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Areálům v Podolí  
a Nymburce hrozí  

od 1. ledna uzavření

VV ČUS upozorňuje 
na nerovný vládní návrh 
zastropování cen energií

Miroslav Jansta: 
„Politici pohrdají 

sportovci!“
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Foto na titulní straně: Jednou z vydařených říjnových akcí v rámci projektu České unie sportu – 
Tipsport Sportuj s námi byl také závod v orientačním běhu Petit Prix v okolí Jablonce nad Nisou.
 Foto: Tipsport Sportuj s námi
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VV ČUS kritizuje nerovný přístup v zastropování cen energií: 
Hrozí uzavření areálu v Podolí i střediska v Nymburce 

Osmé letošní zasedání Výkonného výboru Čes-
ké unie sportu se uskutečnilo 11. října v Praze 
na Strahově. Hlavní body jednání se zaměřily 
na kritickou situaci sportovních klubů a tělový-
chovných jednot. Tu způsobily dramatický nárůst 
cen energií, důsledky absence vládního zastropo-
vání cen elektřiny a plynu v případě provozovate-
lů bazénů, zimních stadionů i velkých sportovních 
center s halami a také meziroční snížení neinves-
tičních prostředků pro sport v návrhu státního 
rozpočtu na rok 2023.

V rámci aktuálních informací detailně analy-
zoval současný stav vyplývající ze zastropování 
cen energií podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. 
ředitel ekonomických agend ČUS Pavel Benda. 
Na převážnou část sportovních subjektů a jejich 
sportovišť se vládní zastropování elektřiny vzta-
huje. Spolkoví provozovatelé sportovišť, odběra-
telé na vysokém nebo velmi vysokém napětí však 
nejsou explicitně vyjmenováni v nařízení vlády 
a zastropování se na ně tudíž nevztahuje. 

„Provozovatelé sportovišť tam nejsou zařaze-
ni přesto, že sport je zákonem přímo definován 
jako veřejně prospěšná činnost poskytovaná 
v celospolečenském zájmu,“ uvedl Pavel Benda. 

V případě plynu je situace obdobná, zastropová-
na je většina malých jednot a sportovních klubů. 
Provozovatelé sportovišť z řad klubů a organizací, 
střední odběratelé a velkoodběratelé, však ex-
plicitně vyjmenovaní ve vládním nařízení nejsou 
a zastropování cen plynu se na ně nevztahuje. 

Varianta krajního řešení
ČUS odesílala v minulých týdnech na Národ-

ní sportovní agenturu, Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR i na vládu opakovaná upozorně-
ní, že některá sportoviště z vládního nařízení 
vypadnou. Současně poukazovala, jak je ab-
surdní dělení zastropování cen na bázi vysokého 
či nízkého napětí v elektřině, resp. zastropování 
na bázi velkoodběratel plynu. 

Vznikají tak nelogické situace – například Ly-
žařský areál ČUS na Zadově je připojen na nízkém 

napětí (trafostanice je ve vlastnictví distributora 
elektřiny), takže zde má ČUS podle vládního na-
řízení cenu zastropovanou. Ve Sportovním centru 
Nymburk i v Plaveckém areálu v Podolí je ČUS 
naopak připojena na vysokém napětí (trafosta-
nice je ve vlastnictví ČUS). V těchto případech 
nemá ČUS podle vládního nařízení ceny elektřiny 
zastropované. 

„Takových excesů bude hodně. Nelze selekto-
vat subjekty podle tohoto klíče, tedy velký pod-
nik na nízkém napětí bez ohledu na velikost od-
běru je zastropován, ale týž podnik na vysokém 
napětí nikoliv. Mnoho sportovišť je obecních, ta 
jsou zastropována všechna prostřednictvím obcí, 
měst, samosprávy nebo státu. To je však nerov-
ný přístup. Navíc plošná podpora podle nařízení 
Evropské komise nesmí být selektivní,“ pouká-
zal Pavel Benda.

Stejně absurdní je také dělení na bázi velkood-
běratel plynu. ČUS je ve Sportovním centru Nym-
burk i v Plaveckém stadionu v Podolí velkoodběra-
telem, takže ceny zde nemá zastropovány. Přitom 
však všechna obecní sportoviště mají paradoxně 
ceny plynu zastropované prostřednictvím obcí, 
měst, samosprávy nebo státu. 

„Situace zejména v Podolí a v Nymburce je 
velice vážná. Jestliže jsme například letos plati-
li v Podolí v lednu 2022 za plyn 800 000 Kč, nyní 
by už částka dosáhla pěti milionů korun. Celko-
vě i s Nymburkem by nám vzrostly náklady o 50 
milionů korun. Pokud vláda nebo Ministerstvo 
průmyslu a dopravy ČR nepřijmou adekvátní 
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opatření, ČUS bude muset sáhnout ke krajnímu 
řešení a od 1. ledna 2023 uzavřít Plavecký sta-
dion v Podolí i Sportovní centrum Nymburk,“ 
reagoval předseda ČUS Miroslav Jansta.

 Mimořádně nízká státní podpora sportu 
v roce 2023
Předseda ČUS také informoval členy výkonné-

ho výboru o přípravě státního rozpočtu na rok 
2023, v němž vláda navrhla pro sportovní pro-
středí pouze 6,75 miliardy korun, což je celkově 
o více než jednu miliardu méně než v roce 2021. 
V praxi to znamená, že na neinvestiční výdaje 
sportu, tedy na trenéry, činnost klubů, svazů či 
provoz sportovišť, vláda na rok 2023 vyčlenila 
pouze 4,9 miliardy Kč, o 0,7 miliardy méně než 
v letošním roce – to vše při násobných cenách 
energií. Tato částka je jedna z nejnižších, které 
směřovaly do sportu od roku 1989. Nejen že na-
prosto neodpovídá dlouhodobým potřebám české-
ho sportu, ale neumožní mnoha klubům, zejména 
vlastníkům sportovišť přežít. 

Bez pomoci vlády nebo Ministerstva průmyslu 
a dopravy ČR čeká provozovatele bazénů 
přetěžká sezona

„Česká unie sportu už využila bezpočet možnos-
tí pro jednání s Národní sportovní agenturou, Mini-
sterstvem financí ČR i zástupci obou komor parla-
mentu, aby se tato extrémně nízká podporu státu 
do sportu navýšila – dosud však neúspěšně. Zatím 
to prostě nikomu nevadí. Nezbývá než věřit, že 
význam role pravidelného pohybu a sportu pro 

celou společnost si uvědomí členové poslanecké 
sněmovny i pod argumenty odborníků z mimo-
sportovního prostředí při schvalování závěrečné 
verze rozpočtu,“ řekl Miroslav Jansta.

Zprávu týkající se úprav poslaneckého návrhu no-
vely zákona o podpoře sportu, zaměřeného na úpra-
vu fungování Národní sportovní agentury, který 
předložili koaliční poslanci, podal generální sekre-
tář ČUS Jan Boháč. Konstatoval, že všechny písem-
né připomínky, které autorům poskytla ČUS, byly 
nyní akceptovány. „Za velice důležité považujeme 
to, že v novele tohoto zákona zůstala zachována po-
vinnost měst a obcí s rozšířenou působností i nadále 
zpracovávat plán rozvoje sportu, která měla vypad-
nout. Přesto bychom uvítali spíše nový komplex-
ní zákon o sportu a samostatné ministerstvo pro 
sport,“ hodnotil přípravu novely Jan Boháč.

