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Foto na titulní straně: Hokejista David Pastrňák ovládl nejprve v létě 2020 Zlatou hokejku  
a v prosinci se stal vítězem ankety Sportovec roku, kterou tradičně vyhlašuje Klub sportovních 
novinářů. Foto: Český hokej (Ročenka ČUS 2019)
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Vážení a milí sportovní přátelé,

uplynulý rok byl hodně podivný. Takový, jaký z nás nikdo neoče-
kával a na jaký nemohl být nikdo připraven. Sport zmíral na všech 
frontách na úbytě. Byl a zůstává nejvíce postiženou oblastí. A přece 
– ukázalo se, že štěstí přeje připraveným, pracovitým a odvážným.

Při hodnocení loňského „koronavirového“ roku je třeba nejvíc po-
děkovat Vám, kteří jste stáli v první řadě a navzdory všem problé-
mům obětavě udržovali sportovní činnost ve svých klubech a jedno-
tách – trenérům, rozhodčím, dobrovolným funkcionářům a především 
samotným sportovcům. Jen díky Vám sport nezemřel a žije dál. Bylo 
to hodně těžké, ale dokázali jste se přizpůsobit a hledat nové cesty, 
jak sportovní aktivity zachovat.

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 agentura, 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 parlamentu 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 přicházet s právními a ekonomickými 
rozbory mnohdy nesrozumitelných pokynů, opatření, příkazů a zákazů ze strany orgánů veřejné 
moci. Cítili jsme, že jsme s Vámi na jedné lodi, vždyť i sama ČUS patří k nejvíce postiženým pod-
nikům v zemi – plavecký areál Podolí, Nymburk a horská střediska byly zavřené, sportovní akce 
projektu ČUS Sportuj s námi se nemohly vesměs 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 loňský rok zdárně přečkali. Je třeba ocenit i přístup sportovních svazů za to, že udržely spor-
tovní reprezentaci a v náročných podmínkách se snažily své sporty rozvíjet. ČUS v krizi opakovaně 
ukázala akceschopnost (např. administrace Můj klub 2021, Provoz a údržba 2021) a vysloužila si 
oprávněný respekt ze strany vládních institucí.

Ještě jednou Vám všem chci poděkovat za vše, co jste pro udržení sportovních aktivit ve svých 
sportovních svazech, klubech a jednotách udělali. Cítili jsem od Vás obrovskou podporu v naší 
práci, které si velice vážíme a která nás posilovala. 

Kéž tento rok přinese vytouženou změnu k lepšímu! Přeji Vám v něm hlavně pevné zdraví. To 
je asi nejdůležitější a neformální přání do nového roku 2021.

Miroslav Jansta
předseda České unie sportu

Česká unie sportu prokázala svou jednotu i sílu
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Výkonný výbor České unie sportu se sešel na 
své poslední schůzi v roce 2020 v aule ČUS 
v Praze na Strahově 15. prosince. Jednání se 
uskutečnilo za přísných hygienických podmínek 
v souladu s vládními opatřeními proti šíření ne-
moci Covid-19 a zúčastnil se ho jako host také 
předseda Národní sportovní agentury Milan Hni-
lička.

Předseda ČUS Miroslav Jan-
sta vysoce ocenil podíl Servis-
ních center sportu ČUS při ad-
ministraci programu Můj klub 
2021 v říjnu a listopadu a po-
děkoval jim za jejich velice 
dobrou práci pro sdružené SK/
TJ. Uvedl, že ČUS úzce spolu-
pracovala s Národní sportovní 
agenturou už při vzniku této 
výzvy, následném proškolení 
expertů z územních pracovišť 
i samotném administrativním 
procesu. Žádosti v termínu 
podalo 7 151 klubů, což je 
o téměř 900 víc než v minulém 
roce. SCS ČUS následně pomáhaly klubům i se 
zpracováním žádostí o dotace v novém programu 
Provoz a údržba 2021.

Miroslav Jansta: Vládní úředníky sport 
nezajímá

Předseda ČUS dále informoval o společném 
dopisu České unie sportu a Národní sportovní 
agentury ministru zdravotnictví v souvislosti 
se žádostí o uvolnění amatérského sportu i po  
18. prosinci, kdy začnou platit přísnější re-
striktivní vládní opatření. Míra a mnohdy nelo-
gičnost restrikcí vyvolala množství negativních 
reakcí a připomínek ze strany trenérů, sportov-
ních funkcionářů i veřejnosti, kritizujících pře-
devším praktický zákaz mládežnického sportu. 
Předseda ČUS upozornil, že z mnoha chybných 
rozhodnutí vlády je vidět, že státní úřední-
ky sport nezajímá nebo mu nerozumějí a že si 
proto neuvědomují závažné dopady vyplývající 
z dlouhodobého výpadku pohybových aktivit. 
A to i přes tlak ČUS a NSA.

Miroslav Jansta naopak velice pozitivně 
zhodnotil jednání Národní rady pro sport při 
Národní sportovní agentuře, které se konalo 
počátkem prosince. Ocenil zejména skutečnost, 
že všechny dotační programy se podařilo vyhlá-
sit, mají přesné zacílení, zjednodušenou admini-
strativu a jsou připraveny v elektronické podobě, 
což zásadně urychlí jejich administraci. Podle 

něj NSA i v současné složité 
situaci dokázala tento úkol 
zvládnout výrazně odborněji 
než v minulosti ministerstvo 
školství, což dává předpo-
klad, že kluby by tentokrát 
mohly potřebné finanční pro-
středky dostat dříve.

