asten Johnson Strakonice.

Mistři České republiky 2020
VODNÍ PÓLO
Muži Kometa Brno 
Ženy Asten Johnson Strakonice 
Starší dorost Stepp Praha 
Mladší dorost Stepp Praha, Kometa Brno
Dorostenky Asten Johnson Strakonice 
Starší žactvo SK Děčín, Asten Johnson Strakonice 
Mladší žactvo TJ Slávie Hradec Králové, Asten Johnson Strakonice
Mini pólo Stepp Praha 
Pohár mužů KVP Přerov
BEACH WATER POLO 
Muži  Kometa Brno 
Ženy  Asten Johnson Strakonice 

Ženy Asten Johnson Strakonice slaví mistrovský titul

Český volejbalový svaz
Název svazu, zkratka: Český volejbalový svaz (ČVS)
Sídlo: Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 – Břevnov
Telefon i fax: 245 006 210, e-mail: cvf@cvf.cz,
internet: http://www.cvf.cz
Prezident: Mgr. Marek Pakosta, viz sídlo, 
e-mail: pakosta@cvf.cz
Generální sekretář: Ing. Milan Labašta, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka,
sídlo a počet členských zemí:
Federation Internationale de Volleyball (FIVB), Av.de la Gare 12, 1001 Lausanne,
Švýcarsko, 219 zemí, internet: www.fivb.ch
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
Confédération Européene de Volleyball 26 (CEV), 6, rue de la Fonderie,
L-1531 Luxembourg, 56 zemí, web: www.cev.eu

Volejbalový rok byl od března poznamenán celosvětovou pandemickou krizí. Ještě před 
uzavřením sportovišť, hranic a dalších společenských aktivit odehrála seniorská reprezen-
tace mužů kontinentální kvalifikaci na olympijské hry 2020, které byly nakonec odloženy 
na rok 2021. Klíč, který volejbal na OH má, je neúprosný. Z kontinentálních kvalifikací 
postupuje pouze jeden tým. Zázrak se nekonal a dveře na olympiádu v šestkovém volej-
bale zůstaly pro nás opět zavřené. 

Naší nadějí byly také beachvolejbalové dvojice. Nicméně i jim se rušil jeden turnaj za dru-
hým a jejich kvalifikační body se budou sbírat až v roce 2021. 

V akci Markéta Nausch 
Sluková (vlevo)
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Nejvyšší volejbalové soutěže byly ukončeny po základních částech a titul nebyl poprvé  
v historii udělen ženám ani mužům. Beachvolejbalistům se podařila v době letního rozvol-
nění uspořádat národní tour a mistrovství republiky. Koncem prázdnin jsme ještě pořádali 
ME U20 v beachvolejbale, kde naše reprezentanty postihlo nakažení Covidem-19 a repre-
zentační dvojice se musely na poslední chvíli měnit. 

Nejprestižnější volejbalovou mezinárodní akcí na našem území nakonec bylo ME U20 
chlapců, které se odehrálo v Brně a Kuřimi. Největším volejbalovým úspěchem bylo stří-
brné umístění naší reprezentace chlapců na ME U18 v Itálii. 

Na podzim se podařilo rozjet obě nejvyšší profesionální soutěže (UNIQA extraligy), ale 
ostatní soutěže zůstaly volejbalistům uzavřeny. 

Mistři České republiky 2020
VOLEJBAL
Muži nebyl udělen
Ženy nebyl udělen
BEACHVOLEJBAL
Muži Ondřej Perušič – David Schweiner
Ženy Markéta Nausch Sluková – Barbora Hermannová

Výsledky na významných mezinárodních soutěžích 2020
ME – U18  2. místo

Stříbrné družstvo do 18 let na ME

Český svaz vzpírání
Název svazu, zkratka: Český svaz vzpírání (ČSV)
Sídlo: Zátopkova 100/2,PS 40,160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon i fax: 242 429 219, e-mail: vzpirani@cstv.cz,
internet: www.vzpirani.cz
Prezident: Mgr. Petr Krol, Koblov 254, 702 00 Ostrava2
Generální sekretář: Zdeněk Eret, viz sídlo
E-mail: vzpirani@cuscz.cz, webové stránky: www.vzpirani.cz
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo
a počet členských zemí, prezident:
International Weightlifting Federation (IWF), Budapest, 192 členských zemí,
Dr. Tamás Aján (HUN)
Adresa: H-1146 Budapest, Istvanmezei ut 1-3, HUNGARY, www.ifw.net
e-mail: iwf@iwfnet.net
 
Navzdory koronavirové pandemii se podařilo v roce 2020 uskutečnit v Praze mistrovství 
republiky mužů i žen. Z dalších domácích soutěží se konaly 1. liga mužů a žen, stejně jako 
ligové soutěže juniorů, starších i mladších žáků.

Pokud jde o významné mezinárodní soutěže, vzhledem k pandemii Covid-19 se žádné 
neuskutečnily.

Mistři České republiky 2020
MUŽI (Praha)
55 kg  Džobak Alexander SKV Horní Suchá
61 kg  Polák František SKV Horní Suchá
67 kg  Polhoš Marek SKV Sokolov
73 kg  Stránský Petr PSK Olymp Praha
81 kg  Mareček Petr TJ SOUZ Boskovice
89 kg  Streichl Martin SKV Horní Suchá
96 kg  Kolář Josef TJ Holešov
102 kg  Gorný Jakub TJ TŽ Třinec
109 kg  Gasior Jiří SKV Bonatrans Bohumín
+109 kg  Orság Jiří Sokol Karolinka
ŽENY (Praha)
55 kg  Weisserova Jana TAK Hellas Brno
59 kg Šafratová Vendula SKV Horní Suchá
64 kg Pudivítrová Eliška TJ Bohemians Praha
71 kg  Hertlová Simona TAK Hellas Brno
76 kg  Skleničková Michaela TJ Bohemians Praha
81 kg  Režnárová Lucie TJ Holešov
+87 kg  Králová Tereza PSK Olymp Praha
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1. LIGA MUŽŮ                                            
SKV Bonatrans Bohumín                             
SKV Horní Suchá                                         
TAK Hellas Brno                                          
1. LIGA ŽEN
TAK Hellas Brno „A“
TJ Bohemians Praha
TJ Hellas Brno „B“

Simona Hertlová získala mistrovský titul ve váze do 71 kg

LIGA JUNIORŮ   
SKV Horní Suchá                                 
TJ Holešov                                            
SKV Baník Havířov                              
LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ
SKV Bonatrans Bohumín
TJ TŽ Třinec
SKV Horní Suchá
LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ                                     
SKV Horní Suchá
SKV Baník Havířov
SKV GWC Bohumín

Svaz zápasu České republiky
Název svazu, zkratka, počet členů:
Svaz zápasu ČR (SZČR), 2120 členů
Sídlo: Zátopkova 100/2, P.O. BOX 40,
160 17 Praha 6 – Strahov
Telefon i fax: 242 429 222, e-mail: zapas@cuscz.cz,
internet: www.czech-wrestling.cz
Předseda: Belo Svitek, Přítkovská 1466, 415 02 Teplice, 
tel: 602 164 552, e-mail: belo.svitek@seznam.cz
Generální sekretář: Věra Švagrovská, viz sídlo
Název mezinárodní federace, její zkratka, sídlo a počet členských zemí:
United World Wrestling (UWW),
Rue du Chateau 6, 1804 Corsier –sur-Vevey, Suisse
170 zemí, www.unitedworldwrestling.org
Název evropské federace, její zkratka a sídlo:
Comite Europeen des Luttes Associées (CELA), Sofi a, Bulharsko
www.cela-wrestling.com

Rok 2020 byl pro všechny zcela výjimečný, neboť nás postihla světová pandemie Covid-
19.

Na základě toho byly průběžně v České republice vyhlášeny nouzové stavy a přísná hygie-
nická opatření. Postupně došlo k úplnému zákazu sportovní činnosti – s výjimkou profe-
sionálních sportovců. 

Svaz zápasu ČR stačil uspořádat pouze tři domácí soutěže, z toho pouze jednu v kategorii 
mužů, a to v řecko-římského stylu. 

Adéla Hanzlíčková (vpravo)
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Z evropských a světových soutěží proběhlo pouze ME mužů a žen v Itálii, kde ve váze do 
97 kg obsadil pěkné 5. místo Artur Omarov. 

Závěrem roku se poprvé v historii uskutečnil namísto plánovaného mistrovství světa Svě-
tový pohár jednotlivců, kde se skvělými výkony předvedli Adéla Hanzlíčková ve váze do 
68 kg, která v zápase ve volném stylu obsadila 2. místo, a Artur Omarov, jenž v zápase 
řecko–římském ve váze do 97 kg obsadil 3. místo.

Mistři České republiky 2020
MUŽI
Řecko	–	římský	styl	
55 kg Ondřej Todt (Hodonín)
60 kg Libor Milichovský (Havlíčkův Brod)
63 kg Vítek Lébl (CW Chomutov)
67 kg    Daniel Michal (Havlíčkův Brod)
72 kg    Jan Gelman (PSK Olymp Praha)
77 kg Jan Žižka (PSK Olymp Praha) 
82 kg    Oldřich Varga (Havlíčkův Brod)
87 kg    Petr Novák (Havlíčkův Brod)
97 kg    Ondřej Dadák (Lokomotiva Krnov)
130 kg  Štěpán David (PSK Olymp Praha)

Čeští reprezentanti v zápase

Unie zdravotně postižených sportovců 
České republiky
Název svazu, zkratka: Unie zdravotně postižených sportovců
České republiky, z.s. (UZPS ČR)
Sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
Telefon: +420 233 017 454 e-mail: uzps@uzps.cz
www: www.uzps.cz
Předseda svazu: Jaroslav Pata
 
Rok 2020 byl ovlivněn celosvětovou pandemií Covid-19, která měla za následek rušení akcí 
od těch nejmenších, až po přesunutí největšího sportovního svátku pro handicapované 
sportovce – paralympijských her v Tokiu. S ohledem na zrušené akce se rok 2020 rozhod-
la zhodnotit pouze Česká federace Spastic Handicap a Český svaz mentálně postižených 
sportovců.

Česká federace Spastic Handicap 
V notně omezeném programu roku 2020 se naši sportovci zúčastnili pouze několika mezi-
národních závodů handicapovaných sportovců. Z těch nejzajímavějších výsledků stojí 

za zmínku dvě první místa atletky Evy Datinské na mezinárodním mítinku v Marakéši v dis-
ciplínách koule a disk, 2. místo oštěpaře Petra Vrátila tamtéž a 3. místo para lukostřelkyně 
Šárky Musilové na World Ranking Tournament v Dubai. 

Naši para cyklisté se zúčastnili závodů Evropského poháru UCI ve slovenském Púchově,  
v kategorii tricyklů zvítězil František Kubínek a Petr Berger byl druhý. 

V alpském lyžování se náš reprezentant Tomáš Vaverka zúčastnil taktéž na Slovensku 

Boccisté Adam Peška, Kateřina Cuřínová 
a Radek Procházka na soustředění ve Sportovním centru Nymburk
Foto: Marián Lačný – ČFSH
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závodu Evropského poháru v Jasné a vybojoval ve slalomu i v obřím slalomu shodně páté 
místo. 

V paralympijském sportu boccia se, bohužel, v roce 2020 nakonec nepořádal jediný 
mezinárodní turnaj. Dobrou zprávou pro naši bocciu ale byl fakt, že na základě výsledků  
z předchozích sezón měli dva naši boccisté, Adam Peška a Kateřina Cuřínová, potvrzenou 
účast na Letních paralympijských hrách v Tokiu. Boccisté se tak v klidu mohli soustředit na 
tréninkovou přípravu na následující rok.

I pořádání domácích soutěží bylo v roce 2020 notně poznamenáno světovou pandemií  
a celá řada soutěží musela být rušena. Pouze v atletice a silniční cyklistice jsme tak uspo-
řádali mistrovství republiky.  

Český svaz mentálně postižených sportovců 
Navzdory těžké pandemické situaci a přísným dodržováním stanovených opatření se daři-
ly v oddílech sportovní aktivity v rámci možností zachovat. Také se uskutečnilo několik 
regionálních náborových soutěží a jedno  mistrovství ČR – vždy v období, kdy to bylo 
povoleno. 

Mimo sportovních aktivit proběhlo v roce 2020 i několik jiných, pro náš svaz velmi 
významných událostí. Jednou z nich bylo přijetí našich sportovců v Senátu a Poslanecké 
sněmovně místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou a předsedou Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR Radkem Vondráčkem. Tato významná akce proběhla 6. února 2020 jako 
společné setkání účastníků XIX. Zimních deaflympijských her Valtellina – Valchiavenna 
2019 v Itálii a účastníků V. Global Games Brisbane 2019.

V měsíci dubnu náš svaz na webových stránkách připravil akci s názvem „Buďme fit  
i v karanténě.“ Byla určena jako motivace a současně metodická podpora pro zvýšení 
pohybových aktivit našich členů a dalších zájemců. V době omezení sportovních činností 
byly náměty a rady na cvičení doma hojně využívány a ohlasy byly výborné.

Měsíc červenec byl úspěšný pro naše tenisové reprezentanty Ondřeje Sedliského 

a Josefa Husa, kteří se pod vedením trenérů Pavly Vildové a Jiřího Jerhota zúčastnili mezi-
národního tenisového turnaje Tenkur Cup kategorie D, který se konal v Trenčíně na Slo-
vensku. Přestože tentokrát žádná medaile „necinkla“, nasazení obou tenistů bylo obdi-
vuhodné, obzvláště když se jednalo o oficiální turnaj Slovenského tenisového svazu pro 
nehendikepované sportovce.

Další sportovní akcí, kterou se podařilo uspořádat, bylo 23. mistrovství ČR v tenisu, které 
proběhlo v tenisovém areálu TOSK Žamberk. Turnaj měl z důvodu mimořádných opatření 
menší účast soutěžících, ale na kvalitu a atmosféru všech odehraných zápasů to nemělo 
v žádném případě vliv.

Na tomto turnaji se sešli i tři aktivní reprezentanti - J. Hus, J. Humhal a O. Sedliský. V kate-
gorii Muži Open zvítězil Ondřej Sedliský z Integry Hradec Králové a v kategorii Muži B, 
žákyně B zvítězil Milan Rakaš z Integry Žamberk a druhé místo si zaslouženě vybojovala 
Magdalena Sailerová z Integry Hradec Králové. Velkou poctu a poděkování ovšem zaslouží 
všichni zúčastnění sportovci, a hlavně pořadatelé tohoto mistrovství. 

Český deaflympijský tým 2019 a český tým Global Games 2019 při 
přijetí představiteli senátu a poslanecké sněmovny
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Servisní centra sportu
Česká unie sportu disponuje ve všech krajích i okresech ČR sítí odborných územních 
administrativních pracovišť tzv. servisních center sportu, která vykonávají správu ČUS  
v daném místě působnosti.  Servisní centra sportu pomáhají zabezpečovat podmínky pro 
činnost svých členů a ostatních zájemců z řad sportovních organizací a sportovní veřej-
nosti především poskytováním služeb ekonomického, organizačně-administrativního či 
legislativně-právního charakteru. Servisní centra sportu spolupracují se samosprávami  
a usilují o vytváření vhodných ekonomických, materiálních a legislativních podmínek, kte-
ré směřují k podpoře a rozvoji sportovního prostředí. Servisní centra sportu dále organizu-
jí různé sportovní události a spolupracují při vzdělávání odborných pracovníků ve sportu.

Servisní centra sportu na úrovni kraje
Na úrovni kraje zajišťují správu záležitostí ČUS Krajské organizace ČUS 
(pobočné spolky ČUS):

Středočeská krajská organizace ČUS 
Zátopkova 100/2
Praha 6 - Břevnov
160 17
tel: 775 297 297, 776 169 064
email: sko@cuscz.cz
www: sck.cuscz.cz
FB: CUSstredoceska

Jihočeská krajská organizace ČUS 
Skuherského 14, box 52
České Budějovice
370 04
tel: 603 271 269, 778 779 119, 778 498 398
email: kratky@jck.cuscz.cz
www: jck.cuscz.cz

Plzeňská krajská organizace ČUS 
Úslavská 75
Plzeň
326 00
tel: 377 243 655 
email: kunschova@seznam.cz
www: plk.cuscz.cz

Karlovarská krajská organizace ČUS
Dr. Davida Bechera 18
Karlovy Vary 
360 01
tel: 353 586 229 
email: kko@cuskv.cz
www: cuskv.cz

Ústecká krajská organizace ČUS 
Vaníčkova 11
Ústí nad Labem
400 01
tel: 475 201 657 
email: ul.cstv@volny.cz
www: usk-cus.webnode.cz

Krajská organizace ČUS Libereckého
kraje 
Jablonecká 88/18
Liberec
460 05
tel: 603 844 413 
email: v.bohac@lb-sto.cz
www: cusliberec.cz

Královehradecká krajská organizace ČUS 
U Koruny 292
Hradec Králové 2
500 02
tel: 495 521 871 
email: info@cushk.cz
www: cushk.cz

Pardubická krajská organizace ČUS
K Vinici 1901
Pardubice
530 02
tel: 777 644 380
email: pko.cus@seznam.cz
www: cuspce.cz

Krajská organizace ČUS Kraje Vysočina
Evžena Rošického 6 
Jihlava
586 04
tel: 567 309 801 
email: cus.vysocina@iol.cz
www: sportvysocina.cz

Jihomoravská krajská organizace ČUS
Vídeňská 9
Brno
639 00
tel: 542 211 812 
email: cusjm@cusjm.cz
www: sportjm.cz 

Olomoucká krajská organizace ČUS
Na střelnici 1337/41
Olomouc
779 00
tel: 606 724 907
email: olks@cuscz.cz
www: olk.cuscz.cz

Zlínská krajská organizace ČUS
Hradská 854
Zlín
762 36
tel: 577 211 664
email: cus.zko@avonet.cz
www: zkocus.zlin.cz

Moravskoslezská krajská organizace ČUS
Vítkovická 3083 / 1
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00
tel: 739 003 929, 596 635 195
email: mskraj.cus@volny.cz 
www: msk.cuscz.cz

Pražská tělovýchovná unie
Hanusova 347/16
Praha 4
140 00
tel: 261 215 365
email: info@ptupraha.cz
www: ptupraha.cz

Servisní centra sportu na úrovni okresu
Na úrovni okresu zajišťují správu záležitostí ČUS Servisní centra sportu ČUS (pobočný 
spolky ČUS) ve spolupráci s Okresními sdruženími ČUS (speciální členové ČUS):

Středočeský kraj

Benešov:
Servisní centrum sportu ČUS Benešov
Okresní tělovýchovné sdružení Benešov, z.s.
Vnoučkova 1699
Benešov, 256 01
tel: 605 223 245 
email: otsbenesov@seznam.cz
www: benesov.cuscz.cz

Beroun:
Servisní centrum sportu ČUS Beroun
V Hlinkách 650/25
Beroun, 266 01
Okresní sdružení ČUS Beroun z.s.
Okružní 650
Beroun, 266 01
tel: 702 301 466
email: cus@cusberoun.cz
www: cusberoun.cz

Kladno:
Servisní centrum sportu ČUS Kladno
Fr. Kloze 2609
Kladno, 272 01
Unie tělovýchovných jednot a sportovních 
klubů okresu Kladno, z.s.
Stadion F. Kloze
F. Kloze 2628
Kladno, 272 01
tel: 606 639 877
email: cuskl@seznam.cz
www: kladno.cuscz.cz