Nová výzva: Můj klub – Pohyb a zdraví
Členové VV ČUS vyslechli také informaci, že Ná-

rodní sportovní agentura vypíše novou výzvu Můj 
klub – Pohyb a zdraví určenou na pod-
poru dětí a mládeže sportujících pouze 
jednou týdně. Tato kategorie byla totiž 
vyjmuta z původní dotační výzvy Můj 
klub 2023. VV ČUS však v této souvislosti 
vyslovil obavu, zda toto řešení nebude 
znamenat nejen pro mnoho sportovních 
klubů, ale i samotnou NSA zvýšenou ad-
ministrativní zátěž.

V průběhu jednání VV ČUS rovněž 
schválil vyhlášení projektu České unie 
sportu – Tipsport Sportuj s námi na rok 
2023. Financován bude na základě part-
nerských vztahů a víceletých smluv se 
společnostmi Tipsport a Car4Way a také 
Nadací ČEZ. Termín pro přihlášení akcí 
pořádaných členskými subjekty ČUS byl 
stanoven na 1. listopad a předpokládá 

se, že kalendář projektu opět zahrne kolem 500 
sportovních událostí po celé České republice.

VV ČUS odsouhlasil také termíny konání ce-
lostátních porad – v Praze na Strahově se sejdou 
představitelé okresních a krajských sdružení ČUS 
22. listopadu, zástupci národních sportovních 
svazů 23. listopadu.

Autor: KT ČUS
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Nový rok jako kritické datum pro Podolí a Nymburk. 
Dopady nedůsledného vládního nařízení budou citelné

Nařízení Vlády ČR o zastropování dramaticky 
vysokých cen elektřiny a plynu se nevztahu-
je na provozovatele bazénů, zimních stadionů 
a velkých sportovních center s halami. Nelogické 
a diskriminační podmínky mohou už zanedlouho 
dopadnout také na Plavecký stadion v Podolí i Ná-
rodní sportovní centrum v Nymburce. Reálně to-
tiž hrozí, že obě klíčová sportoviště budou od 1. 
ledna 2023 uzavřena. Vedení České unie sportu 
se snaží neustále blížící se krizovou situaci od-
vrátit intenzivním jednáním s představiteli Ná-
rodní sportovní agentury, Ministerstva průmyslu 
a dopravy ČR i Vlády ČR – zatím však stále bez 
konkrétní reakce. Následující rozhovor popisuje 
z pohledu ředitele ekonomických agend ČUS Pav-
la Bendy příčiny, závažnost i důsledky nezastro-
pování cen energií pro oba areály.

 Co se musí stát, aby nedošlo k uzavření bazénu 
v Podolí a centra v Nymburce?

V aktuálním nařízení vlády o zastropování cen 
energií nejsou explicitně vyjmenováni spolkoví 
provozovatelé sportovišť, odběratelé na vysokém 
nebo velmi vysokém napětí. Do této kategorie pat-
ří jak Plavecký stadion v Podolí, tak i Národní spor-
tovní centrum v Nymburce, a to přesto, že sport je 
zákonem přímo definován jako veřejně prospěšná 
činnost poskytovaná v celospolečenském zájmu. Je 
proto nutné, aby vláda nebo Ministerstvo průmyslu 
a dopravy tento fakt zohlednily a přijaly v dohled-
né době adekvátní řešení. Tím se sport dostane 
na úroveň dalších vyjmenovaných subjektů. 

 Není s podivem, že značná část sportovišť – ze-
jména ta, která se provozují v rámci měst a obcí 
– má ceny energií zastropované?

Ano, je. Tím je však vytvořena nerovnost a dis-
kriminace sportovišť provozovaných sportovními 
spolky na úkor sportovišť ve vlastnictví státu (samo-
správ). Navíc stát/samosprávy mají vlastní finance 
z daní (na základě rozpočtového určení daní). Dob-
rovolné spolky nemají kromě příspěvků rodičů nic. 

 Jsou střediska v Podolí a Nymburce závislá 
na veřejných zdrojích peněz?

ČUS je unikátní v tom, že všechna sportovní 
centra v jeho vlastnictví jsou schopna se provoz-

ně samofinancovat. Jedinou téměř jistou dotací je 
grant Magistrátu hlavního města Prahy na bazén 
v Podolí ve výši tří milionů korun ročně, k němuž 
letos přibyl navíc příspěvek další tři miliony korun 
na zvýšené ceny energií. Národní sportovní agen-
tura zatím nerozhodla, zda ČUS zařadí či nezařadí 
do vypsaného programu provoz a údržba – pokud 
ano, lze počítat se zhruba deseti miliony korun. 
Jen pro srovnání: V roce 2019 v období před co-
vidovou pandemií (léta 2020 a 2021 nejsou z to-
hoto důvodu z hlediska výnosů vypovídající) měla 
ČUS v rámci vedlejší hospodářské činnosti výnosy 
ve výši 248 milionů korun. Jestliže by tedy celková 
provozní dotace MHMP a NSA činila 16 milionů ko-
run, tak se jedná jen o sedm procent příjmů ČUS.

 
 Jakými způsoby se plavecký stadion snaží šetřit 
finanční prostředky? Je to i zvýšením vstupného či 
omezením některých služeb?

V Podolí se reagovalo snížením teplot vzdu-
chu na 26 stupňů, snížením teploty vody na 25 
stupňů. Proběhla výměna zastaralého osvětlení 
na úsporné LED osvětlení. Dále byla zvýšena cena 
vstupného – například vstupné na 1,5 hodiny se 
zvýšilo na 150 Kč (ze 120 Kč). V důsledku nařízení 
vlády, které nezastropovalo ceny energií, a tedy 
i možného uzavření stadionu, se nebudou prodá-
vat některé typy časových vstupenek. U již za-
koupených bodových vstupenek se prodlouží ade-
kvátně platnost, stejně jako v období covidových 
uzavírek.
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 Jaká opatření byla přijata v Národním sportov-
ním centru Nymburk?

Tam byla provedena kompletní výměna osvětle-
ní hal za LED osvětlení, snížena teplota v halách, 
v bazénu, v ubytovacích zařízeních, ve stravova-
cím provozu a ve všech zázemích areálu. Byla zde 
také provedena rekonstrukce kotelny za deset 
milionů korun, aby se snížily energetické ztráty. 
Ceny v Nymburce byly navýšeny zhruba o čtrnáct 
procent.

 Kolik prostředků do úspor investovala ČUS v sou-
vislosti s nárůstem cen energií?

ČUS celkově do energoúspor s vidinou zastro-
pování cen investovala zhruba 16 milionů korun 
z vlastních zdrojů. Bohužel, pokud nedojde k za-
stropování cen energií pro Podolí a Nymburk, 
budou se muset stejně obě zařízení zavřít, část 
zaměstnanců asi propustit, část poslat na 60 pro-
cent platu domů s tím, že třeba na léto se opět 
otevře. Celkově však těch zainvestovaných 16 
milionů korun byly vyhozené peníze, které nako-
nec budou chybět na výplaty. Možná byla chyba 
podlehnout ujišťování státu, že nenechá nikoho 
padnout.

 
 Kolik lidí ročně navštěvuje Plavecký bazén v Po-
dolí?

 Ročně je to asi milión osob.

  Snižuje se v době inflace a energetické krize 
počet zájemců?

 Ano, třeba v září byly nižší tržby o zhruba tři-
náct procent, a to i přes uvedené navýšení cen.

 
 Kdo všechno by zavřením stadionu od 1. ledna 
2023 přišel o nasmlouvané lekce plavání? 