Další informace předsedy 
se týkaly podílu České unie 
sportu na koordinaci zajištění 
vakcín proti nemoci Covid-19 
s ministerstvem zdravotnictví 
pro státní sportovní repre-
zentaci a také na zřízení tes-
tovacího místa pro sportovce 

v Praze na Strahově a dalších místech v ČR. 

Milan Hnilička: úspěšná součinnost
V průběhu jednání VV ČUS vystoupil Milan Hni-

lička, který informoval o aktuálním dění v Ná-
rodní sportovní agentuře, vypsaných programech 
pro sportovní prostředí na rok 2021 i o dalších 
záměrech agentury. Opakovaně vyslovil uznání 
ČUS a ocenil dobrou komunikaci s ČUS nejen 
při administraci programů, ale i ve společném 
úsilí a postupu při hájení zájmů sportu v prů-
běhu přijímání vládních pandemických opatře-
ní. Konstatoval také, že sport v České republice 
nemůže být brán za pouhého žadatele o peníze, 
neboť do veřejných rozpočtů ročně přináší 70 
miliard korun. Potvrdil současně navýšení částky 
pro sport ve státním rozpočtu na rok 2021 na 11,8 
miliardy korun.

VV ČUS se zabýval také vlastní ekonomickou 
situací v souvislosti se dvěma vlnami pandemie 
nemoci Covid-19. Kvůli opakovaně uzavřeným 
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Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz prů-
běžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií Co-
vid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.

Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou 
ČR, která mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní 
prostředí – například kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE. 

Covid-19 a sport: Aktuální informace  
na webu ČUS

provozům nebo jejich ome-
zení (uzavřeny SC Nymburk 
a PS Podolí, na jaře LA Zadov, 
významně omezen Strahov) 
utrpí ČUS v porovnání s před-
chozími léty ztráty na tržbách 
v řádech desítek milionů ko-
run. Očekávané hospodářské 
výsledky roku 2020 proto bu-
dou i přes úsporná opatření 
záporné.

Vzhledem k tomu, že pro-
středky pro zastřešující spor-
tovní organizace, z nichž 
může ČUS financovat svá 
územní pracoviště, budou vy-
placeny z NSA až počátkem 
příštího roku (příjem žádostí bude ukončen až 6. 
ledna 2021), rozhodl VV ČUS o jejich předfinan-
cování z vlastních zdrojů poskytnutím zálohy na 
činnost SCS ve výši 14,8 milionu korun, aby nebyla 
narušena jejich činnost. Každé krajské pracoviště 
obdrží 200 000 Kč a každé okresní pracoviště 150 
000 Kč.

Schválen lednový kalendář ČUS Sportuj 
s námi

K podpisu se blíží smluvní dokumentace mezi 
Českou unií sportu a Fotbalovou asociací ČR ve 
věci majetkových dispozic na Strahově, neboť již 
došlo k dohodě všech zainteresovaných stran. 

V roce 2021 se znovu uskuteční osmý ročník 
projektu ČUS Sportuj s námi, jehož kalendář po-
čítá se zařazením 500 vybraných akcí z celé ČR. 

V současné době probíhají intenzivní jednání 
s partnery a pracuje se na čtyřletých dohodách 
o spolupráci. Pro nerušený start projektu schválil 
VV ČUS návrh akcí na měsíc leden 2021.

VV ČUS schválil rovněž žádost Svazu zápasu ČR 
o poskytnutí půjčky z Rezervního fondu sportov-
ních svazů sdružených v ČUS ve výši 900 000 Kč. 
Jedná se o pravidelnou překlenovací výpomoc 
členským svazům, než dorazí na jejich účty státní 
dotace v novém roce.

V průběhu zasedání VV ČUS se uskutečnil brí-
fink s novináři věnovaný aktuální problematice 
ve sportovním prostředí. Zúčastnili se ho před-
seda ČUS Miroslav Jansta, předseda NSA Milan 
Hnilička a místopředseda ČUS Ivo Kaderka.

Autor: KT ČUS
Foto: Český badmintonový svaz – Ondřej Kopřiva

http://www.cuscz.cz
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
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Sportovní organizace se semkly a vyzvaly ministra 
zdravotnictví k restartu sportu

Dne 17. prosince byl adresován ministru zdra-
votnictví Janu Blatnému dopis ZDE s apelem, 
aby se nezavíraly vnitřní sportoviště, bazény 
nebo fitness centra. Podepsali ho představitelé 
Národní sportovní agentury, České unie sportu, 
České obce sokolské, Sdružení sportovních sva-
zů a Českého olympijského výboru. Cílem bylo 
upozornit ministra na to, že uzavření sporto-
višť bude mít velmi negativní vliv zejména na 
děti. „Je potřeba vnímat pozitivní nezanedba-
telné dopady sportu na společnost, které podle 
našeho názoru převyšují aktuální rizika,“ píše 
se v dopise, který podepsali například Milan 
Hnilička nebo Miroslav Jansta. 

V důsledku zpřísněných vládních protiepide-
mických opatření se vnitřní sportoviště, tělo-
cvičny nebo posilovny opět pro rekreační hráče, 
amatéry a děti zavřely. Už na výkonném výbo-
ru České unie sportu 15. prosince byl dohodnut 
společný postup s Národní sportovní agenturou 
s tím, že se obě organizace pokusí tento stav 
zvrátit. „Jsem moc rád, že se k nám nakonec 
přidaly také ostatní střešní sportovní organiza-
ce,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda ČUS. 