Kolín:
Servisní centrum sportu ČUS Kolín
Okresní tělovýchovné sdružení Kolín, z.s.
Na Hradbách 157
Kolín I., 280 02
tel: 606 637 947 
email: otskolin@seznam.cz
www: sck.cuscz.cz
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Kutná Hora:
Servisní centrum sportu ČUS Kutná Hora
Okresní sdružení ČUS Kutná Hora, z.s.
Čáslavská 199
Kutná Hora 284 01
tel: 725 807 396
email: cus.kh@seznam.cz
www: oscuskh.cz

Mělník:
Servisní centrum sportu ČUS Mělník
Okresní tělovýchovné sdružení Mělník, z.s.
Pražská 417
Mělník, 276 01
tel: 311 249 445
email: otsmelnik@seznam.cz
www: melnik.cuscz.cz

Mladá Boleslav:
Servisní centrum sportu ČUS Mladá Bole-
slav
Okresní unie sportu Mladá Boleslav, z.s.
Průmyslová 862
Kosmonosy, 293 06
tel: 776 145 825 
email: svastova.michaela@seznam.cz
www: sck.cuscz.cz

Nymburk:
Servisní centrum sportu ČUS Nymburk
Okresní sdružení TJ a SK Nymburk, z.s.
Nerudova 512/10
Nymburk, 288 02
tel: 325 512 332 
email: ostjsknb@ostjsknb.cz 
www: ostjsknb.cz

Praha-východ:
Servisní centrum sportu ČUS Praha 
- východ
Školní 139
Mukařov, 251 62
Sdružení TJ/SK okresu Praha - východ, z.s.
V Závětří 1478/6
Praha 7, 170 00
tel: 220 514 676 
email: tjsk@tjskpv.cz 
www: cus-pv.webnode.cz

Praha-západ:
Servisní centrum sportu ČUS Praha - západ
Velká Podkova 94
Hradištko
252 09
Okresní sdružení ČUS Praha - západ, z.s.
Vaníčkova 315/7
Praha 6
160 17
tel: 773 556 650
email: oscuspz@gmail.com
www: praha-zapad.cuscz.cz

Příbram:
Servisní centrum sportu ČUS Příbram
Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s.
Žižkova 708, Příbram II
Příbram 
261 01
tel: 737 336 665
email: cuspribram@gmail.com
www: pribram.cuscz.cz

Rakovník:
Servisní centrum sportu ČUS Rakovník
Okresní unie sportu Rakovník, z.s.
Nábř. E. Beneše 2354
Rakovník 1
269 01
tel: 313 512 986 
email: cstvrakovnik@iol.cz
www: rakovnik.cuscz.cz

Jihočeský kraj:

České Budějovice:
Servisní centrum sportu ČUS 
České Budějovice
Okresní sdružení České unie sportu 
České Budějovice z.s.
Nám. Př. Otakara II. 33
České Budějovice
370 21 
tel: 606 380 851, 727 953 782
email: cb@jck.cuscz.cz
www: jck.cuscz.cz/cb

Český Krumlov:
Servisní centrum sportu ČUS 
Český Krumlov
Okresní sdružení České unie sportu Český 
Krumlov z.s.
Kaplická 19
Český Krumlov 
381 01
tel: 380 711 592, 380 716 362
email: ck@jck.cuscz.cz
www: jck.cuscz.cz/ck

Jindřichův Hradec:
Servisní centrum sportu ČUS 
Jindřichův Hradec
Okresní sdružení České unie sportu 
Jindřichův Hradec,z.s.
Jarošovská 743/II.
Jindřichův Hradec
377 01
tel: 607 942 505, 606 510 434 
email: j.svec@jck.cuscz.cz
www: jck.cuscz.cz/jh

Písek:
Servisní centrum sportu ČUS Písek
Okresní sdružení České unie sportu Písek, z.s.
Tyršova 395/3, Budějovické Předměstí
Písek
397 01
tel: 602 175 877 
email: halamova.ospisek@jck.cuscz.cz
www: jck.cuscz.cz/pi

Prachatice:
Servisní centrum sportu ČUS Prachatice
Okresní sdružení ČUS Prachatice, z.s.
U stadionu 270
Prachatice
383 01
tel: 388 312 161 
email: pt@jck.cuscz.cz
www: jck.cuscz.cz/pt

Strakonice:
Servisní centrum sportu ČUS Strakonice
Okresní sdružení Česká unie sportu 
Strakonice, z.s.
Husova 380
Strakonice 1.
386 01
tel: 777 281 123, 606 246 246 
email: osst@jck.cuscz.cz
www: jck.cuscz.cz/st

Tábor:
Servisní centrum sportu ČUS Tábor
Okresní sdružení České unie sportu 
Tábor, z.s.
Zborovská 2696
Tábor 3
390 03
tel: 381 281 379, 604 535 323 
email: kratky@jck.cuscz.cz
www: jck.cuscz.cz/ta

Plzeňský kraj:

Domažlice:
Servisní centrum sportu ČUS Domažlice
Sportovní unie okresu Domažlice, z.s.
Fügnerova 647
Domažlice, 344 01
tel: 607 743 878
email: kubalikz@email.cz 
www: cus-suod.cz

Klatovy:
Servisní centrum sportu ČUS Klatovy
Pošumavské sportovní sdružení okresu 
Klatovy, z.s.
Denisova 93/I
Klatovy, 339 01
tel: 376 311 065, 725 833 650
email: pssklatovy@seznam.cz
www: pssklatovy.cz
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Plzeň - město:
Servisní centrum sportu ČUS Plzeň - město
Plzeňská sportovní unie, z.s.
Úslavská 75
Plzeň
326 00
tel: 606 629 590
email: info@psuplzen.cz 
www: psu.plzen.eu

Plzeň – sever:
Servisní centrum sportu ČUS Plzeň - sever
Okresní sportovní sdružení ČUS Plzeň 
- sever, z.s.
Úslavská 75
Plzeň
326 00
tel: 377 244 611
email: jitkakrauzova@gmail.com 
www: cusps.cz

Rokycany:
Servisní centrum sportu ČUS Rokycany
Sportovní a tělovýchovná organizace 
Rokycany, z.s.
Jiráskova 214/1
Rokycany 1
337 01
tel: 723 536 872
email: jsvm.sykora@email.cz
www: stor.wbs.cz

Tachov:
Servisní centrum sportu ČUS Tachov
Sportovní sdružení Tachovska z.s.
Pobřežní 1656, PS 79
Tachov 1
347 01
tel: 775 286 936
email: vvsst@iol.cz
www: sporttachov.cz

Karlovarský kraj:

Cheb:
Servisní centrum sportu ČUS Cheb
Pivovarská 357/14
Cheb
350 02 
Sportovní unie Chebska, z.s.
Karlova 17
Cheb
350 02
tel: 354 430 382 
email: vvsuch@quick.cz
www: suchebska.cz

Karlovy Vary:
Servisní centrum sportu ČUS Karlovy Vary
Sportovní unie Karlovarska z.s.
Dr. D. Bechera 18
Karlovy Vary 1
360 01
tel: 604 105 496
email: bauerova@cuskv.cz
www: sukkv.cz 

Sokolov:
Servisní centrum sportu ČUS Sokolov
Tělovýchovná unie Sokolov, z.s.
Boženy Němcové 1780
Sokolov
356 01
tel: 352 622 747 
email: tvus@iol.cz
www:cuskv.cz/telovychovna-unie-sokolov

Ústecký kraj:

Děčín:
Servisní centrum sportu ČUS Děčín
Sportovní unie Děčínska, z.s.
Maroldova 1279/2
Děčín 
405 02
tel: 730 738 256
email: cstv-dc@volny.cz
www: sportovniuniedca.webnode.cz

Chomutov:
Servisní centrum sportu ČUS Chomutov
Březenecká 4704
Chomutov
430 04
Chomutovská sportovní unie, z.s.
17. listopadu 5461
Chomutov
430 04
tel: 774 293 253
email: chsu.scs@seznam.cz
www: chomutov.cuscz.cz

Litoměřice:
Servisní centrum sportu ČUS Litoměřice
Okresní sdružení ČUS Litoměřice, z.s.
Tř. Osvobození 191/17 
Litoměřice
412 01
tel: 607 879 140 
email: ltmcstv@iol.cz
www: sport-litomerice.webnode.cz

Louny:
Servisní centrum sportu ČUS Louny
Přátelství 2359
Žatec, 438 01
Lounská sportovní unie,z.s
Rybalkova 2391
Louny 1, 440 01
tel: 415 654 886
email: cstv@ln.cz
www: sport-louny.webnode.cz

Most:
Servisní centrum sportu ČUS Most
tř. Budovatelů čp. 2531
Most 
434 01
Sdružení sportovců Mostecka, z.s.
VÚHU
tř. Budovatelů 2830
Most
434 01
tel: 728 339 345
email: sportmost@centrum.cz
www: sportmost.webnode.cz

Teplice:
Servisní centrum sportu ČUS Teplice
Okresní sportovní sdružení Teplice, z.s.
Kollárova 1879/11
Teplice 1
415 01
tel: 417 559 237
email: sport-teplice@volny.cz
www: www.sport-teplice.cz 

Ústí nad Labem:
Servisní centrum sportu ČUS 
Ústí nad Labem
Sportovní unie okresu Ústí nad Labem, z.s.
Vaníčkova 9
Ústí nad Labem 1
400 01
tel: 475 210 951 
email: sportovniunie@ustinl.cz
www: sportovniunie-ustinl.webnode.cz

Liberecký kraj:

Česká Lípa:
Servisní centrum sportu ČUS Česká Lípa
Mánesova 1580/17
Česká Lípa
470 01
Sportovní unie Českolipska, z.s.
Žižkova 231/1
Česká Lípa
470 01
tel: 602 483 486
email: cuscl@seznam.cz
www: cuscl.cz

Jablonec nad Nisou:
Servisní centrum sportu ČUS 
Jablonec nad Nisou
Okresní organizace České unie sportu 
Jablonec nad Nisou, z.s.
Emilie Floriánové 9
Jablonec nad Nisou
466 01
tel: 602 420 770
email: ostvjbc@volny.cz
www: cusjablonec.cz
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Liberec:
Servisní centrum sportu ČUS Liberec
Liberecká sportovní a tělovýchovná 
organizace, z.s.
Jablonecká 88/18
Liberec
460 05
tel: 603 844 413 
email: v.bohac@lb-sto.cz
www: lb-sto.cz

Semily:
Servisní centrum sportu ČUS Semily
Husova 82
Semily
513 13
Okresní sportovní a tělovýchovné sdružení 
Semily, z.s.
3. května 327
Semily
513 01
tel: 481 621 307, 739 296 731
email: osts.semily@seznam.cz
www: osts-semily.cz

Královehradecký kraj:

Hradec Králové:
Servisní centrum sportu ČUS 
Hradec Králové
Královéhradecká unie sportu, z.s.
Habrmanova 192, PS 22
Hradec Králové
501 01
tel: 604 571 185 
email: hk@cushk.cz
www: cushk.cz/hk
 
Jičín:
Servisní centrum sportu ČUS Jičín
Unie sportu Jičínska, z.s.
Revoluční 1061
Jičín 1
506 01
tel: 493 533 025 
email: jc@cushk.cz
www: cushk.cz/jc

Náchod:
Servisní centrum sportu ČUS Náchod
Pražská 696
Náchod
547 01
Okresní sdružení České unie sportu 
Náchod, z.s.
Pražská 1759
Náchod
547 01
tel: 491 426 744 
email: na@cushk.cz
www: cushk.cz/na

Rychnov nad Kněžnou:
Servisní centrum sportu ČUS 
Rychnov nad Kněžnou
Okresní sdružení ČUS 
Rychnov nad Kněžnou, z.s.
U Stadionu 1498
Rychnov nad Kněžnou
516 01
tel: 732 775 252
email: rk@cushk.cz
www: cushk.cz/rk

Trutnov:
Servisní centrum sportu ČUS Trutnov
Tělovýchovná a sportovní unie 
Trutnovska, z.s.
Národní 199
Trutnov 1
541 01
tel: 731 148 104, 731 148 179
email: tu@cushk.cz
www: cushk.cz/tu

Pardubický kraj:

Chrudim:
Servisní centrum sportu ČUS Chrudim
Sportovní unie Chrudimska, z.s.
V Průhonech 685
Chrudim
537 03
tel: 469 622 087 
email: vcizinsky@quick.cz 
www: chrudim.cuspce.cz

Pardubice:
Servisní centrum sportu ČUS Pardubice
Pardubická sportovní organizace, z.s.
Pernerova 1490
Pardubice
531 65
tel: 777 771 731, 608 720 948 
email: pso.cstv@sport-pardubice.cz
www: pardubice.cuspce.cz

Svitavy:
Servisní centrum sportu ČUS Svitavy
Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s.
Kapitána Nálepky 39
Svitavy, 568 02
tel: 603 761 373, 605 190 519
email: rss.sy@seznam.cz 
www: svitavy.cuspce.cz

Ústí nad Orlicí:
Servisní centrum sportu ČUS Ústí nad Orlicí
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad 
Orlicí, z.s.
Zborovská 213
Ústí nad Orlicí, 562 01
tel: 777 736 319, 602 225 647
email: oss.uno@seznam.cz
www: usti.cuspce.cz

Vysočina:

Havlíčkův Brod:
Servisní centrum sportu ČUS 
Havlíčkův Brod
Okresní sdružení sportů Havlíčkův Brod, z.s.
Ledečská 3295
Havlíčkův Brod 1, 580 01
tel: 731 441 697 
email: predseda@osshb.cz
www: sportvysocina.cz/hb

Jihlava:
Servisní centrum sportu ČUS Jihlava
Jihlavská unie sportu, z.s.
Evžena Rošického 6
Jihlava, 586 04
tel: 567 309 801 
email: jus@sportjihlava.cz
www: sportjihlava.cz

Třebíč:
Servisní centrum sportu ČUS Třebíč
Okresní sdružení České unie sportu 
Třebíč, z.s.
Fügnerova 8
Třebíč 1
674 01
tel: 728 140 249
email: cstv.trebic@seznam.cz
www: sportvysocina.cz/trebic

Pelhřimov:
Servisní centrum sportu ČUS Pelhřimov
Pelhřimovská unie sportu, z.s.
Friedova 1464
Pelhřimov
393 01
tel: 565 322 528, 777 641 464
email: sport.pelhrimov@tiscali.cz
www: sportvysocina.cz/pelhrimov

Žďár nad Sázavou:
Servisní centrum sportu ČUS 
Žďár nad Sázavou
Okresní tělovýchovné sdružení 
Žďár nad Sázavou z.s.
Jungmannova 1496/10
Žďár nad Sázavou 1
590 01
tel: 561 202 168 
email: otszdar@gmail.com
www: sportvysocina.cz/zdar

Jihomoravský kraj:

Blansko:
Servisní centrum sportu ČUS Blansko
Okresní sdružení České unie sportu 
v okrese Blansko, z.s.
Rožmitálova 40
Blansko, 678 01
tel: 516 833 323
email: cus.musilova@gmail.com
www: cusjm.cz/blansko
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Brno-město:
Servisní centrum sportu ČUS Brno - město
Brněnské tělovýchovné sdružení, z.s.
Vídeňská 9
Brno, 639 00
tel: 542 213 273 
email: btsbrno@bts.cz
www: cusjm.cz/brno-mesto

Brno-venkov:
Servisní centrum sportu ČUS Brno- venkov
Vídeňská 470/9
Brno , 639 00
Tělovýchovná unie Brněnska, z.s.
Přízova 8/10
Brno, 601 45
tel: 543 254 848, 736 535 720 
email: sykora.tub@seznam.cz
www: sportjm.cz/brno-venkov

Břeclav:
Servisní centrum sportu ČUS Břeclav
Regionální sdružení ČUS Břeclav, z.s.
Veslařská 1
Břeclav, 690 84
tel: 608 760 350
email: cusbreclav@gmail.com 
www: cusjm.cz/breclav

Hodonín:
Servisní centrum sportu ČUS Hodonín
Okresní sdružení ČUS Hodonín z.s.
Tyršova 8
Hodonín, 695 01
tel: 774 400 701
email: cushodonin@seznam.cz
www:  cusjm.cz/hodonin

Vyškov:
Servisní centrum sportu ČUS Vyškov
Křečkovská 344/69
Vyškov
682 01
Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
Vyškov, 682 01
tel: 733 539 146
email: cusvyskov@gmail.com
www: cusjm.cz/vyskov

Znojmo:
Servisní centrum sportu ČUS Znojmo
Okresní sdružení ČUS Znojmo, z.s.
Dvořákova 2922/16
Znojmo, 669 02
tel: 515 224 455 
email: manazer.cusznojmo@gmail.com
www: cusjm.cz/znojmo

Olomoucký kraj:

Jeseník:
Servisní centrum sportu ČUS Jeseník
Okresní sdružení České unie sportu Jese-
ník, spolek
Dukelská 1240
Jeseník 1
790 01
tel: 584 412 547 
email: cstv.je@email.cz
www: jesenik.cuscz.cz

Olomouc:
Servisní centrum sportu ČUS Olomouc
Regionální sdružení České unie sportu 
Olomouc, z.s.
Legionářská 12
Olomouc 2
772 00
tel: 585 203 835
email: cstvol@iol.cz
www: olomouc.cuscz.cz

Prostějov:
Servisní centrum sportu ČUS Prostějov
Okresní sdružení České unie sportu 
Prostějovska, z. s.
Česká 813/15
Prostějov
796 01
tel: 727 961 065
email: cuspv@cuspv.cz
web: cuspv.cz

Přerov:
Servisní centrum sportu ČUS Přerov
Okresní sdružení ČUS Přerov, z.s.
MUDr. Petřivalského 1
Přerov
750 00
tel: 775 774 977
email: cusprerov@seznam.cz
www: prerov.cuscz.cz

Šumperk:
Servisní centrum sportu ČUS Šumperk
Okresní sdružení ČUS Šumperk, z.s.
Tyršova ul. 12
Šumperk
787 01
tel: 583 214 436 
email: vintrova@rps.cz
www: sumperk.cuscz.cz

Zlínský kraj:

Kroměříž:
Servisní centrum sportu ČUS Kroměříž
OS ČUS Kroměříž z.s.
Vrchlického 2899
Kroměříž 1
767 01
tel: 606 581 670
email: Lsyptakova@gmail.com
www: cstvkm.estranky.cz

Uherské Hradiště:
Servisní centrum sportu ČUS Uherské 
Hradiště
Růžová 436
Uherské Hradiště
686 01
Okresní sdružení ČUS Uherské Hradiště,z.s.
Tyršovo nám. 440
Uherské Hradiště
686 01
tel: 603 833 744
email: cus-uh@email.cz
www: cusuh.webnode.cz

Vsetín:
Servisní centrum sportu ČUS Vsetín
OS ČUS Vsetín, z.s.
Svárov 1082
Vsetín
755 01
tel: 774 554 664
email: cus.vsetin@seznam.cz
www: cusvsetin.cz

Zlín:
Servisní centrum sportu ČUS Zlín
OS ČUS Zlín z.s.
Hradská 854, P.P. 173
Zlín
762 36
tel: 577 210 020 
email: oscuszlin@gmail.com
www: zlin.cuscz.cz

Moravskoslezský kraj:

Bruntál:
Servisní centrum sportu ČUS Bruntál
Regionální sdružení České unie sportu 
v Bruntále, z.s.
Zahradní 1
Bruntál
792 11
tel: 554 718 245 
email: cusbruntal@seznam.cz
www: cusbruntal.cz

Frýdek-Místek:
Servisní centrum sportu ČUS Frýdek-Místek
Okresní sdružení České unie sportu 
Frýdek-Místek, z.s.
8. pěšího pluku 81
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 170 581 
email: cus.fm@seznam.cz
www: fm.cuscz.cz
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Zpráva o hospodaření ČUS k 31. 12. 2020
ČUS je organizací účtující dle vyhlášky č. 504/2002 pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, a to pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. 
Audit účetní závěrky je povinný a je obvykle prováděn v dubnu/květnu roku následujícího 
po účetní závěrce tak, aby byly pro VH ČUS k dispozici auditované výkazy společnosti. 
Audit provádí mezinárodní společnost BDO audit, s.r.o., která patří mezi 8 největších nad-
národních auditorských a poradenských firem. 