 Byly by to základní školy v rámci povinné výuky 
plavání, vysoké školy v rámci studijního progra-
mu, trénující plavci – jak mládež, tak vrcholoví 
sportovci. Dále se jedná o tréninky vodního póla, 
skokanů do vody, podvodního hokeje, zrušilo by 
se kondiční plavání seniorů a nezasportuje si ani 
široká veřejnost. Protože největší nákladovou 
položkou je topení, které se přepne do režimu 
temperování, musely by se uzavřít i další provo-
zy, protože jsou vytápěné společnou kotelnou. 
Jde zejména o nestátní zdravotní zařízení pro 
fyzikální a rehabilitační medicínu, kde jsou ale 
nasmlouvané úhrady mj. s pojišťovnami VZP, OZP, 
Pojišťovnou ministerstva vnitra atd. Ze stejného 
důvodu by se uzavřely také obchody a služby, kte-
ré jsou u nás v nájmu. Dále by bylo nutné vypořá-
dat se s bytovými jednotkami, které jsou rovněž 
vytápěny centrální kotelnou areálu – pravděpo-
dobně nějakým náhradním zdrojem topení. 

Autor: Česká unie sportu
Foto: archiv ČUS a ČSPS - Martin Sidorjak 

(Ročenka ČUS 2021)

Bazén v Podolí slouží 
také k přípravě českých 
reprezentantů
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Národní sportovní agentura zveřejnila  
Výzvu Můj klub 2023

NSA přislíbila vypsat také novou výzvu  
Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví

Národní sportovní agentura na svých stránkách 
zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 – ZDE. Výzva je 
zaměřena na podporu sportovních klubů, tělový-
chovných a tělocvičných jednot, které se věnují 
sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let. Celková 
alokace této výzvy je 1 500 000 000 Kč.

 
Zahájení příjmu žádostí: 

17. 10. 2022 od 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 
30. 11. 2022 do 12:00 hod.

Výše dotace bude stanovena na základě roz-
sahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 
od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník 
narození 2004) uvedených v příloze žádosti podle 
následujících kategorií:

 
Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník 
narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí 
minimálně 2x týdně na tréninkové jednotce bez 
nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 
36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

 
Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník 
narození 2017 až 2004), s předpokládanou účas-

V souvislosti s dosavadní zkušeností fungová-
ní dotační výzvy Můj klub se od nového roku 
rozdělí poskytování financí do dvou dotačních 
výzev: Můj klub 2023 a Můj klub 2023 – Pohyb 
a zdraví. Hlavním rozdílem je oddělení pod-
pory dětí a mládeže, které sportují 1x týdně. 
Novou výzvu vypíše NSA v nejbližších dnech.

Sportovní kluby, které nabízejí dětem pravi-
delné sportování 2x týdně a více mohou žádat 
v dotační výzvě Můj klub 2023 stejně jako do-
posud. Sportovní kluby a jednoty, které dětem 
a mládeži umožňují pohybovou aktivitu alespoň 

jedenkrát týdně, budou moci žádat v připravo-
vané výzvě Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví. 

„Důležité pro všechny mládežnické 
sportovní organizace je, že touto změ-
nou v žádném případě nepřijdou o mož-
nost čerpání podpory z NSA. Naopak touto 
změnou chceme do budoucna více posílit 
podporu všestrannému sportování, které 
zejména u menších dětí probíhá jedenkrát 
týdně,“ vysvětlila první místopředsedkyně 
NSA Markéta Kabourková. 

Zdroj: NSA

tí minimálně 2x týdně na tréninkové jednotce, 
kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 soutěž-
ních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne 
podání žádosti.

Každý sportovec může být zařazen nejvýše 
do jedné kategorie. Pokud sportovec splňuje kri-
téria pro obě kategorie, bude zařazen do kate-
gorie 2.

 
 Žádost (včetně příloh) je nutné podat dato-

vou schránkou žadatele nebo datovou schrán-
kou zmocněnce.

 
Doporučujeme SK a TJ, aby se s administrací 

žádosti obracely na příslušná okresní pracoviště 
ČUS. Kontakty – ZDE.

https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023
https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html
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Projekt Tipsport Sportuj s námi bude probíhat  
i v roce 2023

Projekt České unie sportu Tipsport Sportuj 
s námi, jehož cílem je aktivně podpořit ke spor-
tovním aktivitám širokou veřejnost, bude po-
kračovat i v roce 2023. Jeho vyhlášení schválil 
na svém říjnovém zasedání Výkonný výbor ČUS. 
Také v příštím roce by měl zahrnout kalendář pro-
jektu okolo 500 sportovních událostí po celé Čes-
ké republice. Jejich organizátoři je budou moci 
nahlásit v průběhu měsíce listopadu.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat 
opět prostřednictvím osvědčené a jednoduché 
elektronické přihlášky ZDE v období od 1. do 30. 
listopadu 2022.

Jaké jsou podmínky pro zařazení akce
Podmínky pro zařazení akce do projektu zů-

stávají stejné – s cílem zachovat dostupnost ne-
organizované veřejnosti a nabídnout příležitost 
k pohybu a sportu všem věkovým či výkonnost-
ním skupinám. Akce budou vybrány také tak, aby 
projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních 
odvětví a území celé České republiky.

 
1.  organizátor musí být členským subjektem 

ČUS;

2.  akce je určena aktivní účasti široké veřej-
nosti;

3.  minimální počet 100 aktivních účastníků 
(s výjimkou sportovních odvětví, kde je 
uspořádání akce v tomto počtu téměř 
nemožné);

4.  akce nesmí být součástí pravidelných soutě-
ží národního sportovního svazu;

5.  nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho 
jednu vybranou akci;

6.  termín konání akcí je od 1. 1. 2023 do  
31. 12. 2023.

 
Výběr a zařazení akcí do projektu Tipsport Spor-

tuj každoročně koordinují regionální pracoviště 
ČUS, která dokáží vyhodnotit jejich kvalitu i cel-
kový přínos. Seznam všech vybraných sportovních 
událostí bude následně předložen Výkonnému vý-
boru ČUS ke schválení. Akce zařazené do finální 
verze kalendáře projektu na rok 2023 budou ze 
strany ČUS mediálně a finančně podpořeny. 

Pozitivní průběh projektu v letošním roce
Dosavadní průběh projektu v roce 2022 je ve-

lice pozitivní, což bylo také zásluhou podpory 
atraktivních partnerů (Tipsport, MAFRA, Car4Way, 
Nadace ČEZ). Současně vykazuje zatím nejvyšší 
mediální publicitu ze všech předchozích ročníků. 
Také počet akcí a aktivně zapojených účastníků 
patří k nejvyšším za poslední roky. 

Získané hlavní partnerské vztahy a přede-
vším víceleté smlouvy s Tipsport a.s., a Car-
4Way, s.r.o., by měly zajistit dostatečné finan-
cování projektu i na rok 2023. Předpokládá se 
rovněž pokračování podpory projektu ze strany 
Nadace ČEZ. 

Projekt Tipsport Sportuj s námi má vlastní 
webovou stránku s intenzivní komunikací zařa-
zených akcí a bude opět využívat obsluhovaných 
sociálních sítí facebook a instagram.

Autor: Management sportu

https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/
https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/
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Fórum pro aktivní Česko chce posílit pozici  
sportu ve společnosti

V rámci Evropského týdne sportu se u společného 
kulatého stolu pod záštitou ministra zdravotnic-
tví Vlastimila Válka na půdě Hospodářské komory 
v Praze sešli představitelé více než dvaceti sub-
jektů z různých oborů – včetně České unie sportu, 
aby položili základní kámen společné platformy 
Fórum pro aktivní Česko. Jejím cílem je posílit 
pozici a vnímání zdraví prospěšných pohybových 
aktivit občanů v povědomí celé společnosti, ve-
řejnosti i politiků jako důležitého faktoru zdra-
votní prevence, fyzické i psychické zdatnosti. 
Současně by měla vést Čechy k aktivnějšímu ži-
votnímu stylu. 