V zaslaném dopisu ministru zdravotnictví upo-
zorňují na vážné důsledky zákazu amatérského 
sportu. Malá pohybová zdatnost populace způ-
sobuje prokazatelně miliardové škody českému 
hospodářství, a to například kvůli absenci v za-
městnání, neschopnosti práce v týmu a dodržová-
ní pravidel, chabá fyzická výdrž a další negativní 
faktory způsobené nedostatkem přirozeného po-
hybu. 

„Už před covidovou pandemií rostla obezi-
ta u dětí, v letošním roce se to ještě zhoršilo. 
Nedávejme dětem a veřejnosti vzkaz, že sport 
a organizované pohybové aktivity je zbytnou 
oblastí, kterou můžeme zrušit. Není to tak. My 

chápeme sport jako důležitý nástroj v boji proti 
pandemii,“ prohlásil Miroslav Jansta. 

Na ČUS se obrací trenéři i kluby
Značně znepokojení z opětovného uzavření 

sportovišť jsou také trenéři dětí a mládeže a se 
svými obavami se svěřují i České unii sportu. 
„Velkou potíž vidím v tom, že zanedbání pohy-
bového rozvoje do dvanácti let může vývoj dětí 
velmi ovlivnit. Je to, jako by někdo zamezil roč-
nímu dítku učit se chodit. Neustále slyšíme, že 
děti neudělají ani kotoul, a teď ani my, kteří se 
to snažíme změnit, nedostáváme možnost,“ po-
steskla si Helena Novotná ze softbalového klubu 
Joudrs Praha. 

Navíc se neprokázalo, že by se virus šířil na 
sportovištích. „Jako doktorka a trenérka si do-
volím tvrdit, že zavírat například badmintonové 
sportoviště je zbytečné. Pokud by se dodržovala 
nastavená protiepidemická opatření, není to nut-
né. Nevím o někom, že by se v rámci tréninku na-
kazil, během týdne tu protočíme 40 dětí,“ dodala 
Halka Bitmanová, badmintonová trenérka z týmu 
Meteor Praha–Radotín. 

Hrozbu spatřují také provozovatelé center 
nebo sportovišť, a to v rámci v úbytku personálu 
za současných turbulentních podmínek. „Týká se 
to jak provozovatelů sportovišť a restaurací, tak 
personálu v nich – pokud bude následovat další 
vlna zavírání, sportovní segment přestane být 
z pohledu zaměstnání perspektivní a zaměstnanci 
se začnou přesouvat do jiných odvětví,“ upozornil 
Petr Jelínek z Badmintonu Skalka.

Upravená matice PES pro amatérský sport
Ministr Jan Blatný na dopis rychle odepsal 

a 21. prosince se v souvislosti s projednáním 
aktuální situace ve sportu sešel na jednání 
se všemi signatáři. Na základě tohoto jednání 

       

                                                    
                                          č.j. NSA – 0034/2020/K/1
  

Vážený pane ministře, 

dovolte, abych Vám jménem Národní sportovní agentury, České unie sportu, Českého olympijského 
výboru, České obce sokolské a Sdružení sportovních svazů ČR poděkoval za veškeré kroky, které 
v současné složité době podnikáte při postupném návratu veřejného života a souvisejících 
společenských i sportovních aktivit. S velkou radostí jsme uvítali Vaši významnou podporu při obnovení 
pravidelných soutěží pro profesionální sport a počátkem prosince také při restartu amatérského 
sportu. 

Od 3. prosince mohou lidé opětovně sportovat ve vnitřních prostorách, i když v omezených 
podmínkách. Nutností jsou roušky a limit v počtu deseti osob. I za tohoto režimu nastartovalo mnoho 
sportovních klubů, tělovýchovných jednot a sokoloven své tréninky, sportovní centra se otevřela pro 
rekreační hráče. Z mnoha reakcí trenérů i rodičů víme, že si děti návrat do klubů a trénink uvnitř 
velmi pochvalovaly, a to i přes handicap v podobě roušek, kvůli kterým docházelo ke zhoršenému 
dýchání při pohybových aktivitách. Byly ale v živém kontaktu s trenéry a v kolektivu, což je pro ně 
velmi důležité. 

Bohužel, od pátku 18. prosince už opět nebudou moci amatérští sportovci využívat vnitřní sportoviště. 
Chápeme, že situace se zhoršuje a počet pozitivně testovaných osob má vzrůstající tendenci. Na 
druhou stranu je potřeba vnímat pozitivní nezanedbatelné dopady sportu na společnost, které podle 
našeho názoru převyšují aktuální rizika. Sport je pro část společnosti vnímán jako prevence proti 
nemoci COVID – 19.  Díky zdravému pohybu a fyzické aktivitě s ním spojené se zvyšuje jak imunita, tak 
psychická odolnost, která je v současné době zásadní. Navíc nelze jednoznačně označit jednotlivá 
sportoviště jako významné rizikové prostředí pro šíření nemoci COVID - 19. 