Struktura zprávy vychází z respektování principu maximální transparentnosti hospodaření 
a snaží se zachovat strukturu zpráv v minulosti schválených valnými hromadami. Důvodem 
je možnost srovnání s minulostí, a tudíž zachování informační kontinuity. 

Zpráva o hospodaření hlavní činnosti ČUS 

I.   Hospodaření ČUS v hlavní činnosti – Aparát, Volené orgány
Valná hromada, která se uskutečnila 24. června 2020 v Nymburce, schválila rozpočet 
České unie sportu na rok 2020.
Rozpočet byl sestaven do dvou základních částí, a to:

1. Náklady volených a poradních orgánů (předseda, místopředsedové, členové VV, Val-
ná hromada, Revizní komise).

2. Náklady aparátu (sekretariáty shora uvedených volených orgánů, oddělení účetní, 
právní, dotační, majetkové, vedení ČUS, management sportu).

Třetí částí rozpočtu byly tzv. společné výdaje, jejichž výsledky jsou popsány v kapitole 
II. Hlavní činnost ČUS – Ostatní.

Vývoj plnění rozpočtu ČUS v hlavní činnosti byl v roce 2020 následující:

V OBLASTI VOLENÝCH ORGÁNŮ je třeba zdůraznit, že členové výkonného výboru a revizní 
komise neměli po dobu výkonu své funkce vyjma cestovného žádné plnění. Mzdové pro-
středky za rok 2020 (které by se vyplácely v r. 2021) členům VV/RK nebyly z důvodu úspor-
ných opatření v rámci koronakrize přiznány. Vyplaceny byly pouze odměny za rok 2019,  
a to v lednu 2020 (tj. před vypuknutím koronakrize) s tím, že odměna předsedy VV/RK čini-
la 25 tis. Kč, místopředsedů VV/RK 20 tis. Kč a členů VV/RK 15. tis. Kč. Někteří členové se jí 
vzdali. V oblasti vlastní činnosti (tj. Volené orgány a Aparát dohromady) byl tedy rozpočet 
čerpán na 86,51 %, což znamená úsporu ve výši 2,66 mil. Kč proti plánu roku 2020. 

Úspory bylo dosaženo jednak z toho důvodu, že je v ČUS nadále praktikováno restriktivní 
hospodaření v oblasti nákladů (v minulosti v ČUS pracovalo 301 zaměstnanců, v roce 2020 
to bylo 140 zaměstnanců), ale i to, že v r. 2020 byla část nákladů ve výši cca 3,3 mil. Kč účto-
vána přímo na střediska jednotlivých projektů ČUS (např. i Sportuj s námi). 

Karviná:
Servisní centrum sportu ČUS Karviná
Okresní sdružení České unie sportu 
Karviná, z.s.
Univerzitní nám. 242/2
Karviná
733 01
tell: 604 606 958, 721 109 118 
email: cuskarvina@seznam.cz
www: cuskarvina.cz

Nový Jičín:
Servisní centrum sportu ČUS Nový Jičín
Okresní sdružení České unie sportu 
Nový Jičín, z.s.
Msgr. Šrámka 21
Nový Jičín
741 01
tel: 553 822 346
email: cusnj@seznam.cz
www: nj.cuscz.cz

Opava:
Servisní centrum sportu ČUS Opava
Regionální sdružení České unie sportu v 
Opavě, z.s.
Vodárenská 2736/18
Předměstí, Opava
747 07
tel: 553 625 474, 553 625 319, 604 360 980 
email: cus@cusopava.cz
www: cusopava.cz

Ostrava:
Servisní centrum sportu ČUS Ostrava
Ostravská tělovýchovná unie
Nám. S. Čecha 10
Ostrava 2
702 00
tel: 596 136 586 
email: otu@otu.cz
www: otu.cz

Hlavní město Praha:
Servisní centrum sportu ČUS Praha
Pražská tělovýchovná unie, z.s.
Hanusova 347/16
Praha 4
140 00
tel: 261 215 365
email: info@ptupraha.cz
www: ptupraha.cz

Hospodářský výsledek 2020 Rozpočet 2020 Skutečnost 2020 Rozdíl + překročení;  
-úspora 

Čerpání 
v %

Volené orgány -1 920 000,00 -1 044 706,03 -875 293,97 54,41 %

Aparát ČUS -17 827 000,00 -16 038 196,34 -1 788 803,66 89,97 %

CELKEM vlastní činnost ČUS -19 747 000,00 -17 082 902,37 -2 664 097,63 86,51 %
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Vývoj hospodaření ve vlastní činnosti ukazuje následující tabulka a grafy:

II.  Hlavní činnost ČUS – Ostatní 
Jak již bylo uvedeno výše, ostatní činnost se skládá z těchto uvedených činností: 

I. Úroky a další příjmy a výdaje ČUS 
II. Projekty ČUS 
III. Sportuj s námi
IV. Sportovní hry seniorů 
V. Státní dotace 
VI. Vlastní zdroje 
VII. COVID Dotace
VIII. Moravskoslezský kraj
IX. Opuštěný majetek 
X. Mimořádné náklady + náklady předchozích období – hlavní činnost 

Pol. Popis položky Částka +.Ztráta; 
-Zisk

Stručný komentář

1 Mimořádné náklady v hlavní 
činnosti (ztráta)

5 784 352,20 Mimořádné náklady spojené s tvorbou 
opravné položky pohledávka Vítkovice 
(4.142 tis. Kč) a právní zastoupení v kau-
ze “Sportovní dotace”

2 Opuštěný majetek (zisk) -136 780,00 Jedná se HV střediska 80 - Opuštěný 
majetek

3 Vlastní zdroje (stř. 71+76-zisk) -1 584 602,62 Hlavní položky jsou uvedeny níže:

 z toho:

3a. Právní služby - 689 tis. Kč; Medi-
ální inzerce – VLM//ZÁPOČET 327 
tis. Kč (ztráta)

1 016 269,46 Právní služby - 689 tis. Kč; Mediální inzerce 
– VLM//ZÁPOČET 327 tis. Kč (ztráta)

3b. Daň z úroků, ostatní sociální 
náklady, bankovní poplatky 
(ztráta)

11 093,99 Daň z úroků, ostatní sociální náklady, ban-
kovní poplatky (ztráta)

3c. Stipendia VOŠ ČUS + Dary OS ČUS 
Sportovec roku + Dary Veritas, 
Viewer (ty jsou proti výnosu) 
(ztráta)

602 190,47 Stipendia VOŠ ČUS + Dary OS ČUS Sporto-
vec roku + Dary Veritas, Viewer (ty jsou proti 
výnosu) (ztráta)

3d. Tvorba opravných položek 
(ztráta)

14 000,00 Tvorba opravné položky k Nakladatelství O 
Praha (14 tis. Kč)

3e. Poskytnuté příspěvky-doplnění 
dotace MŠMT, standardní příspě-
vek, ostatní (ztráta)

16 035 000,00 Poskytnuté příspěvky regionům + ostatním 
subjektům (Klub kuší + Fotbal Kostelec na 
Hané)

3f. Úroky + Výnos-Dar- software 
Veritas,Team Viewer (zisk)

-599 935,24 Úroky + Výnos-Dar- software Veritas,Team 
Viewer (zisk)

3g. Přijaté kompenzace z COVID 
Programů (zde je to “zisk” - v hos-
podářské činnosti je to ztráta)

-17 528 819,30 Přijaté kompenzace z COVID Programů - 
Antivirus (8,4 mil.)   Covid Ubytování (2 mil.)/ 
NSA - COVID-Sport (7,1 mil.)

3h. Přijaté příspěvky a dary (zisk) -1 134 402,00 Vybrané členské příspěvky dle směrnice

4 Hospodářský výsledek projek-
tů ČUS (stř. 59,60-69-ztráta)

3 933 250,95 Blíže Hlavní činnost ČUS - Ostatní

5 Společné výdaje (ztráta) 0,00 Náklad na příspěvek do sdružení Zelený 
ostrov

6 Poplatky soudní/další poplat-
ky/daň z úroků (ztráta)

2 227,54 Daň z úroků (ztráta)

7 Dividenda SŠM, Pec (zisk) -23 697 246,33 Čistá dividenda SŠM, Pec (zisk)

8 Ostatní výnosy a náklady (zisk) -491 233,42 Úroky z půjček, z b.ú, bonusy pojišťoven

9 Rozpočet Vlastní činnosti 
(ztráta)

17 082 902,37 Viz Hospodaření ČUS v hlavní činnosti

10 Dotace přijatá (zisk) -70 357 200,00 Dotace MŠMT - Výzva střešní organizace 
(35,57 mil. Kč); Dotace projektu MSK 
(34,79 mil. Kč)

11 Dotace na výstupu (ztráta) 70 357 200,00 Příspěvek z Dotace Výzva MŠMT střešní 
organizace (35,57 mil. Kč) pro SCS; 
Příspěvek z Dotace projektu MSK (34,79 
mil. Kč)

12 Náklady na proces administra-
ce MSK (ztráta)

32 670,00 Náklady na proces administrace MSK 
(ztráta)

Vývoj rozpočtu vlastní činnosti

Rok Plán Skutečnost
2006 28 655 000,00 27 594 936,00
2007 28 881 000,00 27 740 300,00
2008 27 927 000,00 27 308 669,00
2009 25 132 000,00 24 970 225,00
2010 24 246 000,00 23 864 132,33
2011 22 368 256,60 21 714 689,39
2012 17 089 920,66 16 637 739,58
2013 19 983 573,96 17 091 915,40
2014 19 920 302,40 17 576 713,01
2015 19 991 943,60 18 088 698,67
2016 19 337 000,00 16 433 858,05
2017 19 822 700,00 17 397 652,54
2018 19 996 320,00 17 696 949,21
2019 19 858 565,00 17 781 903,77
2020 19 747 000,00 17 082 902,37
2021 18 948 000,00

Náklady na vlastní činnost - sekretariát ČUS
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Stav a rozsah žádostí o poskytnutí kompenzací podle jednotlivých, státem vyhláše-
ných programů obou vln Covid-19 
V rámci první vlny pandemie stát vyhlásil několik balíků kompenzačních podpor. V rámci 
těchto podpor byly vyhodnoceny jako pro ČUS možné tři níže uvedené programy:

1) Program Antivirus vyhlašovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR na 
měsíce březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec 2020.

 V rámci programu Ativirus byly měsíčně uplatňovány náklady na zaměstnance, kteří 
byli na tzv. překážkách v práci na straně zaměstnavatele (100% mzdy). Celkově bylo  
z programu do konce roku 2020 vyplaceno 10.716.307,- Kč

2) Výzva 1/2020 - Covid – Sport vypsaná ze strany Národní sportovní agentury  
v 06/2020.

 V rámci Výzvy Covid-Sport vykázala ČUS náklady za rozhodné období (03-05/2020) ve 
výši 14.295.028,97 Kč. Dotace je stanovena na 50 % způsobilých nákladů, a činila tak 
7.147 mil. Kč. 

3) Výzva Covid – Ubytování vypsaná ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR  
v 09/2020.

 V rámci Výzvy Covid – Ubytování se ČUS narychlo podařilo získat výzvou požadované 
certifikáty na ubytovací kapacity v Nymburku s tím, že ubytování „B“ bylo zařazeno do 
kategorie tříhvězdičkový hotel a ubytování „A“ bylo zařazeno do kategorie dvouhvěz-
dičkový hotel. Na tříhvězdičkový hotel byla vypsána podpora ve výši 300,- Kč/dispo-
nibilní pokoj a na dvouhvězdičkový hotel byla vypsána podpora 200,- Kč/disponibilní 
pokoj. Protože se v rozhodném období 14. 3. 2020 – 24. 5. 2020 v Nymburku nacházeli 
na soustředění mladí sportovci z Číny, bylo jimi obsazeno celkem 16 pokojů na „béč-
ku“. Zbylé disponibilní pokoje byly uplatněny do žádosti o dotaci. Celkem bylo požádá-
no a do konce r. 2020 vyplaceno 1 994 400,- Kč.

4) Výzva Covid – Nájemné II  vypsaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
 V rámci této výzvy se ČUS podařilo zajistit čestné prohlášení České televize ohledně 

nájmu pozemků v PS Podolí, jež je povinnou přílohou žádosti. Na základě tohoto pro-
hlášení bylo požádáno o 145.824,- Kč.

CELKOVÝ PŘEHLED žádaných/obdržených „Covid – dotací je uveden níže:
  Antivirus (MPSV) – žádáno 10.716.307,- Kč
  Covid – Nájemné II (MPO) – žádáno 145.824,- Kč
  Covid – Sport (NSA)  – žádáno 7.147.514,30 Kč
  Covid – Ubytování I (MMR) – žádáno 1.994.400,- Kč

Program Očekávaný 
nárok

Vyplaceno 
2020

K 31.12.2020 
zbývá

Pozn.

Antivirus (MPSV) - 03/2020 1 217 281,00 1 217 281,00 0,00 Vyplaceno v 2020

Antivirus (MPSV) - 04/2020 2 174 401,00 2 174 401,00 0,00 Vyplaceno v 2020

Antivirus (MPSV) - 05/2020 1 324 507,00 1 324 507,00 0,00 Vyplaceno v 2020

Antivirus (MPSV) - 10/2020 1 569 761,00 1 569 761,00 0,00 Vyplaceno v 2020

Antivirus (MPSV) - 11/2020 2 284 265,00 2 100 955,00 183 310,00 Doplaceno v 2021

Antivirus (MPSV) - 12/2020 2 146 092,00 0,00 2 146 092,00 Doplaceno v 2021

Covid – Nájemné II (MPO) 145 824,00 0,00 145 824,00 Doplaceno v 2021
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Po započtení všech shora uvedených středisek činí HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK roku 2020  
v hlavní činnosti ZTRÁTU 925 540,69 Kč.

Informace o postupu ČUS v rámci omezení způsobených Covid-19: První vlna, jaro 
2020
V období mezi 13. 3. 2020 a současností bylo vládou přijato či zrušeno mnoho opatření 
týkajících se jak provozů ČUS, sportovní činnosti ve vztahu ke sportovním organizacím, 
tak i ve vztahu k obecné veřejnosti. Příslušná opatření vlády či ministerstva zdravotnictví 
ČUS průběžně zveřejňovala na svých webových stránkách, abychom v maximální míře 
pomohli členské základně ČUS (ale i dalším subjektům) se v nařízeních zorientovat a řídit 
se jimi v praxi.

Ze strany státu (konkrétně MPSV), byl spuštěn program Antivirus, v rámci kterého bylo 
možné žádat proplacení mezd zaměstnancům na překážkách v práci až do výše 80 % 
jejich mzdy (vč. SP/ZP) s maximální podporou 39 tis. Kč/zaměstnanec. ČUS tohoto pro-
gramu využila a na základě písemné dohody s odborovou organizací určila zaměstnan-
cům jednak „služby“ v kanceláři – tj. přítomnost na pracovišti tak, aby se v jedné kanceláři 
nepohybovala víc než jedna osoba (pokud to bylo možné) a dále pak dny, kdy budou mít 
překážky v práci na straně zaměstnavatele. Na základě rozpisu a docházek zaměstnanců 
pak byla podána žádost do programu Antivirus s tím, že za měsíc březen byl uplatněn 
nárok ve výši 1.521.600,36 Kč, z čehož 80 % k proplacení činí 1.217.280,28 Kč. Vzhledem 
k tomu, že ztráty na tržbách jsou v desítkách mil. Kč a další podpora státu byla absolut-
ně nedostatečná (objem měsíčních mezd ČUS činí cca 5 mil. Kč, příspěvek z Antiviru se 
pohybuje v řádu cca 2,2 mil. Kč/měsíc), nastane v budoucnu otázka, zda podat či nepodat 
žalobu na stát na náhradu škody.

Informace o postupu ČUS v rámci omezení způsobených Covid-19: Druhá vlna, 
podzim 2020
Počínaje druhou polovinou září 2020 bylo vládou opět přijato několik postupně se zpřís-
ňujících opatření týkajících se pandemie Covid-19. Většina klientů SC Nymburk již koncem 
srpna a na začátku září zrušila svoje plánované pobyty ve sportovním centru Nymburk.  
S vyhlášením nouzového stavu dne 5. 10. 2020 a společně s opatřeními omezujícími spor-
tovní aktivity zrušili pobyt v podstatě všichni klienti. SC Nymburk tedy najel na silně ome-
zený provoz. Dne 5. 10. 2020 byly tréninky omezeny na 10 osob u vnitřních prostor a na 
20 v případě vnějších prostor, dne 9. 10. 2020 se zakázaly sportovní aktivity ve vnitřních 
prostorech a s účinností ke dni 14. 10. 2020 se i venkovní tréninky omezily na 6 osob. 

Dne 9. 10. 2020 byly z rozhodnutí státu uzavřeny plavecké bazény. Činnost LA Zadov byla 
zakázána dnem 3. 12. 2020 a středisko tak přišlo o celou zimní sezonu. 

13 Běžný HV bez mimořádných 
nákladů (zisk)

-4 858 811,51 Hospodářský výsledek z běžné hlavní 
činnosti (ztráta)

14 Mimořádný HV z hlavní činnos-
ti (ztráta)

5 784 352,20 Ztráta z mimořádných operací v hlavní 
činnosti (opravná položka Vítkovice 4,14 
mil. Kč; 1,64 mil. Kč náklady na obhajobu 
v kauze “dotace”)

15 ZTRÁTA Z HLAVNÍ ČINNOSTI 925 540,69 Ztráta z hlavní činnosti
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daň z příjmů, v r. 2018 např. prodej hotelu Sportcentrum Brandýs, platební výměry F.Ú.  
a rezervy na ně či jejich rozpuštění) či o náklady z minulých let. Typicky je to tedy čin-
nost, která se neopakuje a/nebo ji management nemůže ovlivnit svou činností.