Zástupci jednotlivých subjektů vyjádřili na se-
tkání konkrétní kroky, jimiž chtějí přispět ke zlep-
šení současné situace. "Již 
jsme navrhli několikanásobné 
navýšení finančních prostřed-
ků do programů prevence VZP 
a věřím, že budou využity 
právě k podpoře fyzických 
aktivit dětí, mládeže i dospě-
lých. Také se mohou aktivně 
zapojit samosprávy, které v roli 
zřizovatelů škol mohou zajistit, 
aby se školní sportoviště ote-
vřela v odpoledních hodinách 
veřejnosti a vybudovaná infra-
struktura se využívala opravdu 
naplno,” uvedla například Mi-
chaela Šebelová, poslankyně 
Parlamentu ČR, členka Zdravot-
nického výboru a Podvýboru pro Sport.

Pozornost dětem, seniorům i zaměstnancům
Za velkou výzvu odborníci považují také důsled-

nější podporu pohybových aktivit žáků ve školách, 
a to zdaleka ne pouze v rámci hodin tělesné výcho-
vy. “Škola je místem, kde děti tráví každý den vel-
ké množství času. Je tedy zcela na místě podpo-
rovat školy v tom, aby se snažily stimulovat žáky 
k pohybové aktivitě v rámci různých školních 
činností. Příkladem mohou být aktivní přestávky, 
vyšší podíl terénní výuky nebo zařazování dílčích 
pohybových aktivit v rámci jednotlivých předmě-
tů,” řekl Ondřej Andrys z České školní inspekce. 

Pohyb však na druhé straně pohyb patří ke klíčo-
vým parametrům, které mohou pozitivně ovlivnit 
také duševní pohodu i zdravé stárnutí seniorů. 

Sport a pohyb jako hlavní politická priorita
Účastníci kulatého stolu se shodli na neodklad-

né potřebě multisektorové spolupráce v době, 
kdy vedle dlouhodobého nárůstu civilizačních 
onemocnění společnost čelí stoupajícím nákla-
dům na zdravotnictví i obrovským problémům 
s vysokými cenami energií, inflací a sníženou 
kupní silou obyvatelstva. Téma zdraví prospěš-
ných pohybových aktivit občanů a sportu jako 
zdravotní prevence označili za téma dlouhodo-
bě českým státem podceňované a nemající ade-
kvátní politickou podporu. 

“Tento zafixovaný stav jen těžko změní osamo-
cená iniciativa. Daleko větší šanci na postupný 
obrat k lepšímu může mít aktivní součinnost stra-
tegických partnerů napříč sektory, se společnou 
argumentací a koordinovaným postupem,“ shrnul 
společné záměry aktérů z oblasti sportovního pro-
středí Jan Boháč, generální sekretář České unie 
sportu. Zdůraznil, že toto téma naopak vyžaduje, 
aby bylo zařazeno mezi hlavní politické priority 
v oblasti sportu, školství, zdravotnictví i cestovní-
ho ruchu, ale i v průmyslu, zemědělství a dalších 
resortech, kde je stále fyzická a psychická kondice 
zaměstnanců klíčová pro výkon povolání. 

Zdroj: Česká komora fitness, foto: HK ČR
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Miroslav Jansta v CNN Prima NEWS: Politici pohrdají sportovci, 
ti už chtějí demonstrovat. Tragédie, slyšíme jen fráze

Nádrže s optimismem vysychají. Situace v tu-
zemském sportu podle Miroslava Jansty rozhod-
ně není idylická delší dobu. Během rozhovoru 
pro CNN Prima NEWS 2. října to opakovaně při-
čítal mizerné politické odvaze. Pravou zkouškou 
procházejí hokejisté, basketbalisté, házenkáři 
a další teprve teď. Po pandemii na sportovce 
a všechny nadšence zaklekává energetická kri-
ze. Česká unie sportu udělala průzkum a její už 
dříve frustrovaný šéf k výsledkům říká: „Neče-
kal jsem to tak hrozné. Bavím se se známými 
sportovními osobnostmi a ty už chtějí demon-
strovat,“ popisuje funkcionář, který zároveň 
zastává pozici předsedy České basketbalové 
federace.

 Kdy se český sport stal pacientem, kterému se 
nedaří dobře?

Od konce 90. let, kdy zanikly státní podniky. 
Ty držely masový sport. Od vzniku první republi-
ky tady byl velký všeobecný zájem dělat sport. 
Tehdy – v roce 1918 – existovalo ministerstvo 
sportu, vznikaly svazy, prezident, vláda i měs-
ta sport ve velkém podporovali, budovalo se. 
Po válce zase byl založen Český svaz tělesné 
výchovy, který sloužil jako ministerstvo, měl 
přes 200 zaměstnanců, jeho struktura sahala 
až do okresů. Místní kluby pak byly navázány 
na místní podniky. Po revoluci začala privatiza-
ce. Kolektivní sporty se držely třeba až 10 let 
po začátku nového tisíciletí. Individuální sport 
se drží dál díky resortům. Dostává přibližně 
o miliardu více než kolektivní. Ale toto rozděle-
ní vzniklo už v 50. letech. Spočítali si, že jedna 
individuální olympijská medaile spolkne menší 
náklady než ta kolektivní.

Zlom nastal především při nástupu vlády Mir-
ka Topolánka. Ze 4,5 miliardy se státní výdaje 
na sport propadly v roce 2011 až na 1,9 miliardy. 
Ale tehdy představovalo další více než dvě miliar-
dy takzvané loterijní dobro, kdy loterijní a sázko-
vé společnosti měly možnost dát přímo do sportu 
velké peníze. Z nich se postavila O2 arena. Stát 
za 30 let nepostavil takřka vůbec nic. Až nedávno 
během vlády Andreje Babiše se podpořily rekon-
strukce stadionů. Celkově je ale krize permanent-

ní, sport má pouze ani ne třetinu toho, co dostává 
kultura. A to je smutné.

Všichni říkají: „Chceme jít na Západ.“ Ve sku-
tečnosti jsou na Západě ministerstva sportu, jdou 
tam do sportu velké peníze. A i třeba Polsko s Ma-
ďarskem budují potřebnou infrastrukturu, vyhrá-
vají nad námi o bitevní loď. Vždy jsme přitom 
díky tradici byli před nimi. Teď vidíme macešský 
přístup většiny politiků, pohrdání lidmi, kteří se 
ve sportu pohybují. Smutné je, že přitom sport 
mají rádi. Jen nemají odvahu do něj dát pení-
ze, radikálně něco změnit. Tragédie, slyšíme jen 
fráze.

Politici neřeší sport koncepčně

 Jak si vysvětlujete absenci odvahy u politiků, 
když říkáte, že většinou mají sport rádi?

Oni rádi řeší věci bezprostředně, ale ne kon-
cepčně. Investice do sportu se neprojeví hned, 
ale až za několik let, například za takové dva 
olympijské cykly. To je odrazuje, protože z toho 
neplynou žádné politické body. Vinu nesou i spor-
tovní funkcionáři, když po revoluci zůstali ve ve-
deních mnohdy nýmandi. Sport měli rozhodně 
rádi, ale nerozuměli novým podmínkám. Nebo to 
měli jako zaměstnání, ale sport je něco víc. Mu-
síte mu dát emoci, musíte tím žít. A zvlášť teď 
chybí někdo, kdo by do toho uměl říznout.