Vážený pane ministře, Národní sportovní agentura, Česká unie sportu, Český olympijský výbor, Česká 
obec sokolská a Sdružení sportovních svazů ČR poukazují dlouhodobě na to, že uzavření vnitřních 
sportovišť bude mít opět velmi negativní dopady na děti, které se v tomto roce nemohly plnohodnotně 
věnovat organizovanému sportu. Nedostatečný pohyb má pak za následek, že v prvních třídách 
přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich je méně motoricky zručná a má častěji 
potíže při psaní a čtení. Návyky a automatismy, které děti získávají ve sportu, se zúročují nejenom ve 
zdraví, sociální interakci, ale také v následném profesním životě.  

Malá pohybová zdatnost populace způsobuje navíc prokazatelně miliardové škody českému 
hospodářství: absence v zaměstnání, nízká pohybová a motorická zručnost, neschopnost práce v týmu 
a dodržování pravidel, chybí fyzická výdrž, narůstá psychická labilita a další negativní faktory způsobené 
nedostatkem přirozeného pohybu a pohybových zkušeností a dovedností, které snižují zásadním 
způsobem pracovní a výrobní produktivitu i kvalitu života ve stáří.  

Právě na to by měly v budoucnu odpovědné orgány při případném dalším zavádění omezujících 
opatření brát zřetel, a ještě těsněji spolupracovat cestou Národní sportovní agentury se sportovním 
prostředím při podpoře sportu jako významného preventivního faktoru.  

V tomto ohledu Vás informujeme, že Národní sportovní agentura ve spolupráci s dotčenými 
sportovními svazy připravuje pilotní projekt, jehož cílem je restart juniorských sportovních soutěží  

http://www.cuscz.cz/files/2835YmU.pdf
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Česká unie sportu v těsné spolupráci s Národní 
sportovní agenturou přišly operativně s návr-
hem sportovního protiepidemického systému 
(PES) pro sport. 

Ten zohledňuje logiku obecného systému PES 
i potřebnou přísnost hygienických opatření, ale 
provázanou s praxí sportovního prostředí. Cí-
lem je umožnit společnosti alespoň omezeně 
sportovat při stanovených splnitelných pod-
mínkách, a tím posilovat imunitu v boji proti 
covidové pandemii.

„Pracovali jsme na tom, aby se sportovní PES 
lépe uzpůsobil závěrům jednání na ministerstvu 
zdravotnictví. Prvotní návrh za sportovní prostře-
dí potřeboval přepracovat. Posunout nás mohou 
příjemnější metody antigenních testů a úhrada 
zdravotními pojišťovnami,“ uvedl Miroslav Jan-
sta, předseda ČUS. 

Návrh i v nejpřísnějším pátém stupni umož-
ňuje povolit sportování, konkrétně pro indivi-
duální sporty. Rekreační hráči by tak například 
mohli využít tenisové haly nebo badmintonová 
centra v režimu dvou osob na jeden kurt. Uzavře-
né by však musely být šatny a sprchy.

„Nepřijde nám logické, když stát povolí naku-
pování v obchodech a zároveň zakáže vstup do 
nafukovacích hal, které by využívali dva lidé z do-
statečné vzdálenosti. I za nejhorší situace by měli 
lidé dostat šanci uvnitř sportovat. Víme, že si to 
na základě ohlasů z celé republiky moc přejí,“ 
prohlásil Miroslav Jansta.

Ve 3. stupni by už mohlo vnitřní sportoviště vy-
užívat deset lidí nebo maximálně jedna osoba na 

15 metrů čtvrtečních. Venku by mohly sportovat 
dva hrací týmy na jedné ploše. Fungovat by mohly 
také fitness sportoviště a skupinové lekce při do-
držení podmínek. Otevřely by se také bazény. Ve 
2. stupni by bylo možné sportovat venku a uvnitř, 
na jedné sportovní ploše by byly dva týmy, ma-
ximálně však jedna osoba na deset metrů čtve-
rečních.

„Ministr zdravotnictví si moc dobře uvědo-
muje, že dlouhodobé zavření sportu pro děti by 
mohlo mít velmi negativní dopad na pohybovou 
gramotnost a zdraví. Tento aktuální návrh by 
mohl být průchodnější,“ doplnil Miroslav Jan-
sta.

Čekání na reakci
Konkrétní návrh vypracované matice pro 

sport byl odeslán ministru zdravotnictví a pre-
miérovi. „Vše bylo v souladu se stanoviskem Ná-

rodní sportovní agentury. Čekáme na reakci 
a jsme maximálně k dispozici pro případné 
další úpravy. Minimálně se o nich s minister-
stvem chceme bavit a diskutovat nad nimi. 
Jsme připraveni zpřesnit také seznam sportů 
a počty sportovců, které je možné v jednot-
livých druzích aktivit a stupních závažnosti 
pustit na sportoviště,“ dodal Miroslav Jan-
sta.

Klíčové bude také spuštění pilotního 
projektu u vybraných sportovních her. Ten 
má za cíl potvrdit nebo vyvrátit, zda během 
tréninkového procesu a utkání nedochází 

ke zvýšenému přenosu infekce nemoci Covid-19. 
Rozběhnout by se mohly konkrétní soutěže pro 
kategorie do patnácti, sedmnácti a devatenácti 
let, a to ve fotbale, ledním hokeji, basketbalu, 
volejbalu, házené nebo florbalu. Doba trvání pi-
lotního projektu by byla jeden měsíc a sportovci 
by po tuto dobu byli testování dvakrát týdně.