Hospodaření v běžné činnosti
Jelikož mimořádné výsledky ČUS účtuje na středisko 999 (aby tyto náklady a výnosy ne- 
ovlivňovaly skutečnou výši dosažených výsledků středisek tak, jak bylo avizováno na 
minulých valných hromadách), nebudeme v níže uvedené kapitole vycházet z HV hospo-
dářské činnosti vč. tzv. mimořádných výsledků, ale budeme dále popisovat běžné hospo-
daření roku 2020, které skončilo ve ZTRÁTĚ ve výši 31.194.076,63 Kč. Plánována byla 
ZTRÁTA ve výši 36.368.627,92 Kč, úspora činí 5.174.551,29 Kč. 
HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY ROKU 2020 BEZPRECEDENTNĚ NEGATIVNĚ OVLIVNILY 
VLÁDNÍ ZÁKAZY A OMEZENÍ PODNIKÁNÍ BEZ DOSTATEČNÝCH KOMPENZACÍ. V PŘÍ-
PADĚ, ŽE SE V R. 2021 PŘÍSTUP ZÁSADNĚ NĚZMĚNÍ, EXISTUJE VARIANTA, ŽE BUDOU 
ZPŮSOBENÉ ŠKODY VYMÁHÁNY SOUDNĚ. 
Připomínáme, že vyčlenění mimořádných výsledků hospodaření do zvláštního 
střediska 999 není „odkladištěm nákladů“ za účelem vylepšení běžných výsledků, 
ale jediným motivem je zachovat časovou řadu běžného hospodaření středisek tak, 
aby byly jednotlivé roky v časové řadě srovnatelné. Např. v roce 2015 mimořádná 
činnost celkový hospodářský výsledek zlepšila, v roce 2016 naopak zhoršila a v r. 
2020 ho opět zlepšuje. Mimořádný HV zahrnuje především zisk z rozpuštěné rezervy na 
daň z příjmů na rok 2019. 

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že k 31.12. 2020 činila ZTRÁTA běžné hospodářské čin-
nosti 31.194.076,63 Kč.
 

 + ZTRÁTA;   -ZISK Plán 2020 
+ZTRÁTA; -ZISK

Skut. 2020 
+ZTRÁTA; -ZISK

Rozdíl oproti plánu         
(-úspora; +nesplněno) 

Aparát 6 786 225,79 6 655 515,12 -130 710,67

Strahov 837 791,21 364 025,05 -473 766,16

Nymburk 14 294 239,21 13 460 812,44 -833 426,77

Brandýs -488 598,70 1 477 602,11 1 966 200,81

Podolí 16 889 651,08 7 605 083,32 -9 284 567,76

Zadov -1 950 680,67 1 631 038,59 3 581 719,26

CELKEM HV Z BĚŽNÉ 
ČINNOSTI (ZTRÁTA) 36 368 627,92 31 194 076,63 -5 174 551,29

Aparát hospodářské činnosti vč. účetní služby splnil plán s úsporou 131 tis. Kč, tj. roz-
počet byl dodržen. 

Středisko Strahov splnilo plán s úsporou 474 tis. Kč. Oproti předchozím letům již ČUS 
neposkytoval úklidové služby MHMP a neprováděl opravy majetku na Strahově, kladně 
se do HV centra projevil hlavně úrok z půjčky FAČR ve výši 536 tis. Kč, který nebyl součástí 
plánu. Státní investiční dotace od MŠMT nebyla poskytnuta žádná, z vlastních zdro-
jů bylo investováno 1.941 tis. Kč.
Středisko Nymburk plán splnil s úsporou 833 tis. Kč. Ztráta centra po vládních covido-
vých opatřeních činila 13 461 tis. Kč, přičemž loňský zisk byl 6.466 tis. Kč. Další komentář by 
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Covid – Sport (NSA) 7 147 514,30 7 147 514,30 0,00 Vyplaceno v 2020

Covid – Ubytování I (MMR) 1 994 400,00 1 994 400,00 0,00 Vyplaceno v 2020

CELKEM 20 004 045,30 17 528 819,30 2 475 226,00

Celkově tedy byla ČUS  v r. 2020 z jednotlivých programů vyplacena částka 
17.528.819,30 Kč

Dopad vládních restrikcí svobody podnikání  
do ekonomiky ČUS
Dopad do ekonomiky ČUS nejlépe vystihují výsledky hospodaření v rámci ČUS –  
i přes snahu žádat o veškeré možné kompenzace stát selhal a ČUS se v hospodaření 
propadl z loňského zisku 12 500 tis. Kč do ztráty ve výši 31 096 tis. Kč, tj. ČUS byl 
připraven MINIMÁLNĚ o více než  43 596 tis. Kč  (přijaté kompenzace tento výsle-
dek již obsahují!!!).  Za minimální je tato částka označena proto, že další – tentokrát 
finanční – rozdíl je podchycen v tom, že v r. 2019 bylo investováno celkem 37 231 tis. 
Kč, kdežto v r. 2020 jen 15.255 tis. Kč, neboť finanční prostředky z rezerv z minulých 
let za prodané majetky musely být používány na běžný provoz ČUS. 

BEZ FINANČNÍCH ÚSPOR Z MINULÝCH LET BY ČUS JIŽ OD ŘÍJNA 2020 NEMĚL NA 
VÝPLATU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ.

 
Zpráva o hospodaření v hospodářské činnosti ČUS

I.   Charakteristika sportovních center ČUS
Sportovní centra jsou součástí České unie sportu a zajišťují správu a provoz jejího majetku. 
Sportovní centra slouží jak pro sportovní přípravu sdružených subjektů v ČUS, tak veřej-
nosti. Majetkově jsou tato sportovní centra ve vlastnictví České unie sportu a v r. 2020 byla 
tvořena následujícími středisky:

 Sportovní areál Strahov
 Sportovní centrum Nymburk
 Sportcentrum Brandýs nad Labem
 Plavecký stadion Podolí
 Lyžařský areál Zadov
Z vývoje ekonomiky je zřejmé, že některá Sportovní centra jsou schopna při současném 
nastavení vytvořit kladné hospodářské výsledky, popřípadě snížit ztrátu. Bohužel rok 
2020 zasáhla katastrofální omezení ze strany státu v rámci protipandemických opatření 
Covid-19 a běžné hospodaření center (bez dotačních kompenzací) se propadlo do bez-
precedentní ztráty 31 194 tis. Kč.

II.  Hospodaření sportovních center – plnění plánu v roce 2020
Výsledky hospodaření sportovních center jsou rozděleny na 2 části:

a. Hospodaření v běžné činnosti = běžná činnost středisek (sportovních center) zahrnující 
činnosti opakované a to takové, které může management ovlivnit svou činností.

b. Mimořádný hospodářský výsledek. Jedná se např. o účetní operace spojené s prode-
jem majetků (zůstatková cena, prodejní cena, rezerva na daň z převodu, rezerva na 
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byl asi nadbytečný. V roce 2020 bylo do areálu investováno z vlastních zdrojů 3.265 
tis. Kč, státní dotace nebyla poskytnuta žádná.
Středisko Brandýs nad Labem bylo prodáno. I přesto nesplnilo plán. Důvod byl ten, 
že před inventurou bylo provedeno vyhodnocení stavu pohledávek, a protože hlavně  
u Sportcentra Brandýs narostlo zpoždění úhrad nad 6 měsíců po splatnosti, a to primár-
ně kvůli odkladům splátek způsobených výpadkem příjmů dlužníků z důvodu vládních 
opatření v rámci pandemie Covid-19, byly v roce 2020 tvořeny opravné položky k pohle-
dávkám ve sportcentru Brandýs v úhrnné hodnotě 1.911 tis. Kč.

Středisko PS Podolí plán plnil s úsporou ve výši 9 285 tis. Kč. V tomto centru dopad 
Covid–19 opatření nabyl takový, jaký se předpokládal, neboť jsme v rámci jejich uvolně-
ní stihli včas „podchytit“ letní sezónu v PS Podolí. I tak ale skončilo centrum se ztrátou 
7.605 tis. Kč, přičemž zisky v minulých letech oscilovaly kolem plus 10 mil. Kč. Stejně jako 
u SC Nymburk je další komentář asi nadbytečný. V roce 2020 bylo do areálu investováno 
z vlastních zdrojů 6.066 tis. Kč, státní dotace nebyla poskytnuta žádná, dotace MHMP na 
investice činila 3.100 tis. Kč.

Středisko LA Zadov plní plánovalo zisk 1 950 tis. Kč, nakonec ale končilo ztrátou 1 631 tis. 
Kč a plán tak nesplnilo o 3 582 tis. Kč. Důvod byl ten, že plán nepočítal s vládou nařízeným 
totálním uzavřením centra v prosinci 2020. V LA Zadov bylo v r. 2020 investováno 883 tis. 
Kč z vlastních zdrojů.

Celkově se dá říci, že dopady vládních restrikcí a zákazů v rámci Covid–19 do ekono-
miky ČUS nejlépe vystihují výsledky hospodaření v rámci celého ČUS – i přes sna-
hu žádat o veškeré možné kompenzace stát selhal a ČUS se v hospodaření propadl  
z loňského zisku 12 500 tis. Kč do ztráty ve výši 31 096 tis. Kč, tj. ČUS byl připraven 
MINIMÁLNĚ o více než 43 596 tis. Kč  (přijaté kompenzace tento výsledek již obsa-
hují!!!!).  Za minimální je tato částka označena proto, že další – tentokrát finanční 
– rozdíl je podchycen v tom, že v r. 2019 bylo investováno celkem 37 231 tis. Kč, 
kdežto v r. 2020 jen 15.254 tis. Kč, neboť finanční prostředky z rezerv z minulých let 
za prodané majetky musely být používány na běžný provoz ČUS. 

III. Mimořádný hospodářský výsledek – Mimořádné náklady a Náklady 
      předchozích období  
Níže uvádíme přehled mimořádných nákladů/výdajů a mimořádných výnosů/příjmů. 
Mimořádný hospodářský výsledek (dopad do C-F upřesňuje, zda se jednalo o reálný výdaj 
nebo jen účetní operaci):

Náklady/Výdaje:

Mimořádné náklady a náklady minulých období: Částka v Kč Dopad do C-F

Právní poradenství a posudek – kauza Nemovitost/
prodej Brandýs 

145 000,00 FINANČNÍ I ÚČETNÍ 
POHLED

Rozpuštění rezervy na Daň z příjmů právnických osob 
r. 2019

-1 168 500,00 ÚČETNÍ POHLED

Celkem mimořádné náklady (záporný náklad je 
výnosem)

-1 023 500,00 ÚČETNÍ NÁKLAD 
(záporný náklad je 

výnosem)

Celkem mimořádné Výdaje (z pohledu C-F) 145 000,00 FINANČNÍ VÝDAJ

Výnosy/Příjmy:

Mimořádné výnosy a výnosy minulých období: Částka v Kč Dopad do C-F

Celkem mimořádné výnosy 0,00 ÚČETNÍ VÝNOS

Celkem mimořádné Příjmy (z pohledu C-F) 0,00 FINANČNÍ PŘÍJEM

Celkový dopad mimořádné činnosti do hospodářského výsledku / cash-flow:

Dopad mimořádné činnosti do hospodářského 
výsledku / cash-flow

Částka v Kč Pozn:

Dopad do hospodářského výsledku -  
MIMOŘÁDNÁ činnost 2020 (ZISK)

1 023 500,00 Účetní ZISK

Dopad do hospodářského výsledku - 
FINANČNÍ DOPAD (ZTRÁTA)

-145 000,00 Finanční 
ZTRÁTA

IV. Závěr k hospodaření v hospodářské činnosti ČUS
Níže uvedená tabulka sumarizuje výsledky hospodářské činnosti:

Účetní i finanční přínos běžné činnosti je díky státním zásahům do svobody pod-
nikání ZÁPORNÝ. Odpisový štít sice činil 13 936 tis. Kč, ale ZTRÁTA z běžné činnosti 
činila 31 194 tis. Kč, tj. běžná hospodářská činnosti konzumovala uspořené finanční 
prostředky ve výši 17.258 tis. Kč (viz. záporná EBITBA). 

Na vývoji EBITDA je nejlépe vidět dopad koronakrizových opatření vlády na finan- 
ční pozici ČUS. 

Pol. Popis položky Částka (-ZISK/ 
+ZTRÁTA)

Stručný komentář

a. HV běžné Hospodářské činnosti 
ČUS v roce 2020

31 194 076,63 ZTRÁTA z běžné hospodářské 
činnosti

b. HV z Mimořádné hosp. činnosti 
(vč. nákladů z minulých let)

-1 023 500,00 ZISK z mimořádných nákladů a výno-
sů a nákladů a výnosů min. let HV

c. HV Hospodářské činnosti ČUS 
v roce 2020 (běžný+mimořádný 
HV)

30 170 576,63 ZTRÁTA HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 
po zahrnutí mimořádného HV

Plán hospodářské činnosti za rok 2020 byl sice splněn, ale to nenahradí ztráty spo-
jené se zákazem/omezením podnikání v ČR.
Dopad výsledků běžné hospodářské činnost do C-F organizace ukazuje níže uvedená 
tabulka:

a. HV běžné Hospodářské činnosti 
ČUS v roce 2020

-31 194 076,63 Ztráta z běžné činnosti

b. Odpisy majetku mimo odpisů 
dotačních

13 935 834,57 Suma odpisů hospodářské činnosti 
(mimo odpisů majetku z dotací, 
neboť tyto odpisy jsou kompenzová-
ny výnosy z odpisů)

c. Finanční propad hospodářské 
činnosti po odpisech (položka 
b.-a.)

-17 258 242,06 Finanční propad hospodářské 
činnosti po odečtení nedotačních 
odpisů
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Hospodaření s rezervním fondem svazů, členskými 
příspěvky

I. Rezervní fond svazů
Rezervní fond národních sportovních svazů byl schválen v roce 1993 na třetí valné hromadě 
ČUS ve výši 10 mil. Kč. Fond se řídí statutem dle znění, které bylo schváleno valnou hroma-
dou.

Vývoj účetního stavu rezervního fondu svazů ČUS v roce 2020 byl následující:

Počáteční stav fondu (k 31.12. 2019) 10 479 249,34 Kč

Půjčeno celkem 7 400 000,00 Kč

Vráceno s poplatky 4 827 500,00 Kč

Poplatky za rok 2020 -57 500,00 Kč

Vráceno - bez poplatků 4 770 000,00 Kč

Zbývá k 31.12. 2020 vrátit bez poplatků 2 630 000,00 Kč

Účetní stav fondu v roce 2020 v Kč 10 479 249,34 Kč

Možno si půjčit (nový stav fondu-k dispozici na b.ú.) 7 849 249,34 Kč

Finanční stav rezervního fondu svazů ČUS je následující:

Účetní stav fondu k 31.12. 2020 v Kč 10 479 249,34

Skutečný stav na běžném účtu k 31.12. 2020 7 849 249,34

Rozpůjčováno svazům (bude vráceno) 2 630 000,00

Finanční deficit/přebytek 0,00

Shora uvedená tabulka ukazuje, že částka 2.630.000,- Kč je půjčena svazům, 7.849.249,34 
Kč je fyzicky na účtu v penězích. Po narovnání účetního a skutečného stavu fondu (rozhodnu-
tím VH) se již účetní zůstatek fondu rovná finančnímu zůstatku na běžných účtech (tj. účetní 
stav fondu na 911003 po odečtení rozpůjčovaných peněz ve výši 2.630.000,- Kč účtovaných 
na účtu 358003).

II.  Přijaté členské příspěvky ČUS
Na základě Směrnice ČUS o stanovení členských příspěvků na činnost Servisních center 
sportu byly vybrány členské příspěvky. Směrnice byla schválena na základě ustanovení 
čl. IV odst. 6 písm. f) tehdy platných Stanov ČUS, kdy byl VV oprávněn zřizovat a blíže 
vymezovat podmínky činnosti Servisních center sportu (SCS). Na základě této směrnice 
byly vybrány členské příspěvky ve výši 1.134.402,- Kč, tj. 1,- Kč/člen. Tyto byly použity na 
vlastní činnost ČUS. 

Bilance vlastních zdrojů ČUS za rok 2020 
vč. poskytnutých příspěvků a předpokládaných 
prioritních investic financovaných z vlastních 
a veřejných zdrojů 

I.   Přehled nakládání s vlastními zdroji
Po pádu SAZKA, a.s., v zásadě ČUS v rámci vlastních zdrojů zbyly pouze dividendy akcio-
vých společností a další buď minoritní příjmy, nebo příjmy jednorázové. Příjmová strana 
vlastních zdrojů byla v roce 2020 následující:

Popis položky Částka Stručný komentář Stř.

Běžné výnosové úroky -798 468,61 Běžné úroky 55+71

Úroky z půjček, bonusy  
pojišťovny (zisk)

-234 509,58 Úroky z půjček, bonus UNIQUA/
ERV

55

Dividendy akciových společností -23 697 246,33 Dividendy akciových společností 55

Členské příspěvky -1 134 402,00 Členské příspěvky dle směrnice 71

Ostatní výnosy -58 190,47 Ostatní výnosy, přijaté dary 71

CELKEM -25 922 816,99 Celkem výnosy  

Užití prostředků je uvedeno v tabulce níže:

Popis položky Částka Stručný komentář Stř.

ZTRÁTA z projektů ČUS 
(stř. 59)

533 240,50 Jedná se o ztrátu stř. 59 
(Sportfilm Liberec, Nahoru na 
horu, Záštity, Kolo pro život 
- Petr Čech

59

Opuštěný majetek 
(zisk stř. 80)

-136 780,00 Jedná se o zisk z prodeje 
opuštěného majetku 
Třemošnice (stř. 80)

80

Poskytnuté příspěvky ze 
strany ČUS - DOPLNĚNÍ 
NEDOSTATEČNÉ DOTACE Z 
VLASTNÍCH ZDROJŮ

14 430 000,00 Poskytnuté příspěvky ze 
strany ČUS -DOPLNĚNÍ 
NEDOSTATEČNÉ DOTACE 
Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

71

Příspěvek OS ČUS + ostatní 
sportovní subjekty (Kos-
telec)

1 605 000,00 Příspěvek OS ČUS + ostatní 
sportovní subjekty (Kostelec)

71

Právní poradenství a jiné 
poradenství   

1 016 269,46 Právní služby - 689 tis. Kč; 
Mediální inzerce - VLM//
ZÁPOČET 327 tis. Kč

71

Daň z úroku 200,67 Daň z úroku 71

Ostatní náklady 571 120,86 Dary Sportovec roku (544 tis. 
Kč), jubileum, ostatní náklady

55,71
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II.  Přehled investic roku 2020 financovaných z vlastních zdrojů ČUS
V roce 2020 bylo v ČUS znovu investováno do pořízení majetku z vlastních zdrojů. Hodno-
ta celkových investic z vlastních zdrojů v roce 2020 činila částku 15.254.636,61 Kč. Přehled 
nejdůležitějších položek je uveden v následující tabulce (podle jednotlivých středisek):

VLASTNÍ INVESTICE 2020 – CELKEM

INVESTICE 2020 Strahov 1 941 008,44

INVESTICE 2020 – Sportovní centrum NYMBURK 3 265 049,76

INVESTICE 2020 - Plavecký stadion Podolí 9 165 895,00

INVESTICE 2020 - LA Zadov 882 683,41

Celkem 15 254 636,61

Dar- software Veritas,Team 
Viewer

58 190,47 Dar- software Veritas,Team 
Viewer

71

Krytí rozpočtu vlastní 
činnosti

17 082 902,37 Rozpočet ČUS - skutečné 
čerpání za rok 2017-podrobně 
viz. příloha č. 1-Detail plnění 
rozpočtu 2017 ve vlastní 
činnosti

1-31

Ztráta dotace MSK 32 670,00 Ztráta dotace MSK 76

Ztráty z projektů ČUS 
(SSN, Senioři, Záštity, Kolo 
pro život/Stopa pro život, 
Nejúspěšnější sportovec, 
Sportfilm, Nahoru, Záštity)

3 400 010,45 Ztráty z projektů ČUS (SSN, 
Senioři, Záštity, Kolo pro 
život/Stopa pro život, 
Nejúspěšnější sportovec, 
Sportfilm, Nahoru, Záštity)

59,      
60-69

CELKEM 38 592 824,78 Celkem užití  

DEFICIT 2020 12 670 007,79 Uhrazeno z úspor 
předchozích let

 

Deficit byl hrazen byl z úspor předchozích let. 