 Například vámi požadovaný ministr sportu?
Jasně. Potřebujeme tady zjevného představi-

tele státní správy. Národní sportovní agentura je 
něco jako Grantová agentura České republiky při 
školství. To znamená, že dostane zadání, peníze 
a ty má efektivně rozdělit. Ale je potřeba zadá-
ní. A to dává kdo? Proto je potřeba ministerstva. 
Nebo říkáme, že by to mohlo obstarat minis-
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terstvo financí, které patří mezi elitní resorty, 
programy by se tam určitě správně nastavily. 
Stávající ministr Zbyněk Stanjura má bezespo-
ru sport rád a už pro něj něco udělal. Takže by 
měl autoritu. Nebo i ministerstvo obrany by bylo 
řešením. Ale hlavně už ne školství, které sport 
dovedlo do této situace. A ke všemu pořádně 
nepodporuje tělocvik. Vždyť ani nemá náměst-
ka pro tělovýchovu a volný čas. A to je přitom 
stěžejní. Nebudeme dosahovat dobrých výsledků 
v kolektivních sportech, když 
se ve školách nebude sporto-
vat.

Ještě bych dodal, že me-
daile vozí tradičně ty stej-
né svazy – kanoisté, tenisté, 
střelci a atleti. U nich je to 
především o oštěpařské škole 
Jana Železného. Z kolektiv-
ních sportů fotbal nadále drží 
úroveň, i když na něj nadává-
me. Hokej šel absolutně dolů – 
nezachrání ho nový prezident 
Alois Hadamczik, zachrání ho 
nové stadiony a další podpora. 
Basketbal funguje díky sou-
kromým penězům… Ve ško-
lách se provozuje jednoduchý 
florbal, ale aspoň něco. Byl 
bych pro amerikanizaci, kdy 
jsou jednotlivé sporty napojeny přímo na školy. 
U nás už na některých vysokých školách sport vů-
bec není povinný. Na středních školách je také 
ohromný úbytek sportování.

Bolí to a bude bolet. Dějí se zázraky, vozí se 
medaile díky podpoře rodin, díky osobním příbě-
hům, ale ne díky systémové práci. Jsou tu ostrův-
ky pozitivní deviace. Ty představují také osvícení 
radní, zastupitelé, občas někdo z vlády. Ale větši-
nou je to čekání na Godota.

Ať řeknou, že je sport nezajímá

 Ostrůvkem pozitivní deviace může být i příběh 
Martiny Sáblíkové. Je rychlobruslařská hala, která 
jí byla slibovaná pomalu 15 let, symbolem neakce-
schopnosti?

Ta hala měla smysl pouze v případě, že by zá-
roveň sloužila hokeji a jiným sportům na ledě. 

Já to osobně nebral jako nutnost pro Martinu 
Sáblíkovou, protože je levnější tak excelentní 
rychlobruslařce zaplatit soustředění v Nizozem-
sku. Ale díky výtečným výkonům rychlobrus-
lení v Česku zpopularizovala a hala tak moh-
la ve spojení s jinými sporty stát – například 
v Brně, Novém Městě na Moravě nebo Harracho-
vě. Nicméně zase narážíme na nedostatečnou 
odvahu ve vládě a v tom daném místě, kde by 
hala byla postavená.

 Mluvil jste o nepoměru státních peněz, které 
putují na kulturu a sport, přičemž sport hospoda-
ří s ani ne třetinou. Štve vás to o to víc, když si 
vezmeme, že jestli dokáže u národa něco vzbudit 
velké emoce a velkou hrdost je to sport. I politici 
například při medailových úspěších na olympiádě 
berou jako nutnost gratulovat na sociálních sítích.

Beru to tak, že politici jsou absolutně neféroví. 
Tak ať řeknou, že je sport reálně nezajímá a my 
to budeme vědět, nějak se přizpůsobíme. Nejhor-
ší je, že pořád slibují a skutek utek. Navíc kultura 
byla za minulého režimu zkompromitována, to 
sport ne. A jim zůstal řídící orgán, mají člena vlá-
dy. Sport se po revoluci nevyzdvihnul a zůstal jako 
ocas na školství. Kultura si udržela trend.

 Podle nedávného návrhu státního rozpočtu 
na rok 2023 by měla dostat oproti letošku ještě 
přes tři miliardy navíc – celkem 18,5 miliardy. Jak 
jste na to reagoval?
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Já jim to přeju. Ale byl bych rád, kdyby to také 
přáli oni nám. Což evidentně nepřejí. Kdybychom 
měli takové peníze, pokrylo by to údržbu a provoz 
sportovišť, a to teď nutně potřebujeme. Stát pro-
střednictvím vlád nedodržuje své závazky. A tady 
už nějakou dobu je závazek, že má sport do roku 
2025 dostávat jedno procento výdajů státního 
rozpočtu – až 20 miliard. K tomu se neblížíme. 
Maximem byl rok 2021 s 11 miliardami. Je to 
strašné.

Neochota sportovat roste  
alarmujícím způsobem

 Vaši frustraci nelze přehlédnout. Máte ještě mo-
tivaci z pozice předsedy ČUS dál usilovat o to, aby 
se věci zlepšily?

Kdybych neměl podporu, už to zabalím. Nedě-
lám to pro peníze, za tuto pozici nic nedostávám, 
není to ani pro slávu. Naopak mi to přináší pro-
blémy tím, že říkám nepopulární věci. Každopád-

ně miluju, když se bojuje o to, aby zavlála česká 
vlajka. Jsem z rodiny sedláků a ti vždy hájili svoji 
půdu. Tak se snažím hájit půdu sportu. Ale s tím, 
že jsem z toho už otrávený, máte pravdu. Nejsem 
sám, to poznáte, když se bavíte. Nicméně v oka-
mžiku, kdy se někdo takový setká s politikem, 
leze mu nechci říkat kam. 

 Do nedostatečně podporovaného sportu ještě 
vletěla pandemie a energetická krize.

Spoustu dětí se ke sportu po pandemii už 
nevrátilo. I rodiče už děti ke sportu nevedou, 
protože vidí, že tomu stát nedává prioritu. S mi-
nistrem nebo ministryní by jim jí stát ukázal. 
V loňských volbách vyhrála pětikoalice, které 
chyběla nějaká ministerstva, tak si udělala tři 
nová. Proč jedno z nich není sportu? Mohlo být. 
Myslím si, že se toho bojí, protože trablí už se 
nahromadilo opravdu hodně. Zároveň si musíme 
udělat pořádek uvnitř sportu, protože komunika-
ce není dobrá.

Medaile pro český sport získávají většinou jen výjimečné osobnosti jako Barbora Špotáková
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 Děsí vás výsledky průzkumu, 
které ukazují, že pohybové 
vlastnosti a sportovní výkony 
dětí se zhoršují a zhoršují?

Neochota mladých sporto-
vat roste alarmujícím způ-
sobem a škola je základem 
pohybové kultury a kultury 
zdravého životního stylu. 
Obecně je sport na kulturu 
v obecnějším smyslu slova 
hodně navázaný, proto si my-
slím, že by tyto dvě oblasti 
měly být podporované stejně. 
A k tomu zhoršování výsled-
ků… Někteří ministři nyní ří-
kají, že jsme ve válce. Ale že 
už dávno spoustu lidí při ná-
boru do armády není schopno 
splnit fyzické testy, nikoho 
nezajímá. U policie to samé. 
To už je pak pomalu o bez-
pečnostním ohrožení země. 
Takže do pohybové zdatnosti 
je nutno investovat, potřebu-
jeme elitní vojáky. Kdo bude 
zbraně obsluhovat? Nějaký 
neurotik? Musí zavelet někdo 
seshora, aby se začalo sporto-
vat. Musí to být apel s emocemi. A doprovodit to 
investicemi.