„Tlačíme na to, aby se jednalo o antigenní 
testy, které by mohly probíhat také formou 
kloktání. Samozřejmě bezplatné, hrazené zdra-
votní pojišťovnou. Podoba pilotního projektu 
ministra zdravotnictví zajímala, proto ho dopra-
cováváme k dalšímu jednání,“ upřesnil Miroslav 
Jansta.

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi
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Národní sportovní agentura zveřejnila  
dotační výzvy na rok 2021

Na webových stránkách Národní sportovní 
agentury (www.agenturasport.cz) byly zveřej-
něny dotační výzvy na rok 2021. V současné 
době běží lhůty pro podání žádostí v těchto dů-
ležitých programech:

Podpora sportovních svazů 2021
Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu na 

podporu sportovních svazů, kterou pojala zcela 
novým způsobem, když sloučila výzvy vyhlašo-
vané v přechozích letech Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR jako „Talent“, „Repre“ 
a „Organizace sportu“ do jedné výzvy, rozdělené 
na samostatné oblasti podpory. O podporu na vý-
chovu talentované mládeže, sportovní reprezen-
tace a na činnost sportovního svazu tak mohou 
jednotlivé svazy žádat v rámci jedné ucelené 
žádosti.

 
Více informací o programu naleznete ZDE.

Výstavba standardizované sportovní  
infrastruktury

V rámci programu bude podpora zaměřena na 
rozvoj sportovní infrastruktury formou výstavby 

sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle 
stanovených standardů.

Program bude podporovat výstavbu konkrétně ur-
čených typů sportovních zařízení, a to:

•  tréninková sportovní hala určená pro halové 
míčové sporty,

• tréninkový zimní stadión,
• plavecký bazén 25 m.

Míra podpory v rámci programu je stanovena až 
do výše 70 % způsobilých výdajů.
Horní limit dotace je stanoven:

•  60 mil. Kč pro výstavbu tréninkových multi-
funkčních hal,

•  90 mil. Kč pro výstavbu tréninkových zimních 
stadionů,

•  90 mil. Kč pro výstavbu plaveckých bazénů 
25 m.

Více informací o programu ZDE.

Nadregionální sportovní infrastruktura
Program je zaměřen zejména na podporu vý-

konnostního a vrcholového sportu včetně konání 
soutěžních zápasů, může ale přispět i k rozvoji 
sportu dětí a mládeže či sportu zdravotně posti-
žených osob v České republice.

https://agenturasport.cz/dotace/vyzva-podpora-sportovnich-svazu-2021/
https://agenturasport.cz/dotace/vystavba-standardizovane-sportovni-infrastruktury/
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Program je zaměřen na výstavbu či technické 
zhodnocení konkrétně určených typů sportovních 
zařízení nadregionálního významu, a to:

•  fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků,
•  sportovní hala určená pro halové míčové 

sporty s kapacitou od 3 500 diváků,
•  multifunkční sportovní hala pro lední hokej 

a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 di-
váků,

• atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
• atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
•  cyklistický velodrom s parametry pro konání 

mezinárodních soutěží, včetně odpovídající 
divácké kapacity,

•  rychlobruslařská hala/stadión s parametry 
pro konání mezinárodních soutěží, včetně 
odpovídající divácké kapacity,

•  plavecký bazén 50 m s parametry pro konání 
mezinárodních soutěží, včetně odpovídající 
divácké kapacity.

Míra podpory v rámci programu je stanovena až 
do výše 50 % celkových způsobilých výdajů.

Horní limit dotace je stanoven ve výši 300 mil. Kč.

Dolní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč.

Více informací o programu ZDE.

Regionální sportovní infrastruktura
Program je zaměřen na podporu sportu dětí 

a mládeže, sportu dospělých, sportu pro všech-
ny a sportu zdravotně postižených osob v České 
republice. Záměrem programu je dále podpořit 
obnovu a rozvoj zejména středně velkých sídel, 
zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit 
atraktivitu obecního prostoru. 

Míra podpory v rámci programu je stanovena až 
do výše 70 % celkových způsobilých výdajů.

Horní limit dotace je stanoven ve výši 50 mil. Kč.

Dolní limit dotace je stanoven ve výši 1 mil. Kč.

Více informací o programu ZDE.

Autor: Management sportu, foto: archiv

Přinášíme přehled nejdůležitějších úkolů a termínů, které čekají v nejbližším období v sou-
vislosti s vyúčtováním dotací za rok 2020, zápisy voleb statutárních zástupců do rejstříku 
(v případě voleb) či daňovými přiznáními všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty. 
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Servisní centra ČUS ve svých regionech. 
Jejich seznam je k dispozici ZDE.

1)  Povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných majitelích:  
viz Zpravodaj ČUS č. 9, strana 10 – ZDE

2)  Vyúčtování dotací poskytnutých MŠMT na rok 2020 (např. Můj klub 2020)  
do 15. 2. 2021 – ZDE 

3)  Vyúčtování programu Covid-Sport do 15. 2. 2021 – podklady k vyúčtování 
mají být zveřejněny na stránkách NSA začátkem roku.

4) Vyúčtování krajských a obecních grantů za rok 2020.

5) Daňové přiznání do konce března.