V roce 2020 nebyla ČUS ze strany MŠMT poskytnuta ŽÁDNÁ investiční dotace.

VLASTNÍ INVESTICE 2020 Centrála Strahov

INVESTICE 2020 Strahov

vybavení HW a práce spojené s přechodem na centrální serverové 
řešení všech center ČUS do společného datového serverhousingu 
(standard GDPR+práce přes vzdálenou plochu)

1 100 192,44

obměna vozového parku 2. část 726 000,00

interiové práce kancelář 443 42 821,00

informační systém ČUS - upgrade r. 2020 (nehmotný majetek) 71 995,00

CELKEM 1 941 008,44

VLASTNÍ INVESTICE 2020 SC NYMBURK
INVESTICE 2020 - SPORTOVNÍ CENTRUM NYMBURK

Kabeláž PC síť 428 148,80

Kotelna -hořáky dle nové emisní normy 913 447,00

Měření odpodaních vod - ČOV 496 931,00

Závlahy fotbalové hříště F3,F4 143 195,03

Přetrubkování kotle 2,5 t 716 850,00

Sněhová fréza 127 400,00

Branky vodní pólo 163 098,00

TZ kotelna - oběhové čerpadlo 20 985,32

Soubor setoboxů 136 694,12

Časomíra -  Světelné zařízení - centrální hala 118 300,49

CELKEM 3 265 049,76

VLASTNÍ INVESTICE 2020 PS Podolí
INVESTICE 2020 - Plavecký stadion Podolí

TZ PC-server k PKL 10 000,00

Skokanské prkno 76 447,80

Čerpadlo - tobogán 53 459,00

TZ - úprava, rozšíření čteček vstupních turniketů 62 348,00

TZ - kamerový systém 100 058,00

TZ - dětský bazének 669 782,19

2 ks parní kotel Viessman 2,5t, 1,4 t 3 214 299,50

TZ roleta k relaxačnímu bazénu 84 700,00

Kotelna - kondenzátní hospodářství 105 763,00

osvětlení venkovních bazénů                DOTACE MHMP 3 100 000,00

osvětlení venkovních bazénů 1 689 037,51

Celkem 9 165 895,00

VLASTNÍ INVESTICE 2020 LA Zadov
INVESTICE 2020 - LA Zadov

nádrž Puchr  SAVA příprava staveniště 125 110,00

nádrž Puchr  EKOEKO 133 000,00

nádrž Puchr   EKOEKO 350 000,00

nádrž Puchr   EKOEKO 11 896,00

multifunkční objekt Kobyla   MÚ Vimperk 1 000,00

multifunkční objekt Kobyla  MÚ Vimperk 10 000,00

multifunkční objekt Kobyla  Atelier U5 90 000,00

multifunkční objekt Kobyla  Atelier U5 68 000,00

Technoalpin zasněžování Kobyla 93 677,41

Celkem 882 683,41
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Předpokládané prioritní dotační investice do národních sportovních center 
od roku 2021

Položka Popis Odhad v Kč

Národní sportovní 
centrum Nymburk

Jedná se o výstavbu národního sportovního centra finan-
covaného primárně z programu MŠMT Státní podpora 
sportu programu 133 520 – Hlavní směry rozvoje spor-
tovní infrastruktury České republiky 2018 – 2024, podpro-
gram 133D521 – Národní sportovní centra

2 699 416 423

Národní sportovní 
centrum Podolí

Jedná se o výstavbu národního sportovního centra finan-
covaného primárně z programu MŠMT Státní podpora 
sportu programu 133 520 – Hlavní směry rozvoje spor-
tovní infrastruktury České republiky 2018 – 2024, podpro-
gram 133D521 – Národní sportovní centra

625 000 000

Výhledově bude nutno do shora uvedených klíčových položek investovat z vlastních zdro-
jů 651,7 mil. Kč. Jednotlivé akce jsou v různém stavu rozpracování a minimálně výkupy 
pozemků v Podolí a Harrachově se vzhledem k protistraně (Česká televize, stát) v podstatě 
nedají časově naplánovat. Obdobně je tomu tak i u výkupu pozemků v Nymburku – zde 
je otázkou, jaké pozemky a do jaké ceny vůbec prioritně vykupovat a jak budou reagovat, 
nebo budou dostižitelní, soukromí vlastníci. Relativně jasné jsou investice na Zadově – zde 
proběhlo VŘ na dodavatele dokumentace a přípravné práce, existuje již stavební povolení 
na polyfunkční dům občanské vybavenosti v areálu Kobyla. Pořadí investic a jejich čerpání 
bude časově závislé jednak na protistranách a jednak na finančních možnostech ČUS. 

Bilance státních zdrojů a zdrojů z územních rozpočtů 
pro rok 2020 a přehled podaných žádostí pro rok 2021

Na základě vyhlášení programů MŠMT pro rok 2020 podala Česká unie sportu, z.s., (ČUS) 
v lednu 2020 žádost o neinvestiční státní dotaci z programu „Organizace sportu 2020 
– Zastřešující sportovní organizace“. 

V rámci uvedeného programu MŠMT byla podána žádost v celkové výši 149 000 000 Kč. 
Z toho bylo požadováno 93.000.000 Kč na činnost územních pracovišť ČUS – Servisních 
center sportu (SCS) působících na krajské a okresní úrovni, 20 000 000 Kč na činnost centra 
ČUS a jeho zaměstnanců, 30.000.000 Kč na úhradu části nákladů souvisejících s údržbou 
a provozem sportovních center ve vlastnictví ČUS a 6.000.000 Kč na náklady související  
s realizací vlastních projektů ČUS „Sportuj s námi“ a „Sportovní hry seniorů“. Dne 2. 7. 2020 
obdržela ČUS od MŠMT informaci o předběžně schválené dotaci ve výši 35.570.000 Kč  
s výzvou o úpravu původní žádosti a původního projektu tak, aby tyto dokumenty odpo-
vídaly výši předběžně schválené dotace. Upravenou žádost s přílohami pak ČUS předala 
na MŠMT dne 8. 7. 2020. 

Na základě Rozhodnutí 502020_3C_003 doručeného do DS dne 17. 7. 2020 obdržela ČUS 
pro účely stanovené v programu „Zastřešující sportovní organizace“ neinvestiční dotaci  
v celkové výši 35.570.000 Kč. Uvedená státní dotace byla ve výši 35 570 000 Kč poskytnuta 
ve formě příspěvku na činnost Servisních center sportu. Státní dotace poskytnutá ČUS  
v r. 2020 z výše uvedeného programu MŠMT byla použita v souladu s účelovým určením  
a byla řádně, včas a v plné výši vyúčtována dle podmínek stanovených MŠMT.

Na základě Memoranda uzavřeného dne 19. 9. 2019 mezi Českou unií sportu, z.s., a Morav-

III. Výhled předpokládaných prioritních investic financovaných z vlastních zdrojů
       ČUS a z případných dotací z veřejných zdrojů od roku 2021 a dále

Protože ČUS stabilizovala svou finanční situaci a se svými majetky hospodaří ziskově, je 
třeba začít společnost rozvíjet a investovat do jejího rozvoje. Níže uvádíme přehled zásad-
ních položek, do kterých ČUS hodlá v příštích letech investovat vlastní zdroje.

Předpokládané vlastní investice od roku 2021*

Položka Popis Odhad v Kč bez 
DPH*

Výkup pozemků 
v PS Podolí

Odkup pozemků v PS Podolí od České televize a ČR. Důvo-
dem je to, že tyto subjekty vlastní v oploceném plaveckém 
areálu Podolí více než 1 hektar pozemků. Je třeba sjednotit 
vlastnictví pro budoucí investice

25 000 000

Výstavba 
retenční nádrže 
na zasněžování 
Zadov

Pozemky jsou již vykoupeny (soukromý vlastník), nádrž je 
v územním plánu obce. Jedná se o výstavbu nádrže PUCHR 
+ přivaděč, přečerpávací stanice, nutného technického 
dovybavení. LA Zadov se dlouhodobě potýká s nedostat-
kem vody pro výrobu technického sněhu. Při zhoršujících 
se klimatických podmínkách je dostatek vody zásadním 
předpokladem pro zasněžení sjezdovek a spuštění sezóny

49 000 000

Obslužná 
infrastruktura 
– multifunkční 
objekt Kobyla 
Zadov

Pozemky jsou již vykoupeny (obec Stachy), jedná se o sta-
vební parcelu, tj. stavět na místě lze. Důvodem výstavby je 
to, že v areálu chybí WC, zázemí řádné stravování, objekt 
pro půjčovnu lyží, Lyžařskou školu, restaurace, ubytování 
přímo u sjezdovky. Plánovaný multifunkční objekt počítá 
se vším výše uvedeným

51 000 000

Půjčka na výkup 
pozemků v SA 
Harrachov

Pokud by došlo k přímému prodeji nebo VŘ na pozemky v 
SA Harrachov, bude nutné poskytnout SA Harrachov půjč-
ku na zafinancování jejich koupě

60 000 000

Výkup pozemků 
a objektů pro 
vybudování 
Národního 
sportovního 
centra Nymburk

Pro úspěšnou výstavbu Národního sportovního centra 
Nymburk, která bude financována ze státního rozpočtu 
bude nutné vykoupit pozemky v SC Nymburk a dále 10 
bytů a 13 garáží

166 691 250

Výstavba sídla 
ČUS na Strahově

Po vyřešení otázky komplexního řešení lokality Strahov se 
předpokládá výstavba nového sídla ČUS. Jeho cena bude 
zásadně závislá na počtu požadovaných parkovacích míst 
– tj. počtu podzemních podlaží objektu

300 000 000

CELKEM klíčové investice ČUS financované z vlastních zdrojů 651 691 250

* Jedná se o hrubý odhad. Pokud dojde k zahájení výstavby, bude provedena soutěž na 
dodavatele se zveřejněním na centrální adrese ČUS způsobem podobným VŘ dle ZZVZ.
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skoslezským krajem (MSK), žádosti ČUS o poskytnutí dotace a veřejnoprávní Smlouvy  
o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. č. 00197/2020/ŠMS, uzavřené 29. 1. 2020, byla České 
unii sportu, z.s., pro rok 2020 poskytnuta dotace z rozpočtu MSK v celkové výši 34.916.300 
Kč. Dotace z rozpočtu MSK byla účelově určena k úhradě nákladů projektu „Podpora spor-
tu v Moravskoslezském kraji 2020 – TJ/SK a činnosti a rozvoje Servisních center sportu 
působících v rámci ČUS na území Moravskoslezského kraje“. Dotace z rozpočtu MSK byla 
v souladu s uzavřenou veřejnoprávní Smlouvou poskytnuta ve formě příspěvku šesti SCS 
ČUS a 456 TJ/SK působícím na území Moravskoslezského kraje, které splnily dané podmín-
ky. Dotace z rozpočtu MSK ve výši 34.787.200 Kč, využitá konečnými příjemci působícími 
na území MSK, byla použita v souladu s účelovým určením a byla řádně, včas a v uvedené 
výši vyúčtována dle podmínek stanovených ve veřejnoprávní Smlouvě. 

Žádost o státní dotaci pro rok 2021
Pro rok 2021 uveřejnila NSA dne 9. 11. 2020 výzvu 8/2020 Provoz a údržba 2021. Výzva byla 
určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních 
organizací. 

V souladu s vyhlášenou výzvou 8/2020 NSA podala ČUS dne 15. 12. 2020 žádost o nein-
vestiční dotaci v celkové výši 20.000.000 Kč (maximální výše dotace stanovená na jedno-
ho žadatele byla 20 mil. Kč) na úhradu části nákladů souvisejících s údržbou a provozem 
Sportovního centra Nymburk a Plaveckého stadionu Podolí.

Dále pro rok 2021 uveřejnila NSA dne 27. 11. 2020 výzvu 10/2020 zastřešující sportovní 
organizace 2021. V souladu s vyhlášenou výzvou 10/2020 NSA a v souladu s usnesením VV 
ČUS podala ČUS dne 21. 12. 2020 žádost o neinvestiční dotaci v celkové výši 111.000.000 
Kč. Z toho bylo požadováno: 

 95.000.000 Kč na zabezpečení provozu a rozvoje územních pracovišť ČUS – Servisních 
center sportu (SCS) působících na krajské a okresní úrovni, 
 10.000.000 Kč na činnost centra ČUS a jeho zaměstnanců,
 6.000.000 Kč na realizaci projektů pro sportování veřejnosti „Sportuj s námi“ a „Sportov-

ní hry seniorů“.

Zpráva o majetku ČUS k 31. 12. 2020
Dluhová pozice ČUS
I.   MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ
Závazky ČUS lze rozdělit do následujících kategorií:

 Běžné provozní závazky
 Jedná se o závazky vzniklé z běžného obchodního styku prováděného v rámci hospo-

dářských operací ČUS. Do této kategorie patří především závazky vůči dodavatelům  
a přijaté zálohy. Tyto závazky jsou hrazeny v rámci obchodních aktivit z provozu organi-
zace a v současné době ČUS tyto závazky hradí do lhůty splatnosti, proto jim dále není 
věnována pozornost.

 Rozvahové dluhy
 Jedná se o závazky vzniklé v rámci běžných úvěrů, půjček (bankovních či nebankov-

ních), závazky z titulu technických zhodnocení majetku ČUS a leasingů (tj. záležitosti 
mimo běžné provozní závazky). Všechny rozvahové dluhy minulosti byly SPLACENY.

 Podrozvahové – potenciální dluhy
 Jedná se o potenciální závazky, tj. závazky neúčtované v rozvaze společnosti. Typicky se 

jedná o závazky, které vznikají ze soudních sporů, směnek, ručitelství apod. a buď není 
známa jejich výše (typicky soudní spory), nebo se jedná o ručitelství (směnky, záruky 
apod.). Výše předpokládaných podrozvahových dluhů ČUS k datu konání VH činí cca  
3 mil. Kč. V minulosti tato částka činila 252,787 mil. Kč. 

Přehled výše rozvahových a podrozvahových dluhů ČUS evidovaných k 31. 12. 2020 

Skupina Rozvahový dluh k 
datu 31.12. 2020

Podrozvahový dluh 
k datu 31.12. 2020

Leasingy 0 0

Úvěry 0 0

Půjčky 0 0

Závazky plynoucí z tech. zhodnocení (FAČR, 
ČAS)

0 0

Závazky plynoucí z technického zhodnocení 
přístavek Sportovní haly

0 3 000

Úvěry 0 0

Očekávané závazky z žalob a soudních sporů 
(ČUS = žalovaná strana)

0 0

Odhad příslušenství a soudních poplatků (ČUS 
= žalovaná strana)

0 0

Celkem rozvahové(jisté)/podrozvahové 0 3 000 

CELKEM rozvahové(jisté) + podrozvahové 
(tj. potenciální, v maximální výši)

3 000
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Stav dluhů ČUS v minulosti a nyní porovnává níže uvedená tabulka:

Skupina Dluh minulosti 
v tis. Kč

Dluh k 31. 12. 2020 
v tis. Kč

Leasingy 331 0

Závazky plynoucí z technického zhodnocení (FAČR, 
ČAS)

13 163 0

Úvěr Gladiolus, a.s. (vzniklý z postoupení pohledávky) 35 539 0

Závazky plynoucí z technického zhodnocení 
přístavba Sportovní haly

3 000 3 000

Žaloba Sdružení sportovních svazů České republiky 
(Dohoda o poskytnutí záruky za výtěžky SAZKA, a.s.)

151 585 0

Dohoda o Narovnání – nájemné za využívání pozem-
ků České televize v areálu PS Podolí

3 624 0

Soudní spor o nájemné za využívání pozemků v 
areálu LA Zadov s úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových za roky 2008 + 2009

2 250 0

Soudní spor o nájemné za využívání pozemků v 
areálu LA Zadov s úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových za roky 2010 + 2011 + 2012 
+ 2013 + 2014

4 500 0

Odhad příslušenství a soudních poplatků shora 
uvedených kauz

38 795 0

Celkem 252 787 3 000

VYŘEŠENO !!!!! 249 787 tis. Kč

ČUS je oddlužena a nemá závazky, které by ohrožovaly její bonitní majetky či její 
samotnou existenci, neboť na zbývající dluh ve výši 3 mil. Kč má prostředky na 
svých běžných účtech.

II.  PODROBNÉ INFORMACE K DLUHŮM
Podrobné informace k leasingům:
LEASINGY byly splaceny a ČUS je bez jakýchkoli nových leasingových závazků.

Podrobné informace k úvěrům:
ČUS je bez úvěrových dluhů i zástav. 

Podrobné informace k půjčkám a technickým zhodnocením:
PŮJČKY A TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ byly splaceny a ČUS je bez půjček a bez dluhů za 
technická zhodnocení. Kromě shora uvedeného ještě ČUS eviduje závazky za tzv. archi-
vací vlastních s.r.o. (Nymburk, Brandýs, SA Strahov, Podolí, Zadov, Frýdek) z doby, kdy 
tato s.r.o. byla likvidována. ČUS na základě smlouvy provádí archivaci jejich dokladů. 
Závazek vyplývá z toho, že platba byla přijata dopředu a ročně je umořována výnosem. 
Zde tyto závazky neuvádíme, neboť se reálně nejedná o fi nanční výdaj (s.r.o. již neexistu-
jí). Na základě shora uvedených údajů je možné konstatovat, že byly splaceny 
všechny staré úvěry, půjčky, technická zhodnocení a ČUS je bez úvěrových dluhů 
i zástav. 

Podrobné informace k podrozvahovým dluhům a soudním sporům:
 Závazky plynoucí z technického zhodnocení přístavby Sportovní haly (přístavba 

k T-Mobil aréně v Holešovicích). 
 Jedná se o bezmála 3 mil. Kč (dle propočtu ČUS 2,92 mil. Kč; 80 tis. může být sporných, 

proto uvádíme částku 3 mil. Kč). Tento závazek byl zjištěn při řešení majetkoprávních 
vztahů na Strahově. Dokud nedojde k ukončení nájemní smlouvy mezi HC Sparta Pra-
ha a MHMP, není nutno dluh vyrovnávat, bude se nadále započítávat proti nájemnému. 
Pro případ, že by došlo k nutnosti dluh vyrovnat, má ČUS prostředky v rezervě na svém 
běžném účtu (viz. Rozpočet ČUS).

 Očekávané závazky z žalob a soudních sporů a odhad příslušenství a soudních 
poplatků (ČUS = žalovaná strana).

 V současné době nejsou známy soudní aktivní spory, dle kterých by ČUS hrozily podroz-
vahové závazky.

Podrobné informace k nakládání s prostředky obdrženými za prodej části SA Stra-
hov Fotbalové asociaci ČR:
Vzhledem k tomu, že v roce 2020 stále trvala poslední etapa majetkoprávního řešení 
v areálu Strahov, předkládáme tímto informaci o využití fi nančních prostředků získaných 
z prodeje Strahova (první etapa majetkoprávního řešení Strahova). Důvodem je transpa-
rentnost užití fi nančních prostředků, neboť považujeme za vhodné, aby členové VH tako-
vouto informací disponovali, a to s ohledem na neblahé zkušenosti s dřívějším hospoda-
řením s prostředky Rezervního fondu. 