Snižovat teplotu v halách? Hazard

 Zmiňovaná energetická krize staví méně zámož-
né rodiny do pozice, kdy by možná chtěly, aby se 
jejich dítě intenzivně věnovalo sportu, ale peníze 
na narůstající příspěvky hledají těžko.

V současné chvíli je důležité zařídit, aby sport 
nezačal zanikat. Musíme se dostat mezi podniky, 
kterých se bude týkat zastropování cen energií. 
Ale to je jen A. B představují dotace.

 A k těm příspěvkům, které musí platit rodiče. 
Stává ze sportu záležitost pro bohatší lidi?

Ano, je to teď spíš záležitost pro vyšší třídu. 
Především hokej je nyní těžko dostupný. Můj bra-
tr hrál hokej, dostával všechno vybavení od stát-
ních podniků, do toho dělal basketbal. Já se držel 
právě basketbalu, do toho ještě volejbalu. Naše 
to stálo minimum. Jestli to bylo dohromady 200 

korun za rok? (úsměv) Nedávno vzali poslanci 14 
miliard zdravotním pojišťovnám, tak proč něco 
z toho nepřesunou na sport?

 Další problém – i ve vnitřních sportovištích se 
bude ve velkém v rámci přežití snižovat teplota. 
Je to o zranění?

Při takových 18 stupních už to hrozí. Pod touto 
hranicí je to vyložený hazard. A 64 procent klubů 
s vnitřním sportovištěm bude snižovat teplotu.

 Můžeme tento rozhovor zakončit nějak optimi-
sticky?

Chtěl bych poděkovat všem lidem, co jsou 
u sportu. Koukám na ně s obdivem. Starají se 
o kluby a teď prokazují pořádnou výdrž. Berou to 
jako poslání. Málokdo si uvědomuje, jakou práci 
tito nadšenci odvádí.

Zdroj: CNN Prima NEWS – Tomáš Macák
Foto: Petr Skála a Český atletický svaz  

– Pavel Lebeda (Ročenka ČUS 2020)
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Zpráva Světové zdravotnické organizace apeluje na  
vlády, aby pohybové aktivity zařadily mezi své priority!
Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřej-
nila 19. října historicky první Zprávu o globálním 
stavu fyzické aktivity. Za obrovský problém v ní 
označila nedostatek pohybu způsobující náklady 
v hodnotě 27 miliard dolarů ročně. V důsledku 
toho přibylo za posledních deset let zhruba 500 
milionů pacientů, kteří trpí nadváhou, obezitou, 
srdečními chorobami, cukrovkou a dalšími civili-
začními onemocněními. WHO doporučila vládám 
celého světa zařadit podporu pohybových aktivit 
mezi své priority!

Tato zpráva ZDE je prvním spe-
cializovaným hodnocením imple-
mentace politických doporuče-
ní Globálního akčního plánu 
pro fyzickou aktivitu (GAPPA) 
2018–2030 v jednotlivých ze-
mích. Představuje také odhad 
nákladů na zdravotní systémy, 
pokud nebudou přijata opat-
ření ke zlepšení úrovně fyzické 
aktivity. Současně zdůrazňuje na-
léhavost umístit fyzickou aktivitu 
jako sdílenou vládní prioritu a posílit 
koordinaci a partnerství na podporu fyzic-
ké aktivity.

Nedostatek pohybu je nezbytné řešit
Zpráva zjišťovala, do jaké míry vlády imple-

mentují doporučení vydaná WHO ke zvýšení 
fyzické aktivity ve všech věkových kategoriích 
a u všech výkonnostních skupin. Údaje ze 194 
zemí ukazují, že trend je celkově pomalý a že 
jednotlivé země musí realizovat své strategické 
dokumenty na podporu pravidelné pohybové akti-
vity výrazně rychleji.

•  Národní strategie podpory fyzické aktivity má 
méně než 50 % zemí, z nichž méně než 40 % 
je funkčních!

•  Zatímco téměř všechny země uvádějí, že sle-
dují úroveň pohybové aktivity dospělých, 75 % 
zemí sleduje úroveň pohybové aktivity dospí-
vajících a méně než 30 % monitoruje fyzickou 
aktivitu dětí mladších 5 let.

•  Pouze něco málo přes 40 % zemí má politické 

strategie podporující aktivní a udržitelnou 
dopravu, tedy předpisy pro navrhování sil-
nic, které zvyšují bezpečnost chůze a jízdy 
na kole.

Ekonomická zátěž způsobená nedostatkem fy-
zické aktivity je značná a náklady na léčbu no-
vých případů civilizačních onemocnění, kterým 
lze předcházet, dosáhnou do roku 2030 téměř 300 
miliard USD, což představuje přibližně 27 miliard 

USD ročně.

„Je zcela nezbytné, aby více 
zemí rozšířilo zavádění národ-

ních strategií na podporu pra-
videlné fyzické aktivity pro-
střednictvím chůze, jízdy 
na kole, sportu a dalších po-
hybových aktivit. Přínosy jsou 
obrovské, a to nejen pro fyzic-
ké a duševní zdraví jednotlivců, 

ale také pro společnost, životní 
prostředí a ekonomiku,“ prohlásil 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ge-
nerální ředitel WHO.

Ačkoli se v posledních letech zvýšil počet vni-
trostátních strategií zaměřených na boj proti ci-
vilizačním onemocněním a podporu pravidelného 
pohybu, v současné době se uvádí, že 28 % z nich 
není financováno nebo se vůbec nerealizuje. Pou-
ze něco málo přes 50 % zemí vedlo v posledních 
dvou letech národní komunikační kampaň nebo 
organizovalo akce zaměřené na masovou podpo-
ru pravidelné fyzické aktivity. Pandemie Covid-19 
tyto iniciativy nejen zastavila, ale negativně 
ovlivnila i realizaci jednotlivých strategií.

Poznámka redakce: Dostane se tato zpráva 
také na příslušná česká ministerstva? Zpráva to-
tiž vyzývá země, aby zařadily pohybovou aktivitu 
jako politickou prioritu pro zlepšení zdraví a boj 
s civilizačními onemocněními, začlenily pohy-
bovou aktivitu do všech příslušných politických 
plánů a strategií a také vyvinuly nástroje, pokyny 
a školení pro zlepšení implementace.

Zdroj: Světová zdravotnická organizace

https://www.who.int/publications/i/item/9789240059153
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Moravskoslezský kraj podpoří sportovní kluby,  
přispěje jim i na energie

Moravskoslezský kraj přispívá 
na činnost sportovních klubů dlou-
hodobě. Od roku 2019 dostávají 
kluby krajský příspěvek prostřed-
nictvím krajské organizace České 
unie spotu. Jednou z hlavních vý-
hod této spolupráce je transparent-
nost i rychlost vyplácení dotací, 
peníze kluby dostanou hned na za-
čátku kalendářního roku, a tak kraj 
ve spolupráci s ČUS pokračuje. Le-
tos klubům, které provozují sportoviště, přidá 
20tisícový bonus na energie.

Krajská podpora je určena pro tělovýchov-
né jednoty, tělocvičné jednoty, sportovní kluby 
i sportovní příspěvkové organizace měst a obcí. 
Vloni si na tyto prostředky sáhla skoro pětistovka 
organizací. Výše příspěvku se odvíjí od oficiálního 
počtu sportovců a trenérů v jednotlivých klubech. 