Poradna: Na co nezapomenout aneb  
Důležité informace pro kluby a jednoty
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https://agenturasport.cz/dotace/nadregionalni-sportovni-infrastruktura/
https://agenturasport.cz/dotace/regionalni-sportovni-infrastruktura/
https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html
https://www.cuscz.cz/novinky/zpravodaj-cus-c-9-2020.html
https://www.msmt.cz/sport-1/muj-klub-2020-podklady-pro-vyuctovani-a-financni-vyporadani
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Milan Hnilička: „Do škol by se měl vrátit tělocvik“

Předseda Národní sportovní agentury Milan 
Hnilička poskytl 11. prosince obsáhlý rozhovor 
Deníku. Reagoval v něm na aktuální epidemický 
vývoj, dopady na amatérský sport i financování 
českého sportu. Od vydání článku se pandemic-
ká situace v České republice zhoršila, některá 
opatření se změnila a zpřísnila, přesto je jeho 
obsah pro sportovní prostředí zajímavý i důleži-
tý. Kompletní znění interview je na webových 
stránkách České unie sportu ZDE.

 Profesionálové jsou na tom teď nejlépe, když 
mohou trénovat a hrát bez omezení?

Mohou soutěžit bez početního limitu, protože 
se pravidelně testují. Hrají v neomezeném reži-
mu, ale bez diváků.

 Kromě VIP diváků ve skyboxech.
Byla tu snaha vyhovět sportovnímu prostředí, 

takže jsme spustili pilotní projekt na Slavii, kde 
se díky testům otevřelo hlediště omezenému po-
čtu fanoušků a partnerů klubu. Nově se do toho 
zapojil i hokej, takže v každém boxu může být 
deset lidí, kteří mají prokazatelný partnerský 
vztah s klubem.

 Vás ale nejvíc zajímají amatérští sportovci, pro 
které jste chtěl vyjednat zásadní úlevu. Povedlo se?

Jde o 1,8 milionu registrovaných amatérských 

sportovců, které evidujeme v rejstříku sportů. 
U nich řešíme hlavně sportování ve vnitřních pro-
storech. Kdyby podstupovali pravidelné PCR nebo 
antigenní testy, mohli by mít časem stejný režim 
jako profesionálové. Zatím o tom stále jednáme.

 Budou moci sportovat v tělocvičně bez roušky?
Podmínkou je negativní výsledek testu, ať už 

PCR nebo antigenního, který nesmí být starší 48 
hodin. Stejný režim platí pro trenéry a rozhod-
čí. Pokud tým trénuje pravidelně aspoň dva dny 
v týdnu, musí se všichni hráči nechat otestovat 
jednou za pět dní.

 Jak bude testování víc než milionu sportuchti-
vých lidí fungovat?

Platí, že testy si nemohou 
dělat sami, musí se to dít na 
příslušných odběrových mís-
tech. Je to ale obrovské množ-
ství lidí, takže aktuálně se 
s kluby a dalšími subjekty ba-
víme o mechanismu testování.

 Antigenní testy jsou nepoměrně 
levnější, ale v masovém měřítku 
i ty mohou kluby finančně zatížit. 
Co s tím?

Mysleli jsme na to v covido-
vých programech a pomůže nám 
i zvýšená alokace finančních pro-
středků pro sport v příštím roce. 
Do sportu půjde 11,8 miliardy 
korun, z toho 10,2 miliardy z Ná-
rodní sportovní agentury, šest 

miliard na činnost, čtyři do investic. Ministerstvo 
pro místní rozvoj pošle 1,6 miliardy do sportovišť 
obcí do 3000 obyvatel. Je to obrovská suma pe-
něz, protože speciálně covidová doba ukázala, 
jak je sport důležitý i pro celkovou imunitu oby-
vatelstva. 

 Obáváte se dopadu dočasného vypnutí sporto-
vání na chod jednot a klubů hlavně s ohledem na 
trenéry?

Toho se velmi obávám. Právě proto tak inten-
zivně komunikuji s ministerstvem zdravotnictví 

Rozhovor předsedy Národní sportovní agentury v Deníku

http://www.cuscz.cz/novinky/rozhovor-s-predsedou-nsa-milanem-hnilickou.html
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a snažím se věcně argumentovat, aby podmínky 
pro sportování byly za dané situace co nejpřízni-
vější. Sport má vedle té zdravotně preventivní 
především výchovnou roli. Učí děti disciplíně, 
vyhrávat i přijímat prohry, týmovému uvažování 
i soutěživosti. Na hřištích se projevují přiroze-
ní lídři i pasivnější pracanti. Užitečné návyky, 
které díky sportu formují charakter dětí, se 
nyní nerozvíjejí. Školáci téměř tři čtvrtě roku 
sedí doma, fixují se na počítač a komunikaci 
přes sociální sítě, nehýbou se a přicházejí o styk 
s přirozenými autoritami, ať už jsou to učite-
lé nebo trenéři. Dostat je zpátky na hřiště a do 
tělocvičen bude velmi složité, nemluvě o ztrátě 
výkonnosti reprezentantů. Například v hokeji 
celý jeden rok, během něhož se měli malí kluci 
učit bruslit, zmizel.

 Pro představu uvádím, že medián kroků, které 
jsme letos ušli, poklesl oproti loňsku o 25 procent. 
Fyzioterapeut Pavel Kolář, předseda Lékařské ko-
mise Českého olympijského výboru, varuje před 
tím, že pokud se neobnoví tělocvik ve školách, 
nejmladší generace bude mít nejen sklon k otylos-
ti, ale také různým onemocněním. Usilujete o ná-
pravu?