Plavecký stadion Podolí
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Analýza stavu majetku

I. MAJETKOVÁ SITUACE
Majetek ČUS lze v zásadě rozdělit do dvou kategorií:
- podíly v obchodních firmách (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným);
- vlastní majetek ČUS účtovaný v rozvaze na majetkových účtech ČUS.

Celkový účetní objem aktiv podle rozvahy ČUS činí 965.058 tis. Kč (po opravných položkách), 
z toho 222.030 tis. Kč tvoří hodnota dlouhodobého finančního majetku, tj. hodnota akcií 
a obchodních podílů (po opravných položkách). ČUS je držitelem akcií, popř. obchodních 
podílů v 7 obchodních společnostech. Majetková struktura se oproti roku 2017 nezměni-
la. Níže uvádíme přehled majetkových podílů ve společnostech (a.s. / s.r.o.):

Společnost  podíl v %
Nakladatelství O Praha, a.s.  88,000
SKIAREÁL Špindl. Mlýn, a.s.  51,099
SA Harrachov, a.s.  56,457
SKI Pec, a.s.   54,708
ČUS SPORTUJ S NÁMI, s.r.o. (dříve Pro ČUS servis, s.r.o.) 100,00 
VOŠ ČUS, s.r.o.  100,00 
Lanovka Churáňov, s.r.o.  100,00 

Pro přehled níže uvádíme dividendy ze společností od r. 2006:

Přehled nakládání s finančními prostředky z prodeje Strahov
Tržby za prodej Strahov (FAČR) vč. DPH 128 456 992,50

Položka Předpoklad/ 
Skutečnost

Dosud  
zaplaceno

Zbývá 
uhradit

Pozn.

Odvod DPH za věci movité 166 089,35 166 089,35 0,00 Již skutečná výše
Narovnání Sdružení 
sportovních svazů 75 000 000,00 75 000 000,00 0,00 Již skutečná výše
Náklady na právní zastoupení 
proti Sdružení sportovních 
svazů 2 996 328,63 2 996 328,63 0,00 Již skutečná výše
Notářský zápis Sdružení spor-
tovních svazů (Ertl) 68 365,00 68 365,00 0,00 Již skutečná výše
Náklady na exekutorskou 
úschovu u dohody 
o narovnání se Sdružením 
sportovních svazů (Ertl) 52 756,00 52 756,00 0,00 Již skutečná výše
Technické zhodnocení 
FAČR-dohoda o narovnání 8 940 105,47 8 940 105,47 0,00 Již skutečná výše
Technické zhodnocení 
ČAS-dohoda o narovnání 2 984 144,84 2 984 144,84 0,00 Již skutečná výše
Daň z převodu nemovitostí - 
za Prodej Strahova FAČR 9 914 628,00 9 914 628,00 0,00 Již skutečná výše
Daň z příjmů 2013 - za Prodej 
Strahova FAČR 5 418 990,00 5 418 990,00 0,00 Již skutečná výše
Technické zhodnocení  
Sparta-přístavba Holešovice 2 921 687,85 0,00 2 921 687,85 Dosud nezaplaceno
Daň z převodu za trojsměnu 
FAČR/MHMP/ČUS 4 371 400,00 4 371 400,00 0,00 Již skutečná výše
Daň z příjmu 2014 - za  
trojsměnu FAČR/MHMP/ČUS 0,00 0,00 0,00 Již skutečná výše
Projekty ČUS (záštity,sporťáč
ek,senioři, Sportuj s námi pro 
další roky) 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 Již skutečná výše
DPH Nymburk - vratka při 
převodu do NSCN 300 000,00 0,00 300 000,00 Prozatím odhad
Právní zastoupení - soud Aleš 
Hušák 7 575 326,00 7 575 326,00 0,00 Již skutečná výše
Posudky, rozbory k soudnímu 
sporu Hušák 0,00 0,00 0,00 Již skutečná výše
Bezdůvodné obohacení 
- soud s ÚZSVM Zadov do 
28.8.2013 1 222 527,22 1 222 527,22 0,00 Již skutečná výše
Bezdůvodné obohacení - 
ÚZSVM Zadov od 29.8.2013 
do 31.12.2013 48 239,90 48 239,90 0,00 Již skutečná výše
Narovnání s Českou televizí 
(celkem 1,5 mil. Kč) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 Již skutečná výše
CELKEM VÝDAJE 129 980 588,26 126 758 900,41 3 221 687,85
CELKEM PŘÍJMY bez DPH 
(to bylo odvedeno) 128 456 992,50
Příp. deficit bude financován 
z vl. zdrojů ČUS; příp. přeby-
tek bude uložen na financo-
vání prioritních investic -1 523 595,76

Příp. deficit bude financován z vl. zdrojů ČUS; 
příp. přebytek bude uložen na financování 
prioritních investic

Přehled dividend, které byly vyplaceny ČUS
Rok SKIAREÁL 

Špindlerův Mlýn
SA Harrachov, a.s. SKI PEC a.s. CELKEM

2006 18 557 573,00 8 436 624,00 8 203 323,00 35 197 520,00
2007 10 282 535,00 2 489 634,00 3 720 280,00 16 492 449,00
2008 15 202 089,00 959 770,00 929 900,00 17 091 759,00
2009 15 202 089,00 2 879 309,00 1 395 105,00 19 476 503,00
2010 10 424 314,00 4 318 963,00 1 860 140,00 16 603 417,00
2011 31 034 008,23 4 558 905,00 0,00 35 592 913,23
2012 0,00 4 798 848,00 0,00 4 798 848,00
2013 0,00 4 030 060,40 0,00 4 030 060,40
2014 9 599 534,00 4 798 848,00 5 068 727,33 19 467 109,33
2015 16 714 748,00 2 879 309,00 3 301 648,67 22 895 705,67
2016 14 838 373,00 0,00 5 580 250,00 20 418 623,00
2017 14 928 439,00 0,00 3 720 166,67 18 648 605,67
2018 15 048 527,00 0,00 6 045 271,33 21 093 798,33
2019 16 879 869,00 0,00 7 789 098,83 24 668 967,83
2020 16 256 913,00 0,00 7 440 333,33 23 697 246,33
2021 15 401 286,00 0,00 4 882 719,00 20 284 005,00

CELKEM 220 370 297,23 40 150 270,40 59 936 963,17 320 457 530,80
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II.  OBCHODNÍ PODÍLY V AKTIVNÍCH SPOLEČNOSTECH
SKIAREÁL ŠPINDLERŮV MLÝN, A.S.
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., je představován majoritním obchodním podílem na 
základním kapitálu společnosti ve výši 51,099 %. Pro vlastní činnost ČUS není majetek 
využíván, slouží jako zdroj financování. Podnik SKIAREÁL Špindlerův Mlýn byl v r. 2012 
pronajat nájemci – firmě MELIDA, a.s. – a tržby společnosti jsou tak dosahovány 
z titulu tohoto pronájmu. Příjemcem nájmu je firma SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, 
a.s., nikoli ČUS. ČUS má nadále příjmy z dividend akciové společnosti. Tak jak bylo 
prezentováno v materiálech pro VH ČUS konanou v 06/2018, došlo k prodloužení 
nájemních smluv na 45 let. Pronájem podniku má nyní následující parametry:

- roční nájemné z r. 2012 činí 43,8 mil. Kč plus roční navýšení o inflaci (počítáno od  
r. 2014);

- celkové investice na dobu nájmu činí 1, 925 MLD (z pův. 800 mil. Kč). Jedná se o kumu-
lativní částku za celé období (prvních 20 let to bude 40 mil. Kč/rok = 800 mil. Kč/20 
let, dalších 25 let v průměru 45 mil. Kč/rok = 1,125 mld. Kč);

- netto hodnota vráceného podniku bude minimálně o 25% vyšší než současná hod-
nota;

- jednorázový extra nájem ve výši 60 mil. Kč je splatný tak, že první rok je splaceno 40 
mil. Kč, v průběhu následujících deseti let bude spláceno po dvou mil. Kč ročně;

- dividenda za sezónu 2019/2020 činila 15,40 mil. Kč (výnos ČUS roku 2021).

Za sezonu 2019/2020 činil HV společnosti 37,14 mil. Kč. V dalších letech se očekává čistý 
zisk na úrovni cca 36-39 mil. Kč (dle časového rozlišení a odložené daně) a čistá dividenda 
po dani pro ČUS ve výši cca 14,5-17 mil. Kč (záleží na tom, kolik bude ponecháno v neroz-
děleném zisku).

SKI PEC, A.S.
SKI Pec, a.s., je představována majoritním obchodním podílem na základním kapitálu 
společnosti ve výši 54,708 %. Pro vlastní činnost ČUS není majetek využíván, slouží jako 
zdroj financování. Výnosnost areálu od r. 2006 významně klesala, vyvrcholením poklesu 

byla ztráta společnosti v r. 2011 ve výši 1,133 mil. Kč a nutnost přijetí provozního úvěru „na 
výplaty“.

Na základě shora uvedeného negativního vývoje a s ohledem na omezené mož-
nosti SKI Pec investovat do vlastního rozvoje, byl podnik Ski Pec pronajat nájemci 
– firmě MEGA PLUS a tržby společnosti tak jsou a nadále budou dosahovány z titulu 
tohoto pronájmu. Příjemcem nájmu je firma SKI PEC, a.s., nikoli ČUS. ČUS má nadále 
příjmy z dividend akciové společnosti. Tak jak bylo prezentováno v materiálech pro 
VH ČUS konanou v 06/2018, došlo k prodloužení nájemních smluv na 45 let. Proná-
jem podniku má nyní následující parametry:

- roční nájemné činí 15,77 mil. Kč plus inflace;
- strany se dohodly na tom, že nájemce v průběhu 45 (čtyřiceti pěti) let trvání Smlouvy 

zajistí provedení investic do Podniku v celkové výši nejméně 850 mil. Kč. Původní 
hodnota investic činila 350 mil. Kč na 20 let, tj. v průměru 17,5 mil. Kč/rok. Nově tato 
hodnota činí v průměru 18,889 mil. Kč/rok (tj. 850 mil. Kč/45 let);

- netto hodnota vráceného podniku bude vyšší minimálně o součet inflačních vlivů za 
dobu nájmu; 

- extra nájem ve výši 15 mil. Kč je splatný tak, že první rok je splaceno 5 mil. Kč, v prů-
běhu následujících dvou let bude spláceno po 5 mil. Kč ročně;

- dividenda za sezónu 2019/2020 činila 4,88 mil. Kč (výnos ČUS roku 2021).
Pronajímatelem je tedy SKI Pec, a.s., tj. výnosy plynou této společnosti. Z hlediska příjmů 
ČUS se tedy nic nemění – nadále je a bude příjemcem dividendy dle výše svého akciového 
podílu.

Za sezonu 2019/2020 činil HV společnosti 15,58 mil. Kč. V letech následujících oče-
káváme čistý zisk na úrovni 11-15 mil. Kč, čistou dividendu ČUS pak na úrovni 4-8 
mil. Kč (dle toho, kolik zisku bude ponecháno v položce nerozdělený zisk). 

SPORTOVNÍ AREÁL HARRACHOV, A.S.
Sportovní areál Harrachov, a.s., je představován majoritním obchodním podílem na 
základním kapitálu společnosti ve výši 56,457 %. Pro vlastní činnost ČUS není majetek 
využíván, slouží jako zdroj financování. Dividenda pro ČUS se od r. 2009 držela na úrovni 
mezi 4-4,8 mil. Kč a tvořila tak významnou část příjmové strany rozpočtu ČUS. Společ-
nost je provozována stejným způsobem jako v minulosti, nedošlo ke změnám. V sezóně 

Sportovní centrum Nymburk



2019/2020 byl dosažen zisk po dani ve výši 13,540 mil. Kč, čistá dividenda se před-
pokládá nula. 
Protože nebylo dosaženo dohody o dlouhodobém pronájmu pozemků s Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), ani o koupi předmětných 
pozemků, byla dividenda pro všechny akcionáře za sezónu 2019/2020 NULOVÁ. 
Všechny prostředky budou ponechány ve společnosti jako rezerva na případnou 
nedohodu s ÚZSVM, jež by mohla vyústit i v dočasné přerušení provozu areálu 
(naopak – v případě dohody o pozemcích budou prostředky sloužit jako rezerva na 
plánované investice).

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČUS, S.R.O.
Rozhodnutím Výkonného výboru ČUS v působnosti Valné hromady Vyšší odborné ško-
ly ČUS, s.r.o. (dále jen „VOŠ“) bylo z důvodu kopírování školního roku stanoveno účetní 
období z roku kalendářního na rok hospodářský k 31. 8. běžného roku.

V průběhu období hospodářského roku od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 pokračovaly činnos-
ti v souladu s principy „Modelu kvalitní školy“ doporučovanému ze strany České školní 
inspekce. Veškeré vnitřní dokumenty, směrnice včetně smluv VOŠ jsou průběžně aktua-
lizovány ve spolupráci s právním zástupcem VOŠ, aby dokumenty zohledňovaly aktuální 
legislativní požadavky.

Co se týká výsledků hospodaření VOŠ, pak k 31. 8. 2020 činil hospodářský výsledek ZISK ve 
výši 467 tis. Kč. Tento zisk znamená, že výsledek hospodaření minulých let fi rmy již činí 
částku 593 tis. Kč. Ukazuje to, že hospodaření fi rmy za dobu celé její existence je nejen 
PLUSOVÉ, ale svou kladnou pozici je fi rma schopna udržovat.

III. HLAVNÍ MAJETEK ČUS
SPORTOVNÍ AREÁL STRAHOV
Majetek ČUS označovaný jako Sportovní areál Strahov byl představován souborem 
budov, staveb, pozemků a movitého vybavení. Převážná část areálu byla umístěna na 
cizích pozemcích.

Hospodaření s majetkem dosahovalo trvale vysoké ztráty a významného negativního 
vlivu na likviditu ČUS.  Valná hromada ČUS dne 1. 12. 2012 rozhodla o prodeji/darování 
části areálu Fotbalové asociaci České republiky (Stadion Přátelství s pozemky, Stadion ER, 
Energocentrum, Hotel Coubertin, Hala B4 a související majetky) a Českému atletickému 
svazu (darování Nafukovací haly a šatnového centra vč. souvisejících majetků). Příjem od 
FAČR vč. DPH činil 128,5 mil. Kč, které byly deponovány na účtu pro úhradu mimořádných 
nákladů ČUS.

Od tohoto kroku si ČUS slibovala jednak vyřešení majetkoprávních vztahů v areálu, jednak 
získání prostředků na úhradu dluhů a zachování areálu pro sportovní účely. Oboje se beze 
zbytku podařilo. Ekonomika ČUS nebyla zatěžována velkými výdaji na provoz a údržbu 
areálu a požadavky na investice, na které nebyla schopna generovat prostředky. V dalším 
kroku v roce 2014 následovala jednání s MHMP o trojsměně majetků mezi ČUS, MHMP 
a FAČR. Příslušný záměr a směnnou smlouvu schválila VH ČUS v září 2014. Dne 2. 12. 2014 
byla příslušná smlouva podána na k.ú. a v 01/2015 byla zapsána. Z celého obchodu má 
ČUS pohledávku za FAČR ve výši 109.285.000,00 Kč s tím, že ta bude odbydlena v nájmu 
(alternativně za ni bude pořízeno sídlo nebo částka bude ze strany FAČR uhrazena). Byl 
taktéž dokončen převod nafukovací haly na ČAS, a to na základě darovací smlouvy. Tento 
převod schválila valná hromada v 12/2012. 

V roce 2020 bylo jednáno o smluvních dokumentech a zajištění vzájemného vypořádání 
ČUS a FAČR dle usnesení 34. VH ze dne 13. 5. 2017. Jednání byla velmi obtížná, smlouvy již 
byly několikrát schváleny VV ČUS s tím, že nakonec došlo k dohodě a smlouvy byly dne 
1. 4. 2021 podepsány. Usnesení 34. VH ze dne 13. 5. 2017 se podařilo naplnit.

Výnosnost majetku je stále záporná, ztráta v r. 2020 činila 364 tis. Kč.

Po provedení opatření k zefektivnění provozu v letech 2012 – 2019 došlo k výraz-
nému snížení ztrát s tím, že prodej majetku přinesl nebo přinese ČUS zdroje ve výši 
přesahující 288 mil. Kč (128,4 mil. Kč již zaplaceno, 109,2 mil. Kč je pohledávka za 
FAČR za trojsměnu, 51 mil. Kč za vzdání se předkupních práv – částečně ve formě 
kompenzace za bourání haly B4 max. do výše 30,25 mil. Kč a pozemků v hodnotě 
cca 11 mil. Kč). Protože středisko nemá zásadní činnosti a zaměstnance, pandemie 
Codvid–19 ho nijak zásadně neovlivnila. 

SPORTOVNÍ CENTRUM NYMBURK
Sportovní centrum Nymburk je představováno souborem budov, staveb, pozemků 
a movitého vybavení, bez významných právních vad. Jedná se o všesportovní zařízení se 
širokým zázemím. Hospodaření s majetkem dosahuje zisku, jde o ekonomicky soběstač-
ný provoz. Další držba majetku by přinášela pozitivní dopady na hospodaření ČUS. Na 
jakýkoli rozvoj (jak sportovišť, tak nebytových prostor – např. ubytování) by bylo třeba 
masivních investičních prostředků, kterými ČUS nedisponuje. 

V roce 2020 bylo do areálu investováno celkem 3.265.049,76 Kč, z toho NULA z dota-
cí MŠMT, 3.265.049,76 Kč z vlastních zdrojů. MŠMT v r. 2020 TEDY OPĚT NEPOSKYT-
LO ČUS ŽÁDNOU INVESTIČNÍ DOTACI – investovalo se POUZE z vlastních zdrojů.
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Investice byly omezeny na nejnutnější rozsah z důvodu opatření vlády směřujících k záka-
zu podnikání.

Kvůli nařízením státu došlo v roce 2020 k zásadnímu zásahu do podnikání ČUS –  
a tedy i SC Nymburk. Činnost SC Nymburk byla v zásadě zakázána, resp. významně 
omezena za měsíce březen – květen 2020 a dále pak i v měsících říjen – prosinec 
2020. Z tohoto důvodu došlo k bezprecedentní situaci – propadu hospodaření SC 
Nymburk do ztráty 13,46 mil. Kč. A to ze zisku roku 2019, který činil 6,465 mil. Kč.
Lze tedy konstatovat, že dopady vládních opatření v souvislosti s epidemií Covid-
19 byly devastující, neboť meziroční propad HV v SC Nymburk činil téměř 20 mil. Kč. 
(13,46 + 6,465 mil. Kč).
Výsledky hospodaření za uplynulé období byly, s výjimkou roku 2010, ziskové. Z hlediska 
HV, mělo středisko v roce 2020 z důvodu uzavření/omezení provozu ze strany státu, 
ztrátu ve výši 13 461 tis. Kč, z hlediska cash-flow v roce 2020 centrum zkonzumovalo 
finanční prostředky ve výši 8 238 tis. Kč. Naproti tomu v r. 2019 – za normálního stavu 
– vyprodukovalo centrum finanční prostředky ve výši 11,29 mil. Kč.

SPORTCENTRUM BRANDÝS NAD LABEM
Na základě usnesení VH ČUS z 06/2018 k prodeji SC Brandýs nad Labem vítězi výběrového 
řízení s nejvyšší podanou nabídkou, tj. firmě IPP INVESTREAL, a.s., Nad Úžlabinou 448, 
Praha 10 – Malešice, 108 00, IČ: 27616258 za cenu 16.300.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct 
milionů tři sta tisíc korun českých) byly osloveny níže uvedené osoby oprávněné ze zákon-
ného nebo obligačního předkupního práva k prodávanému funkčnímu celku - nemovité-
mu majetku uplatnit své předkupní právo. 