„V roce 2021 jsme mezi kluby prostřednictvím 
ČUS rozdělili 30 milionů korun, letos dokonce 35 
milionů. V rozpočtu na rok 2023 máme navrženo 
opět 35 milionů korun. Kvůli energetické krizi bu-
dou pro příští rok mírně upravené podmínky. Klu-
by, které provozují sportoviště, budou moci navíc 
využít bonus dvacet tisíc korun na úhradu nákladů 
na zvýšené ceny energií. Také jsme zjednoduši-
li podmínky vyúčtování, kdy kluby již nebudou 
muset značit a kopírovat originály dokladů ale 
doloží pouze výkazy, které jim je schopna zpraco-
vat účetní v rámci roční účetní závěrky. Chceme 
sportovní kluby povzbudit, mají za sebou ná-
ročné covidové období, nyní se některé z nich 
budou potýkat s platbami elektřiny nebo plynu. 
Byla by škoda, kdyby oddíly svou činnost začaly 
omezovat,“ uvedl náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje pro školství a sport Stanislav 
Folwarczny.

Krajská organizace ČUS Moravskoslezského kra-
je přijímala žádosti sportovních klubů v průbě-
hu měsíce října. Po jejich vyhodnocení předloží 
v prosinci návrh rozdělení finančních prostředků 
krajským zastupitelům. Po podpisu smluv obdrží 
kluby peníze už během ledna 2023.

„Moravskoslezský kraj také pravi-
delně podporuje kluby, které působí 
v nejvyšších soutěžích. Vrcholové 
sportovní kluby jsou skvělou vizit-
kou našeho kraje, a tak bychom rádi 
i mezi ně rozdělili 35 milionů korun. 
Tyto peníze budou kluby moci vyu-
žít mimo jiné také na pořízení tech-
nického nebo sportovního vybavení 
i na investice, jako jsou například 
rekonstrukce šaten nebo sportov-

ních povrchů. Podmínkou je, že rekonstruovaný 
majetek musí být v jejich vlastnictví,“ vysvětlil 
náměstek hejtmana kraje Stanislav Folwarczny 
s tím, že žádosti vrcholových klubů bude krajský 
úřad přijímat od 28. října do 2. listopadu. 

Kluby následně mohou krajskou podporu využít 
i na startovné, dopravu, ubytování, nájmy, odmě-
ny rozhodčích, trenérů, pořadatelů, zdravotníků 
nebo například i na rehabilitace.

Po schválení rozpočtu Moravskoslezského kraje 
pro rok 2023 by podpora obou programů, tedy pro 
běžné sportovní kluby i kluby působící v nejvyš-
ších soutěžích, mohla v součtu dosáhnout až 70 
milionů korun.

„Moravskoslezská krajská organizace ČUS si 
váží spolupráce s Moravskoslezským krajem. 
Podpora sportu je v regionu systémová, nad-
standardní do výše prostředků v porovnání 
s ostatními kraji a především předvídatelná pro 
příjemce. Sportovní kluby a tělovýchovné jed-
noty si pochvalují také nebyrokratičnost dotač-
ních programů i včasnost vyplacených příspěv-
ků hned na začátku kalendářního roku. Kluby 
vítají zpracování žádostí v dotačních programech 
nebo pomoc se žádostmi včetně vyúčtování ze 
strany regionálních pracovišť SCS ČUS. Za přízeň 
a podporu sportu patří za všechny sportovce po-
děkování vedení kraje, panu hejtmanovi, radě, 
zastupitelstvu, odboru sportu a také předsedovi 
a členům Výboru pro tělovýchovu a sport,“ zhod-
notil spolupráci Marek Hájek, místopředseda ČUS 
pro TJ/SK. 

Zdroj: Moravskoslezský kraj
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Ředitel Antidopingového výboru ČR  
oznámil odstoupení z funkce 

Ředitel Antidopingového výboru České republi-
ky Jiří Janák oznámil předsedovi Národní spor-
tovní agentury Filipovi Neusserovi svou rezigna-
ci k 30. listopadu 2022.

Jako hlavní důvod rezignace uvedl ředitel ADV 
ČR Jiří Janák splnění svého úkolu, a to navrácení 
důvěryhodnosti a transparentnosti českému anti-
dopingu.

„Věděl jsem o situaci v českém antidopingu, 
proto jsem se přihlásil do výběrového řízení. 
Světová antidopingová agentura WADA mé po-
chybnosti potvrdila, když hrozila po auditu 
Česku nejtvrdšími tresty. Poté, co přišla zpráva 
z centrály WADA, že jsme pochybení úspěšně 
napravili a tresty nehrozí, tím byla má mise spl-
něna, a proto jsem se dohodl s předsedou NSA 
Filipem Neusserem, že odstoupím k poslednímu 
listopadu tak, aby došlo k plynulému předání 
funkce a český antidoping to nijak neohrozilo. 
Myslím si, že antidopingový výbor odevzdá-
vám ve skvělé kondici, po auditu WADA, per-
sonálně stabilizovaný a s výbornými vztahy 
jak s českými sportovními subjekty, tak s me-
zinárodními organizacemi,“ uvedl ředitel ADV 
ČR Jiří Janák. 

„Jedním z prvních kroků, které jsem udělal 
ve funkci předsedy NSA, bylo odvolání bývalého 
vedení českého antidopingu, o němž jsem věděl, 
že funguje naprosto tragicky, což potvrdil audit 
světové agentury WADA, který hrozil Česku stej-
nými tresty jako Rusku, tj. vyloučením ze soutěží 
nebo nemožností hrát pod naší vlajkou. Nový ře-
ditel Jiří Janák odvedl skvělou práci, když doká-
zal veškerá pochybení bývalého vedení napravit 

a všechny hrozby WADA odvrátit, proto bych mu 
chtěl velice poděkovat za veškerou jeho práci pro 
český sport,“ prohlásil předseda NSA Filip Neu-
sser. 

Předseda NSA současně vyhlásil 24. října výbě-
rové řízení na místo ředitele Antidopingového vý-
boru ČR. Posuzovány budou životopisy doručené 
do 21. listopadu 2022.  Bližší informace jsou zve-
řejněny na stránkách www.agenturasport.cz ZDE 
s tím, že s nástupem nového ředitele do funkce se 
počítá od 1. prosince 2022.

„Mým cílem je, aby výběrového řízení proběh-
lo maximálně transparentně a aby byl vybrán ze 
všech kandidátů největší odborník. Proto jsem 
rád, že součástí výběrové komise bude i stávající 
ředitel ADV ČR Jiří Janák, který dokáže dostateč-
ně prověřit odborné kvality kandidátů na ředite-
le,“ uvádí řekl Filip Neusser.

Zdroj: NSA

Výkonný výbor Světové antidopingové agentury WADA schválil na svém zasedání koncem září Se-
znam zakázaných látek a metod pro rok 2023.  V platnost vstoupí od 1. ledna 2023. Souhrn hlavních 
změn na Seznamu včetně vysvětlivek naleznete ZDE.

WADA zveřejnila Seznam zakázaných látek  
a metod pro rok 2023

http://www.colmex.cz
https://agenturasport.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pracovni-misto-reditel-ka-antidopingoveho-vyboru-cr
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2022-09/2023list_explanatory_list_en_final_26_september_2022.pdf
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Fotbalová asociace ČR uspořádala seminář na podporu 
bezpečného prostředí ve sportu

Fotbalová asociace ČR pokračuje 
v projektu na ochranu dětí ve spor-
tu a ve spolupráci s Unií českých fot-
balových trenérů (UČFT) uspořádala 
veřejně přístupný seminář, zaměřený 
na bezpečnost sportu v souvislosti s dy-
namikou vztahů v týmu. Seminář pro-
běhl v rámci Evropského týdne sportu 
#BeActive.