Byl bych moc rád, kdyby se tělocvik zase vrátil 
do škol, ale nemám na to žádný vliv, jde o kom-
petenci ministrů zdravotnictví a školství. Těsně 
spolupracuji se skupinou lékařů, kteří se zabývají 
pohybovým aparátem, a jejich varování rozumím. 
Je to součást mé argumentace, ale připomínám, 
že to vnímají i epidemiologové. Pro ně je ovšem 
zásadním hlediskem šíření nákazy a bohužel při 
sportu se setkává hodně lidí. Naštěstí díky testo-
vání se restrikce mohou zmírnit, což se týká hlav-
ně roušek, s nimiž je sportování opravdu velmi 
obtížné.

 Až nemožné?
Dovolil bych si říct, že ve spoustě sportů ano. 

O víkendu jsem si to vyzkoušel při tenisu, a to 
opravdu nejde. Musíme zkrátka neustále pomě-
řovat všechna pro a proti. Před covidem jsme 
citelně zvýšili objem financí do sportu, aby ne-
vyrůstala obézní generace. Podporovali jsme za-
vádění třetí hodiny tělocviku. No a teď nemáme 
ani jednu. Podle mě by rozvolňování restrikcí ve 
školství mělo jít ruku v ruce s povolením hodin 
tělocviku. Koneckonců dokud nemrzne, mohou se 
konat i venku.

 Amatérský sport se do roka snad vrátí k normá-
lu, ale co uděláte pro to, aby výpadek dramaticky 
nepoznamenal vrcholový sport, kde i bez něj moc 
zářivých úspěchů nemáme?

To je otázka celkového vnímání role sportu, po-
stoje státu. V minulosti byl sport hodně podceňo-
ván, věnoval se mu jeden odbor na ministerstvu 
školství a výsledky tomu odpovídaly. Sport se na-
prosto vyrovná fenoménu kultury, Česká republika 
je ze 70 procent vnímána ve světě přes sportov-
ce, stačí jmenovat Zátopka, Čáslavskou, Jágra, 
Nedvěda, Ledeckou. Aby se dostavily úspěchy, je 
nutné se sportu věnovat systematicky, počínaje 
tělocvikem ve školách přes kluby, talentovanou 
mládež až po reprezentaci. Proto vznikla Národní 
sportovní agentura.

 Kvůli covidu se nekonala řada mezinárodních 
sportovních akcí, neproběhla olympiáda v Japon-
sku, mistrovství Evropy ve fotbale a světa v hokeji. 
Věříte, že olympijské hry se příští rok uskuteční?

Jsem optimista a chci tomu věřit.

 Mezinárodní olympijský výbor tento týden za-
řadil na hry v roce 2024 nové disciplíny jako bre-
akdance, surfing, skateboarding a sportovní lezení. 
Z té poslední máme díky Adamu Ondrovi asi všichni 
radost, ale co ty ostatní?

Systém je dobře nastaven, vedle základních 
sportovních disciplín se tam přidávají na nějaký 
časový úsek i ty neolympijské. Je to zajímavá 
motivační složka pro menší nebo nově vznikající 
disciplíny. Sport se vyvíjí, vždyť původní olympij-
ská soutěž byla přetahování lanem, tak proč by to 
teď nemohl být breakdance?

 Část zápasů mistrovství světa v hokeji 2021 
se měla odehrát v Bělorusku. Ozvala se ale řada 
hokejových svazů, že kvůli tamní politické si-
tuaci by k tomu nemělo dojít. Jaký na to máte 
názor?

Hovořil jsem o tom s prezidentem Českého 
hokejového svazu Tomášem Králem, který se jas-
ně vyjádřil, že naši hokejisté se MS v Bělorusku 
nezúčastní. Za to jsem osobně rád, protože po-
stup prezidenta Lukašenka se neslučuje s naším 
pojetím práva a demokracie. Určitě to je velké 
téma pro národní hokejové svazy a Mezinárodní 
federaci ledního hokeje.

Autor: Kateřina Perknerová, Deník
Foto: Facebook Milana Hniličky
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V souvislosti s prosincovým projednáváním 
státního rozpočtu na rok 2021 se v Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu ČR diskutovalo také 
o financování sportu a Národní sportovní agen-
tury. V praxi se však ukázalo, že zdaleka ne 
všichni poslanci jsou navrženým částkám na-
kloněni a především, že – navzdory velké roz-
hodovací zodpovědnosti – nejsou dostatečně 
informováni o tom, jakými cestami směřují 
peníze od státu do sportovního prostředí. Na 
základě výstupů ze sněmovny přinášíme v ná-
sledujícím textu pozoruhodnou diskusi, která 
vznikla poté, co Piráti přišli se svými návrhy na 
úsporná opatření.

Pirátský návrh Mikuláše Ferjenčíka
„Můj návrh je součástí nějakého komplexního 

balíčku, úsporného balíčku od Pirátů, který sni-
žuje výdaje rozpočtu o 8 miliard korun. Tohle je 
z něj poměrně malá částka. Do sportu za této 
vlády se nasypaly obrovské peníze. Myslím, že to 
nikdo ve sněmovně výrazněji nerozporuje, nicmé-
ně ten nárůst je tam gigantický. Možná se finan-
cování sportu víc než zdvojnásobilo za poslední 
roky. Takže to je jeden aspekt, který jsme brali 
v úvahu v situaci totálního hospodářského propa-

du. A potom, skutečně pro nás hrála extrémní roli 
ta personální nedůvěra, kterou cítíme k některým 
svazům, které nakonec peníze budou rozdělovat. 
Lidé jako Berbr, Pelta a další šíbři mají obrovský 
vliv na to, kam ty peníze půjdou. 