Jednalo se o tyto oprávněné osoby:
1.) Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad 

Labem–Stará Boleslav, IČO: 00240079 (zákonné předkupní právo)
2.) Ing. Petr Čeněk, podnikající fyzická osoba, IČO: 15833143, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav, Výletní 530/11 nebo obchodní korporace vlastněná ze 100 % Ing.  Petrem 
Čeňkem (tj. SCBB s.r.o, Havlíčkova 333/6, Stará Boleslav, Brandýs nad Labem–Stará 
Boleslav, 250 01), které toto své předkupní právo převede (obligační předkupní prá-
vo)

3.) Česká republika s příslušností hospodařit s majetkem státu pro ÚZSVM (zákonné 
předkupní právo)

4.) Česká republika s právem užívání Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (zákonné před-
kupní právo)

Toto předkupní právo využila firma SCBB, s.r.o, Havlíčkova 333/6, Stará Boleslav, Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, a nabídla shodnou kupní cenu jako byla nejvyšší nabíd-
ka IPP INVESTREAL, a.s. ve výši 16.300.000,- Kč bez DPH. S tímto subjektem byly podepsá-
ny příslušné smlouvy a kupní cena plně uhrazena. 

V roce 2020 propadlo středisko do ztráty 1.477 tis. Kč. Ztráta byla způsobená 100% oprav-
nou položkou za pohledávkami, jejichž splatnost byla odložena z důvodu pandemie 
Covid-19.

PLAVECKÝ STADION PODOLÍ
Plavecký stadion Podolí je představován souborem budov, staveb, pozemků a movitého 
vybavení. Omezení provozu již nehrozí, neboť ve sporu o užívání části pozemků ve vlast-

nictví České televize se podařilo dohodnout narovnání a dluh byl uhrazen.  Majetek je 
využíván pro veřejnost i sportovní kluby a svazy. Jde o ekonomicky soběstačný provoz, 
nicméně s nároky na investiční náklady/dotace. 

V roce 2020 bylo do PS Podolí investováno celkem 9.165.895,- Kč, z toho NULA  
z dotací MŠMT, tj. 6.065.895,-Kč z vlastních zdrojů. MŠMT v r. 2020 TEDY OPĚT 
NEPOSKYTLO ČUS ŽÁDNOU INVESTIČNÍ DOTACI. Jedinou dotaci naopak poskytlo 
Hlavní město Praha, a to ve výši 3.100.000,- Kč (osvětlení venkovních bazénů). Zbylé 
prostředky byly investovány z vlastních zdrojů.
Investice byly omezeny na nejnutnější rozsah z důvodu opatření vlády směřujících k záka-
zu podnikání.

Dosažením zisků v letech 2012-2019 v intervalu 7,66 – 9,17 mil. Kč středisko dlouhodobě 
generovalo finanční prostředky, které lze využít pro financování činnosti ČUS. Středisko 
tedy:

- plní stabilizační funkci v cash-flow ČUS v letním období;
- je vhodné si ho ponechat ve vlastnictví a zajistit provoz tak, aby se ziskovost 

stabilizovala na úrovni 5 - 8 mil. Kč zisku ročně (dle prostředků investovaných 
do údržby) s tím, že tyto příjmy budou sloužit jako zdroj financování činnosti 
ČUS a jako stabilizační prvek financování v letním období.

Po provedení opatření v letech 2012 – 2019 došlo k zefektivnění provozu a PS Podolí vytvá-
řelo cash-flow zdroje pro financování INVESTIC ČUS (EBITDA roku 2019 = 12,8 mil. Kč).  
Z hlediska HV mělo středisko v roce 2020 z důvodu uzavření/omezení provozu  ze stra-
ny státu, ztrátu ve výši 7.605 tis. Kč. Z hlediska cash-flow centrum v roce 2020 zkonzu-
movalo finanční prostředky ve výši 3.525 tis. Kč. Naproti tomu v r. 2019 – za normální-
ho stavu – vyprodukovalo centrum finanční prostředky ve výši 12,8 mil. Kč.

Lyžařský areál Zadov
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LYŽAŘSKÝ AREÁL ZADOV
Lyžařský areál Zadov je představován souborem budov, staveb, pozemků a movitého 
vybavení. Omezení provozu již nehrozí, neboť:

- ČUS v minulosti vyhrála soudní spor s obcí Stachy o vlastnictví LD Churáňov  
a chaty Churáňov; 

- soud s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezdůvodné 
obohacení ČUS sice „prohrála“, ale rozsudek zněl na ČUS navrhované nájem-
né 3,50 Kč/m2 u ostatních ploch, resp. 9 Kč/m2 u stavebních pozemků. ÚZSVM 
požadoval 35 Kč/m2, resp. 70 Kč/m2, čímž se prokázala oprávněnost soudního 
řešení kauzy.

Majetek je využíván pro veřejnost i sportovní kluby a svazy. Středisko Lyžařský areál 
Zadov:

- generuje finanční prostředky ze své činnosti, které lze využít pro financování hlavní 
činnosti ČUS 

- plní stabilizační funkci v cash-flow ČUS v zimním období (i přes uzavření provozu LA 
Zadov generoval v roce 2020 kladnou EBITDA).

Investice byly omezeny na nejnutnější rozsah z důvodu opatření vlády směřujících k záka-
zu podnikání.

Kvůli nařízením státu došlo v roce 2020 k zásadnímu zásahu do podnikání ČUS –  
a tedy i LA Zadov. LA Zadov naštěstí „stihl“ dokončit hlavní část sezony – tj. leden 
+ únor 2020. Bohužel, dotkla se ho již omezení v březnu 2020 (konec sezony 
2019/2020), ale hlavně pak v prosinci roku 2020 (sezona 2020/2021), kdy Vláda ČR 
ponechávala lyžařské areály do poslední chvíle v naději, že budou zprovozněny. 
Probíhaly tedy v plném rozsahu přípravy na novou sezonu vč. masivního zasněžo-
vání. Bohužel, i přes opakované přísliby areály otevřeny nebyly a veškeré finanč-
ní prostředky vložené do přípravy sezony přišly vniveč. Činnost LA Zadov byla 
významně omezena již za měsíc březen 2020. Na podzim roku 2020 LA Zadov při-
šel o jeden z výnosově klíčových měsíců – prosinec 2020. Z tohoto důvodu došlo 
k tomu, že i LA Zadov propadl z plánovaného zisku do neplánované ztráty ve výši 
1,63 mil. Kč (oproti zisku roku 2019, který činil 1,65 mil. Kč). Lze tedy konstatovat, 
že dopady vládních opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 byly zásadní i pro 
hospodaření LA Zadov (meziroční propad HV v LA Zadov činil cca 3,28 mil. Kč. (1,63 
+ 1,65 mil. Kč).

IV. OSTATNÍ MAJETEK – NEAKTIVNÍ 
NAKLADATELSTVÍ O PRAHA, A.S.
Společnost v období vytvořila ztrátu ve výši 16 tis. Kč a ta bude zaúčtována na účet 429001 
nerozdělená ztráta minulých let. Protože stav na účtu finančních prostředků a pokladně 
k 31. 12. 2020 činil 44 tis. Kč, tak při nulové činnosti společnosti vytvořená ztráta nemá 
dopad do finanční stability společnosti.

LANOVKA CHURÁŇOV, S.R.O.
Společnost s ručením omezeným, 100 % vlastněná ČUS, účelově provozovaná společnost 
za jediným cílem – provozování lanovek a vleků, v současnosti ve středisku Zadov, protože 
ČUS nesmí tuto činnost provozovat vlastním jménem. Hospodaření Lanovky Churáňov, 
s.r.o., za rok 2020 bylo vyrovnané a skončilo ziskem 5 tis. Kč.  

ČUS SPORTUJ S NÁMI (DŘÍVE PRO ČUS SERVIS, S.R.O.)
ČUS SPORTUJ S NÁMI, s.r.o., převzal od 1. ledna 2009 do své správy kompletní provoz 
Sportovního centra Nymburk, Brandýs nad Labem a zásadní část provozu Sportovního 
centra Strahov a Plaveckého stadionu Podolí. 

Na základě výsledků daňového auditu byl jednateli Domu služeb, s.r.o., dne 31. 8. 2011 
uložen v působnosti valné hromady úkol provést vyhodnocení současného stavu spo-
lečnosti na základě auditované účetní závěrky za rok 2010 a předložit návrh opatření ke 
změnám činnosti společnosti tak, aby navržené změny mohly být po jejich schválení 
Výkonným výborem ČUS, jako jediného vlastníka ve funkci valné hromady, zrealizovány 
nejpozději k 1. 1.2012. 

Následně byl požádán daňový poradce Ing. Jiří Topinka, evidenční číslo 1780, o prověření 
dopadu převedení činností tehdejšího Domu služeb ČSTV, s.r.o., na daň z přidané hodno-
ty a daň z příjmů, a to z hlediska tehdejšího Českého svazu tělesné výchovy. Na základě 
shora uvedené analýzy byly zrekapitulovány výhody a nevýhody provozování některých 
aktivit prostřednictvím ČUS SPORTUJ S NÁMI, s.r.o., a bylo rozhodnuto tak, že od 1. 1. 2012 
byly převedeny všechny činnosti ČUS SPORTUJ S NÁMI, s.r.o., zpět do ČUS s tím, že ČUS 
SPORTUJ S NÁMI, s.r.o., od r. 2012 utlumí svou činnost na nulu. 

V roce 2015 bylo rozhodnuto, že ČUS SPORTUJ S NÁMI, s.r.o., by se měl stát marketingovou 
organizací s vlastními projekty. Poslání společnosti bylo na VH definováno tak, že společ-
nost bude vyvíjet marketingové činnosti směřující k zajištění finančních prostředků na 
akce typu sportovci českého století. Tento úkol byl jednateli společnosti naplňován do 
doby, než bylo zjištěno, že se nepodaří na akci sehnat potřebné finanční prostředky. Proto 
byl projekt k 31. 10. 2015 pozastaven a k 31. 12. 2015 přestal být financován. Hospodářský 
výsledek roku 2015 skončil se ztrátou ve výši 1.217.142,97 Kč. 

Na konci roku 2020 bylo rozhodnuto, že společnost Pro ČUS servis, s.r.o., bude přejmeno-
vána na ČUS SPORTUJ S NÁMI, s.r.o., a tato společnost se bude aktivně zabývat marketin-
govou podporou projektu ČUS – SPORTUJ S NÁMI. Hospodářský výsledek ČUS SPORTUJ 
S NÁMI, s.r.o., k 31.12. 2020 činil ztrátu ve výši 13 038,40 Kč. Společnost měla k 31. 12.2020 
hotovost na běžných účtech a v pokladně ve výši 427 tis. Kč. Finanční situace společnosti 
je tedy stabilizovaná.

Majetek a přijatá řešení

I. HORSKÉ SPOLEČNOSTI ČUS
SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s. 
Na základě rozhodnutí Valné hromady ČUS SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., (SŠM) byl fir-
mě Melida, a.s., prodloužen pronájem podniku SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a to za násle-
dujících parametrů:

- roční nájemné z r. 2012 činí 43,8 mil. Kč plus roční navýšení o inflaci (počítáno od 
r. 2014);

- celkové investice na dobu nájmu činí 1, 925 mld. (z pův. 800 mil. Kč). Jedná se o kumu-
lativní částku za celé období (prvních 20 let to bude 40 mil. Kč/rok =  800 mil. Kč/20 
let, dalších 25 let v průměru 45 mil. Kč/rok = 1,125 mld. Kč);

- netto hodnota vráceného podniku bude minimálně o 25 % vyšší než současná hod-
nota;
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- jednorázový extra nájem ve výši 60 mil. Kč je splatný tak, že první rok je splaceno 40 
mil. Kč, v průběhu následujících deseti let bude spláceno po dvou mil. Kč ročně.

Pronajímatelem je SKIAREÁL Špindlerův Mlýn, a.s., tj. výnosy plynou této společnosti.  
Z hlediska příjmů ČUS se tedy nic nemění – nadále bude příjemcem dividendy dle výše 
svého akciového podílu. 
DLOUHODOBĚ VYŘEŠENO 

SKI Pec, a.s.
Na základě rozhodnutí Valné hromady SKI Pec, a.s., byl firmě MEGA PLUS, s.r.o., pronajat 
podnik Ski Pec za následujících parametrů:

- roční nájemné činí 15,77 mil. Kč plus inflace;
- strany se dohodly na tom, že nájemce v průběhu 45 (čtyřiceti pěti) let trvání Smlouvy 

zajistí provedení investic do Podniku v celkové výši nejméně 850 mil. Kč. Původní 
hodnota investic činila 350 mil. Kč na 20 let, tj. v průměru 17,5 mil. Kč/rok – nově tato 
hodnota činí v průměru 18,889 mil. Kč/rok (tj. 850 mil. Kč/45 let);

- netto hodnota vráceného podniku bude vyšší minimálně o součet inflačních vlivů za 
dobu nájmu;

- extra nájem ve výši 15 mil. Kč splatný tak, že první rok je splaceno 5 mil. Kč, v průběhu 
následujících dvou let bude spláceno po 5 mil. Kč ročně.

Pronajímatelem je SKI Pec, a.s., tj. výnosy plynou této společnosti. Z hlediska příjmů ČUS 
se tedy nic nemění – nadále bude příjemcem dividendy dle výše svého akciového podílu.
DLOUHODOBĚ VYŘEŠENO 

Sportovní areál Harrachov, a.s. 
Výkonný výbor ČUS doporučuje držbu akcií s určitou, předem danou dividendovou  
a investiční strategií – lze dosáhnout dividendového výnosu dle plánovaných hodnot  
a výnos použít k financování hlavní činnosti (vč. např. krajských organizací ČUS).
DLOUHODOBĚ VYŘEŠENO 

II. OSTATNÍ SPOLEČNOSTI ČUS
1) Nakladatelství O Praha a.s., vstoupila do likvidace k 1. 7. 2011. Byla identifikována 
poptávka na prodej akcií držených ČUS i na koupi podniku.  Po neschválení prodeje akcií 
valnou hromadou v 11/2011 činil likvidátor firmy kroky k prodeji podniku. Na základě 
rozhodnutí Valné hromady ČUS v dubnu 2012 byl prodán podnik a firma Nakladatelství 
Olympia, a.s., v likvidaci, firmě PRVNÍ PARTNER s.r.o., Praha 6, Na Břevnovské pláni 1363/71, 
PSČ 162 00. Likvidace společnosti byla následně z úsporných důvodů zrušena.

Současný stav, návrh na nakládání s majetkem: 
 Doporučení: pokusit se odkoupit od posledního akcionáře akcie do výše 100 % 

podílu (od firmy Sportlease již bylo zakoupeno 5 ks akcií, tj. 10% podílu za cenu 
5,- Kč celkem) a ponechat společnost jako „spící“ prázdnou firmu ve vlastnictví ČUS  
a v případě nabídky ji odprodat.

2) Společnost Lanovka Churáňov, s.r.o., je ze 100 % vlastněná ČUS, účelově provozova-
ná společnost za jediným cílem – provozování lanovek a vleků, v současnosti ve středisku 
Zadov, protože ČUS nesmí tuto činnost provozovat vlastním jménem. 

Současný stav, návrh na nakládání s majetkem: 

 Nezbytně nutné s.r.o. pro povolení provozovat lanové dráhy a vleky v LA Zadov.
 Doporučení: ponechat v současném režimu.

3) Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., 100 % vlastněná ČUS. Hospodaření bylo dlouhodo-
bě ztrátové bez známek možného progresu. Ve chvíli, kdy hospodaření společnosti jevilo 
známky insolvence, došlo k výměně jednatele a byl posílen její základní kapitál o 1,950 
mil. Kč.  Za hospodářský rok 2020 (září 2019 – srpen 2020) VOŠ dosáhla ZISKU ve výši 467 
tis. Kč. Shora uvedený zisk znamená, že výsledek hospodaření minulých let firmy se dostal 
do kladné hodnoty na částku 593 tis. Kč. Znamená to, že hospodaření firmy za dobu celé 
její existence je PLUSOVÝ.

Současný stav, návrh na nakládání s majetkem: 
 Samotné ČUS firma neposkytuje žádná pozitiva ani výhody.
 Doporučení: Pokračovat v nastoleném trendu, v případě opakovaného nezájmu
  studentů o studium situaci řešit.

4) ČUS Sportuj s námi, s.r.o., je společnost ze 100 % vlastněná ČUS. K 31. 12. 2011 byla 
ukončena smlouva o správě majetku uzavřená s ČUS a činnosti byly převedeny do ČUS. 
Společnost nemá žádný majetek. Co se týká finanční situace, tak společnost při své –  
v zásadě nulové činnosti – má hotovost na účtech a pokladně ve výši 427 tis. Kč. V budouc-
nu bude třeba ve firmě provozovat jen takové aktivity, které budou mít plusový nebo 
nejhůře neutrální dopad do jejího hospodaření.

Současný stav, návrh na nakládání s majetkem: 
 Společnost má volné finanční zdroje ve výši 427 tis. Kč (v pokladnách a na b.ú.).
 Doporučení: ponechat v portfoliu vlastnictví pro případ, že případná budoucí 
 z měna legislativy vyvolá potřebu některé činnosti provozovat prostřednictvím
 obchodní firmy a nikoli ČUS.
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Statistické šetření ČUS k 31. 12. 2020
Statistické šetření členské základny vychází z platné úpravy členství ve stanovách ČUS, 
když v ČUS existují v souladu s dispozitivní právní úpravou spolku různé druhy členství. 
Jedním z těchto druhů je členství speciální, které přísluší fyzickým osobám, a to těm 
fyzickým osobám, které jsou členy sdružených sportovních klubů a tělovýchovných jed-
not (SK a TJ).

Členská základna SK a TJ a fyzických osob sdružených v ČUS je evidována v Informačním 
systému ČUS (IS ČUS). Evidenci sdružených subjektů (SK a TJ) vedou v IS ČUS příslušná 
okresní sdružení ČUS, kde jsou SK a TJ sdružena. Evidenci fyzických osob (členů) provádí 
v IS ČUS zástupci SK a TJ přes udělený přístup okresním sdružením ČUS.  

Členská základna fyzických osob se v rámci klubu / TJ počítá pouze jednou, i když je 
například osoba členem dvou oddílů v daném klubu / TJ. Pokud je však osoba členem 
ve dvou klubech / TJ (ve dvou různých spolcích), tak je započítána dvakrát. To vychází 
ze skutečnosti, že fyzická osoba může být zcela oprávněně členem několika sportovních 
spolků (např. v jednom jako atlet, ve druhém jako lyžař). S odkazem na ústavně zaručené 
spolčovací právo nelze žádnou fyzickou osobu v tomto směru limitovat. Současně neexis-
tuje relevantní důvod, aby konkrétnímu klubu či tělovýchovné jednotě byla snížena jejich 
členská základna s tím, že jejich člen je současně členem jiného klubu či TJ, sdružených 
v ČUS. Jedná se o jedinou, ofi ciálně vykazovanou členskou základnu ČUS, viz 
tabulka Členská základna ČUS k 31. 12. 2020 – podle okresních sdružení ČUS.
Statistika členské základny evidovaná ve sportovních svazech sdružených v ČUS k 31. 12. 
2020 má pouze informativní charakter a není považována za ofi ciální vykazovanou 
členskou základnu ČUS.