"Vidím obrovský význam ve vzdělávání 
trenérů, rodičů, ale i dětí, nejenom ve škole, ale 
i ve sportu, aby věděly, jak předcházet problé-
mům a jak co nejlépe nastavit týmové prostře-
dí," uvedl v tiskové zprávě prezident unie trenérů 
Verner Lička.

FAČR představila loni v září aktualizovaný Ma-
nuál pro trenéry, rodiče a děti, který má pomoci 
v otázkách prevence a řešení negativních vlivů, 
jež mohou mladí sportovci zažít. Navázala tak 
na projekt, který začal před čtyřmi lety a ocenila 
ho evropská fotbalová unie UEFA.

Pět tematických celků
Během semináře v Praze vystoupilo v pěti tema-

tických celcích devět lektorů se zkušenostmi ze 
sportovního prostředí. Téma Budování vítězného 
týmu řešili Martin Daněk a Marek Vojta, zatím-
co Transformační koučink představil Martin Vlk. 

O práci sportovního psychologa mluvil 
Martin Macháček a Mapování vztahů 
ve skupině řešili Otmar Litera a Rudolf 
Kubík. Téma Manuálu pro trenéry ro-
diče a děti přednesly Regina Jandová, 
Ilona Burgrová a Michaela Veselá.

"Sport významně pomáhá v rozvoji 
duševního zdraví. Dítě se učí, že v ži-
votě je řád a systém velmi důležitý. 
Pozitivní přijetí trenérského manuálu 

na podzim loňského roku bylo ještě větší, než 
jsme čekali. Trenéři se velmi aktivně zapojují, 
více si všímají a učí se reagovat na psychické pro-
blémy dětí. Naším dalším krokem bude propoje-
ní co největšího počtu sportovních svazů. Děti 
jsou nejohroženější skupina, musíme je chrá-
nit, ale stejně tak chceme, aby si trenéři vždy 
věděli rady," řekla manažerka sociálních projektů 
FAČR Michaela Veselá.

Sdílení informací a zkušeností
„Jedna ze základních věcí, která sportovní 

prostředí posouvá vpřed, je sdílení 
informací a sdílení zkušeností. Ten-
to seminář je správnou organizační 
strukturou, kde se můžeme dozvědět 
něco nového, poučit se a třeba si od-
nést jednu věc, kterou poté imple-
mentujeme do svého prostředí,“ shr-
nul význam akce jeden z jejích hostů, 
bývalý basketbaliový reprezentant 
trenér a dnes sportovní funkcionář, 
Michal Ježdík.

Účastníky pozdravil i předseda 
FAČR Petr Fousek. „Seminář je jas-
ným důkazem, že se asociace věnu-
je nejen reprezentacím, domácím 
soutěžím, ale také různým projek-
tům včetně sociálních. Podle účasti, 

zájmu a také obsahu jsem viděl přímo na místě, 
že šlo o úspěšný seminář,“ uvedl Petr Fousek.

Bližší informace o seminář lze shlédnout také 
na kanálu YouTube ZDE.

Zdroj: FAČR, foto: Tipsport Sportuj s námi

https://www.youtube.com/watch?v=I5FZ6pXnfEA&t=20s
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Ani v měsíci říjnu vyznavači spor-
tu nezaháleli. Kalendář projektu 
České unie sportu – Tipsport 
Sportuj s námi jim totiž nabídl 
osmačtyřicet akcí ve všech regio-
nech České republiky. A tak jejich 
účastníci běhali, šlapali do pe-
dálů, splouvali vodní hladiny, 
plavali, hráli fotbal nebo kuželky. 
Nabízíme obrazovou připomín-
ku událostí, kterou nám zaslali 
jejich organizátoři.

Předehrou  
k Večernímu 

běhu 
Táborem 

byly tradičně 
odpolední 

soutěže 
nejmenších 

dětí.

Foto: Tipsport 
Sportuj s námi

Turistického pochodu s názvem Zlatohorský treking 
na Jesenicku se zúčastnilo 916 pochodníků.

Populární splutí Vavřineckého potoka 

si po dvouleté přestávce nenechalo 

ujít 1500 vyznavačů vodní turistiky.

Závod Petit Prix v orientačním běhu v okolí Jablonce nad Nisou přivítal zkušené harcovníky i širokou veřejnost.

Do Plavecké 
soutěže 
měst se letos 
zapojilo devět 
tisíc aktérů 
všech věkových 
kategorií –  
na snímku 
je nejmladší 
účastník  
z Orlové.



19MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 8/2022

Listopadový kalendář projektu 
Tipsport Sportuj s námi sází  

na pestrost disciplín

Konec roku se nezadržitelně blíží, déšť, vítr a mlha vyhání sportovce z přírody, a tak je nabídka 
listopadového kalendáře projektu České unie sportu – Sportuj s námi poněkud chudší. Jsou v něm 
dvě desítky akcí, ale zdaleka nejde jen o běhy nebo turistiku, ale také o volejbal, basketbal, karate, 
šachy, parkour, tanec nebo plavání.

Výběr z nejzajímavějších akcí – listopad 2022:
  5. 11. Poslední pochod roku turistika Nová Paka

  5. 11. Ústecký Soptík v karate karate Ústí nad Orlicí

  5. 11. Hornická desítka běh Frýdek-Místek

  6. 11. Třikrát hradišťskou strání běh Plzeň

  6. 11. O pohár Dukly plavání + běh Praha

  6. 11. Běh kolem Doubravky běh Teplice

12. 11. Seniorský víceboj různé disciplíny Praha

12. 11. Velká cena SK Čečova atletika České Budějovice

12. 11. Šachový turnaj Járy Masopusta šachy Mistrovice

12. 11. Dětský parkourový závod parkour Praha

17. 11. Běh městem Hradec Králové běh Hradec Králové

17. 11. Á hop! TeamGym Praha

25. 11. 24 hodin stolního hokeje stolní hokej Most

26. 11. Jevíčko Srstka Open volejbal Jevíčko

27. 11. DW Day tanec Praha

27. 11. Velký Mikulášský den basketbal Ostrava

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz nebo tipsport-sportujsnami.cz.

Pozvánka na TOP akce
BĚH KOLEM DOUBRAVKY: V pořadí 78. ročník Běhu 
kolem Doubravky na 4,2 nebo 10 km. Tento závod 
se pořádá nepřetržitě od roku 1945 a jde o nejstarší 
přespolní běh v severních Čechách a jeden z nejstar-
ších v celé České republice. Závodu se účastní pra-
videlně kolem 300 až 350 účastníků všech věkových 
kategorií – od nejmenších dětí (běhají kratší tratě) 
až po zasloužilé veterány.

24 HODIN STOLNÍHO HOKEJE: Otevřené turnaje 
ve třech různých stolních hokejích v průběhu 24 ho-
din – začátek v pátek 25. 11. v 9 hod. konec v sobotu 
26. 11. v 9 hod. Hraje se billiard hockey (šprtec), air 
hockey a táhlový hokej Chemoplast. Soutěžit mohou 
hráči všech věkových kategorií, výkonnost není 
rozhodující. Počet odehraných zápasů záleží pouze 
na volbě a výdrži jednotlivých účastníků.

Autor: KT ČUS

http://www.cus-sportujsnami.cz
http://www.tipsport-sportujsnami.cz
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Vstupte do největšího  
světa prémiového obsahu

Vstupte na idnes.cz/premium

Automaticky získáte neomezený přístup na 

Exkluzivní sportovní zpravodajství

Přednostní
vstupenky

Prémiový
obsah

Noviny
a časopisy

Filmy
zdarma

iDNES Premium  
Sport

Knihy 
zdarma

iDNES Premium  
Zdraví

Audioknihy 
zdarma