Historický přehled vývoje statistiky členů sdružených v okresních sdruženích ČUS:

Rok Celkem Dospělí Mládež

2001 1 305 523 859 908 445 615

2002 1 357 785 904 715 453 070

2003 1 407 996 950 168 457 828

2004 1 439 995 989 178 450 817

2005 1 474 873 1 024 993 449 880

2006 1 504 289 1 056 817 447 472

2007 1 533 279 1 090 281 442 998

2008 1 558 976 1 125 677 433 299

2009 1 563 132 1 099 592 463 540

2010 1 541 064 1 104 524 436 540

2011 1 493 046 1 089 583 403 463

2012 1 428 506 1 052 322 376 184

2013 1 297 898 959 394 338 504

2014 1 205 746 879 861 325 885

2015 1 139 886 814 762 325 120

2016 1 131 260 766 475 364 785

2017 1 127 484 743 642 383 842

2018 1 128 059 722 400 405 659

2019 1 134 402 709 382 425 020 

2020 1 140 973 686 466 454 507
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Členská základna evidovaná ve sportovních svazech sdružených 
v ČUS k 31. 12. 2020
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Členská základna ČUS k 31. 12. 2020 podle okresních sdružení ČUS

Způsob výpočtu věkových kategorií:    
Člen, který v průběhu roku 2020 dovršil 19 let věku, je pro tento rok započítán do dospělých.    
Člen, který v průběhu roku 2020 dovršil 15 let věku, je pro tento rok započítán do dorostu.   

Způsob výpočtu věkových kategorií: 
Člen, který v průběhu roku 2020 dovršil 19 let věku, je pro tento rok započítán do dospělých. 
Člen, který v průběhu roku 2020 dovršil 15 let věku, je pro tento rok započítán do dorostu. 
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Kód Okres Celkem 
členů

Muži- 
dospělí

Ženy-
dospělí

Dospělí 
celkem

Dorostenci Dorostenky Žáci Žačky Mládež 
celkem

Počet 
TJ/SK

CZ0100 Hlavní město Praha  131 000  52 098  23 722  75 820  8 912  5 058  24 707  16 503  55 180  369 
CZ0201 Benešov  11 508  5 322  1 708  7 030  762  298  2 350  1 068  4 478  111 
CZ0202 Beroun  11 640  4 434  1 117  5 551  776  358  2 665  2 290  6 089  75 
CZ0203 Kladno  17 783  8 746  1 844  10 590  1 438  418  3 707  1 630  7 193  149 
CZ0204 Kolín  10 657  5 741  1 888  7 629  555  214  1 608  651  3 028  94 
CZ0205 Kutná Hora  10 323  4 664  1 699  6 363  652  277  2 007  1 024  3 960  67 
CZ0206 Mělník  14 422  6 945  1 741  8 686  1 017  392  2 961  1 366  5 736  89 
CZ0207 Mladá Boleslav  12 125  5 477  1 549  7 026  1 011  274  2 779  1 035  5 099  104 
CZ0208 Nymburk  13 057  8 186  1 736  9 922  799  268  1 390  678  3 135  100 
CZ0209 Praha-východ  19 551  8 708  2 335  11 043  1 441  562  3 733  2 772  8 508  113 
CZ020A Praha-západ  11 554  5 265  1 419  6 684  786  141  2 656  1 287  4 870  92 
CZ020B Příbram  11 563  5 563  1 475  7 038  798  255  2 368  1 104  4 525  86 
CZ020C Rakovník  9 185  4 430  1 555  5 985  471  277  1 590  862  3 200  88 
CZ0311 České Budějovice  34 228  13 874  4 354  18 228  2 408  1 021  7 855  4 716  16 000  184 
CZ0312 Český Krumlov  8 286  3 660  1 465  5 125  531  158  1 724  748  3 161  70 
CZ0313 Jindřichův Hradec  10 285  5 473  1 461  6 934  559  298  1 414  1 080  3 351  77 
CZ0314 Písek  6 654  3 005  626  3 631  456  145  1 710  712  3 023  77 
CZ0315 Prachatice  6 377  2 366  889  3 255  483  197  1 538  904  3 122  52 
CZ0316 Strakonice  8 093  4 286  1 145  5 431  556  183  1 375  548  2 662  63 
CZ0317 Tábor  19 757  9 191  3 556  12 747  1 064  656  3 094  2 196  7 010  156 
CZ0321 Domažlice  8 487  4 123  1 419  5 542  441  189  1 463  852  2 945  84 
CZ0322 Klatovy  6 939  3 694  1 105  4 799  616  202  940  382  2 140  71 
CZ0323 Plzeň-jih  7 396  4 378  1 225  5 603  354  123  825  491  1 793  63 
CZ0323 Plzeň - město  28 649  11 407  5 144  16 551  1 810  1 257  5 123  3 908  12 098  153 
CZ0325 Plzeň-sever  9 394  4 668  1 297  5 965  561  223  1 850  795  3 429  65 
CZ0326 Rokycany  5 255  3 345  852  4 197  169  53  574  262  1 058  50 
CZ0327 Tachov  4 061  2 457  417  2 874  279  62  560  286  1 187  46 
CZ0411 Cheb  11 632  5 155  1 960  7 115  676  391  1 948  1 502  4 517  73 
CZ0412 Karlovy Vary  13 634  5 766  2 527  8 293  753  395  2 483  1 710  5 341  107 
CZ0413 Sokolov  6 936  3 086  682  3 768  510  227  1 619  812  3 168  58 
CZ0421 Děčín  7 762  3 026  921  3 947  634  271  1 821  1 089  3 815  62 
CZ0422 Chomutov  9 500  3 832  1 017  4 849  793  337  2 197  1 324  4 651  60 
CZ0423 Litoměřice  14 688  7 001  1 501  8 502  1 090  405  2 964  1 727  6 186  110 
CZ0424 Louny  6 015  2 848  700  3 548  531  228  1 167  541  2 467  59 
CZ0425 Most  9 632  3 096  1 266  4 362  678  457  2 218  1 917  5 270  51 
CZ0426 Teplice  8 346  2 977  912  3 889  783  312  2 234  1 128  4 457  79 
CZ0427 Ústí nad Labem  10 540  3 966  1 253  5 219  1 196  634  2 306  1 185  5 321  78 
CZ0511 Česká Lípa  9 907  4 594  2 105  6 699  723  344  1 434  707  3 208  86 
CZ0512 Jablonec nad Nisou  14 445  6 106  3 987  10 093  741  464  1 974  1 173  4 352  96 
CZ0513 Liberec  19 446  7 243  3 404  10 647  1 714  993  3 356  2 736  8 799  105 
CZ0514 Semily  11 912  5 211  2 647  7 858  680  393  1 918  1 063  4 054  70 
CZ0521 Hradec Králové  20 868  8 530  3 497  12 027  1 223  631  4 343  2 644  8 841  143 
CZ0522 Jičín  9 719  4 341  1 786  6 127  603  291  1 687  1 011  3 592  96 
CZ0523 Náchod  10 297  3 884  1 664  5 548  649  395  2 241  1 464  4 749  95 
CZ0524 Rychnov nad Kněžnou  8 336  3 790  1 391  5 181  559  200  1 623  773  3 155  81 
CZ0525 Trutnov  11 475  4 735  2 251  6 986  697  399  1 933  1 460  4 489  77 
CZ0531 Chrudim  10 177  5 044  1 198  6 242  730  234  2 150  821  3 935  79 
CZ0532 Pardubice  19 508  6 895  2 573  9 468  1 464  621  5 161  2 794  10 040  117 
CZ0533 Svitavy  11 253  5 008  1 640  6 648  784  358  2 219  1 244  4 605  82 
CZ0534 Ústí nad Orlicí  14 726  6 701  2 721  9 422  1 035  382  2 632  1 255  5 304  104 
CZ0631 Havlíčkův Brod  8 458  3 283  795  4 078  738  340  2 247  1 055  4 380  63 
CZ0632 Jihlava  9 594  3 885  958  4 843  882  388  2 237  1 244  4 751  65 
CZ0633 Pelhřimov  9 054  3 561  1 426  4 987  575  317  1 804  1 371  4 067  69 
CZ0634 Třebíč  9 547  4 469  879  5 348  768  308  2 064  1 059  4 199  63 
CZ0635 Žďár nad Sázavou  10 582  4 599  1 195  5 794  903  329  2 444  1 112  4 788  77 
CZ0641 Blansko  14 661  8 362  2 901  11 263  660  239  1 573  926  3 398  114 
CZ0642 Brno-město  41 662  20 522  6 889  27 411  2 681  1 611  5 965  3 994  14 251  136 
CZ0643 Brno - venkov  15 154  8 669  1 779  10 448  887  319  2 196  1 304  4 706  111 
CZ0644 Břeclav  11 091  6 069  1 463  7 532  701  323  1 559  976  3 559  82 
CZ0645 Hodonín  12 521  6 489  1 672  8 161  1 061  469  1 940  890  4 360  117 
CZ0646 Vyškov  9 393  5 634  1 865  7 499  370  205  754  565  1 894  65 
CZ0647 Znojmo  10 596  5 409  1 211  6 620  756  283  1 939  998  3 976  93 
CZ0711 Jeseník  4 824  2 437  713  3 150  364  148  683  479  1 674  43 
CZ0712 Olomouc  19 703  8 308  2 964  11 272  1 224  657  4 011  2 539  8 431  71 
CZ0713 Prostějov  9 766  4 615  1 482  6 097  621  333  1 757  958  3 669  71 
CZ0714 Přerov  13 326  5 948  2 477  8 425  851  352  2 393  1 305  4 901  88 
CZ0715 Šumperk  10 241  5 131  1 594  6 725  705  247  1 632  932  3 516  96 
CZ0721 Kroměříž  12 722  5 603  1 804  7 407  804  307  2 707  1 497  5 315  94 
CZ0722 Uherské Hradiště  24 444  14 825  3 654  18 479  1 091  400  3 002  1 472  5 965  115 
CZ0723 Vsetín  18 625  8 226  3 189  11 415  1 375  478  3 453  1 904  7 210  101 
CZ0724 Zlín  23 250  11 188  2 909  14 097  1 996  619  4 523  2 015  9 153  108 
CZ0801 Bruntál  8 658  4 082  1 098  5 180  657  232  1 751  838  3 478  82 
CZ0802 Frýdek-Místek  19 606  8 163  2 595  10 758  1 451  628  4 318  2 451  8 848  96 
CZ0803 Karviná  11 591  3 949  1 481  5 430  1 233  350  3 141  1 437  6 161  77 
CZ0804 Nový Jičín  19 855  8 079  2 925  11 004  1 409  630  4 452  2 360  8 851  109 
CZ0805 Opava  31 843  14 893  4 207  19 100  2 222  942  5 800  3 779  12 743  210 
CZ0806 Ostrava-město  31 223  10 217  7 039  17 256  2 183  1 261  6 721  3 802  13 967  126 
CELKEM 1 140 973  510 956  175 510  686 466  78 119  35 636  215 260  125 492  454 507  7 258 

Svaz Celkem 
členů

Muži- 
dospělí

Ženy-
dospělí

Dospělí 
celkem

Doros-
tenci

Doros-
tenky

Žáci Žačky Mládež 
celkem

Počet 
oddílů

Asociace rádiového orientačního běhu ČR 682 257 200 457 42 27 82 74 225 15
Česká asociace adventure outdoor extreme sport 7 415 5 358 1 724 7 082 117 97 81 38 333 150
Česká asociace amerického fotbalu 4 776 3 437 590 4 027 455 72 201 21 749 28
Česká asociace cheerleaders 1 978 57 282 339 11 373 26 1 229 1 639 31
Česká asociace sleddog sportů 726 319 310 629 28 8 26 35 97 24
Česká asociace Sport pro všechny 34 362 3 806 12 640 16 446 1 027 1 609 5 680 9 600 17 916 511
Česká asociace squashe 4 314 2 205 757 2 962 273 173 542 364 1 352 63
Česká asociace stolního tenisu 26 996 19 201 1 461 20 662 1 763 357 3 236 978 6 334 1 254
Česká asociace univerzitního sportu 20 892 9 257 5 604 14 861 720 600 2 646 2 065 6 031 51
Česká baseballová asociace 6 887 2 380 297 2 677 758 147 2 714 591 4 210 59
Česká basketbalová federace 21 695 5 699 1 891 7 590 2 349 1 363 6 306 4 087 14 105 338
Česká boxerská asociace 6 255 4 612 126 4 738 791 102 573 51 1 517 151
Česká federace koulových sportů 1 020 618 302 920 29 10 35 26 100 64
Český florbal 76 768 21 155 4 781 25 936 13 118 3 698 28 054 5 962 50 832 411
Česká golfová federace 52 401 32 609 13 952 46 561 1 236 700 2 422 1 482 5 840 185
Česká gymnastická federace 16 978 769 1 859 2 628 256 809 3 575 9 710 14 350 138
Česká jezdecká federace 18 314 2 503 10 133 12 636 120 2 012 352 3 194 5 678 1 591
Česká kuželkářská a bowlingová federace 13 779 9 052 2 356 11 408 545 568 787 471 2 371 329
Česká Lakrosová Unie 3 285 1 465 642 2 107 356 147 472 203 1 178 79
Česká MuayThai asociace 5 047 2 212 568 2 780 644 220 1 031 372 2 267 60
Česká rugbyová unie 3 534 800 154 954 683 157 1 565 175 2 580 38
Česká softballová asociace 6 888 1 473 1 055 2 528 548 489 1 974 1 349 4 360 72
Česká triatlonová asociace 9 871 6 239 1 803 8 042 610 312 602 305 1 829 248
Česká unie bojových umění 64 827 16 472 5 191 21 663 7 815 3 519 22 336 9 494 43 164 817
Česká unie kolečkových sportů 3 245 1 494 207 1 701 378 114 756 296 1 544 90
Českomoravská sáňkařská asociace 495 261 114 375 36 28 41 15 120 11
Českomoravský billiardový svaz 3 198 2 796 204 3 000 135 18 38 7 198 95
Českomoravský svaz hokejbalu 33 090 26 406 954 27 360 2 036 182 3 219 293 5 730 142
Český atletický svaz 82 947 19 249 11 912 31 161 3 432 4 397 20 324 23 633 51 786 375
Český badmintonový svaz 8 830 1 892 1 299 3 191 799 694 2 057 2 089 5 639 140
Český horolezecký svaz 29 656 12 903 5 560 18 463 1 001 872 4 873 4 447 11 193 404
Český korfbalový svaz 2 782 589 580 1 169 224 251 644 494 1 613 26
Český krasobruslařský svaz 4 992 299 1 305 1 604 28 415 386 2 559 3 388 102
Český lukostřelecký svaz 2 373 991 431 1 422 182 180 332 257 951 60
Český minigolfový svaz 1 038 602 214 816 40 17 106 59 222 31
Český nohejbalový svaz 5 392 4 252 288 4 540 372 25 422 33 852 290
Český svaz aerobiku a fitness, FISAF.cz 11 205 5 440 445 4 598 4 189 5 969 10 760 91
Český svaz akrobatického Rock and Rollu 1 793 189 527 716 135 420 59 463 1 077 27
Český svaz bobistů a skeletonistů 228 155 43 198 21 6 2 1 30 8
Český svaz curlingu 614 305 217 522 28 18 30 16 92 31
Český svaz cyklistiky 4 552 2 071 272 2 343 283 83 1 418 425 2 209 392
Český svaz házené 13 020 3 575 1 320 4 895 1 365 841 3 476 2 443 8 125 170
Český svaz jachtingu 7 503 4 431 1 328 5 759 320 184 769 471 1 744 180
Český svaz jógy 3 478 277 3 147 3 424 18 35 0 1 54 29
Český svaz juda 36 916 3 807 1 024 4 831 2 366 770 22 316 6 633 32 085 214
Český svaz kanoistů 10 321 4 805 2 040 6 845 950 519 1 312 695 3 476 194
Český svaz kuší 109 53 36 89 7 2 8 3 20 6
Český hokej 37 813 13 623 617 14 240 4 472 188 17 822 1 091 23 573 395
Český svaz metané 420 300 97 397 7 4 7 5 23 15
Český svaz moderní gymnastiky 5 846 35 867 902 0 418 0 4 526 4 944 113
Český svaz moderního pětiboje 1 028 163 108 271 55 59 314 329 757 22
Český svaz orientačních sportů 14 276 4 628 3 700 8 328 775 707 2 293 2 173 5 948 221
Český svaz plaveckých sportů 26 853 3 160 2 819 5 979 1 378 1 333 8 875 9 288 20 874 212
Český svaz pozemního hokeje 2 556 571 330 901 212 136 732 575 1 655 16
Český svaz rychlobruslení 404 76 59 135 29 58 86 96 269 13
Český svaz silového trojboje 2 628 1 377 259 1 636 596 188 128 80 992 67
Český svaz skibobistů 466 248 149 397 19 14 22 14 69 7
Český svaz Taekwon-Do ITF 6 154 913 450 1 363 708 354 2 594 1 135 4 791 38
Český svaz vodního lyžování a wakeboardingu 783 399 223 622 37 26 48 50 161 19
Český svaz vodního motorismu 731 511 141 652 11 8 37 23 79 26
Český svaz vodního póla 2 378 927 234 1 161 397 43 640 137 1 217 13
Český svaz vzpírání 1 721 929 310 1 239 195 52 189 46 482 38
Český šermířský svaz 2 118 599 287 886 188 89 628 327 1 232 43
Český tenisový svaz 66 718 26 906 10 063 36 969 4 964 3 945 11 198 9 642 29 749 1 252
Český veslařský svaz 4 906 - - 2 336 - - - - 2 570 43
Český volejbalový svaz 45 368 9 259 10 122 19 381 1 563 5 009 6 222 13 193 25 987 1 521
Fotbalová asociace České republiky 333 879 161 817 5 782 167 599 38 290 2 512 115 463 10 015 166 280 3 903
Svaz lyžařů České republiky 32 595 11 491 6 597 18 088 1 508 1 398 5 928 5 673 14 507 654
Svaz národní házené 8 191 2 798 1 613 4 411 501 600 1 294 1 385 3 780 69
Svaz zápasu ČR 2 150 750 50 800 340 60 860 90 1 350 49
Šachový svaz ČR 20 510 11 711 768 12 479 1 880 291 4 791 1 069 8 031 504
Unie zdravotně postižených sportovců ČR 10 137 4 667 3 284 7 951 547 614 653 372 2 186 146
Český svaz tanečního sportu 3 951 910 827 1 737 364 400 546 904 2 214 132
CELKEM 1 312 047     502 130     151 896     656 362     107 490     46 744     333 465     165 416     655 685     19 346    
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ROČENKA
2020

Tomáš Souček, středopolař West Hamu United, byl ústřední postavou české fotbalové 
reprezentace při její úspěšné postupové cestě na � nálový turnaj mistrovství Evropy.

Foto: Jan Tauber – FAČR

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:
Hokejista David Pastrňák, čtyřiadvacetiletý útočník Bostonu Bruins, se stal v roce 2020 vítězem 

ankety o Zlatou hokejku a poté triumfoval také v 62. ročníku ankety o Nejlepšího sportovce 
roku České republiky. V základní části NHL se dělil společně s Alexandrem Ovečkinem o titul 
nejlepšího střelce se 48 góly a s 95 kanadskými body si výrazně vylepšil sezonní maximum.

Foto: Karel Švec (Český hokej)
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