Na těch okresech se jich všichni bojí. Vědí, že 
když si tyhle lidi znepřátelí, tak je tam ti roz-
hodčí zaříznou. Tak to prostě v tom fotbale fun-
guje. Já jsem velký fanda fotbalu, kolegové vědí, 
že sám hraju. Slavoj Choltice B, to je můj klub. 
Každopádně prostě já nemůžu souhlasit s tím, 
abychom těm šíbrům sypali další peníze, dokud 
v tom nedokážeme udělat pořádek, a prostě ten 
pořádek tam není. Ten pořádek tam není a vy tam 
sypete další miliony. A já s tím nesouhlasím,“ uvedl 
poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík.

Reakce Stanislava Juránka
Na Ferjenčíkova slova vzápětí zareagoval zare-

agoval lidovecký poslanec Stanislav Juránek. 

„Chci panu Ferjenčíkovi říct, že je úplně mimo. 
Ta záležitost právě kvůli tomu vznikla, ta spor-
tovní agentura. Kvůli přesně těmto věcem. Proto 
jsem za agenturu bojoval, a to, že jste to nepo-

Jak se v Poslanecké sněmovně diskutovalo  
o rozpočtu na sport
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chopil, to je právě vaše chyba. Protože to právě 
těm šíbrům, o kterých vy mluvíte, bere z ruky 
možnost, aby ty peníze rozdělovali. 

Kromě toho se podívejte na všechny programy, 
které chystá vlastně agentura sportu, která fun-
guje teď už jenom proto, že si převzala covid. 
Jinak měla začít fungovat až od 1. ledna 2021, 
ale přesto už v tuto chvíli mohu říct, že organi-
zace jsou velmi spokojeny s tím přístupem, který 
tam je, a s vysvětlováním, jak se ty věci mají. 
Došlo k tomu, že rejstřík, jako takový, je zcela 
jasný. Ty peníze jdou přesně podle toho, jaké 
je rodné číslo. Přesně podle toho, jak ten do-
tyčný cvičí, a já si dovolím říct, že tohle napa-
dání Národní sportovní agentury vůbec není na 
místě, a přesně ty věci, o kterých vy mluvíte, 
tak těm se ta agentura vyhýbá. A vy té agentuře 
chcete sebrat 150 milionů korun! To je naprosto 
nepřiměřené! 

Stojím na straně kolegy–poslance Hniličky 
a chci vám jenom říct, že jestliže budete něco 
takového tvrdit, řekněte to konkrétně, a to celé-
mu sportovnímu prostředí, které tuto záležitost 
ve své velké většině vítá,“ rozhorlil se oprávněně 
Stanislav Juránek.

Co na to Jan Birke?
Po jeho vystoupení zvolil velice ostrou reakci 

také sociálnědemokratický poslanec Jan Birke.

„Já nebudu říkat, kde já kopu nebo za co hraju, 
to není podstatné, ale já bych se tady chtěl ne 
zastat, ale uvést věci na pravou míru. Můj před-
řečník, pan kolega Ferjenčík... Buď máte důkaz, 
tak ho předložte, nebo mlčte. Prostě tohle pau-
šalizování – všechno je špatný, že se tam krade 
– to tady pořád slyšíme, teď to tady používáte 
vy… Díky tomu, co vy říkáte, když se tam sníží ty 
peníze, tak přijdou o peníze i obce, které čekají 
i na ty investiční programy. 

Děkuji Milanu Hniličkovi, že v té nejhorší 
době, v té covidové době, to s jeho týmem 
zvládl a dokonce připravil investiční programy 
– to znamená dříve než MŠMT. Milane, děkuji, 
a pokračuj dál. Děkuji, takhle to má fungovat. 
A ne, jak říkáte vy. Tohle vidění světa já nechá-
pu, pane Ferjenčíku, ale to není nic nového,“ 
rozhorlil se Jan Birke.

Ferjenčík: Peníze chceme vzít svazům!
Poté se vrátil k řečnickému pultu pirátský po-

slanec Mikuláš Ferjenčík, aby ještě objasnil svůj 
návrh.

„Myslím, že to úplně nepatří do projednávání 
státního rozpočtu. Já jsem pouze reagoval na 
výhrady k mému pozměňovacímu návrhu. Kaž-
dopádně jsem chtěl reagovat na kolegu Juránka: 
Já jsem vůbec nehovořil o sportovní agentuře, 
já jsem mluvil o sportovních svazech. My chce-
me snížit ten objem peněz, který se přelije do 
sportovních svazů. To je podstata našeho návr-
hu. Já jsem sportovní agenturu žádným způsobem 
nekritizoval, tak jste si to asi vyložil špatně, ten 
můj příspěvek,“ snažil se marně zachránit situaci 
Mikuláš Ferjenčík. 

Diplomatický předseda NSA
Předseda Národní sportovní agentury Milan 

Hnilička však zareagoval diplomaticky následně 
a pozval Ferjenčíka k sobě do agentury na ná-
vštěvu, aby mu představil její poslání i vyhlášené 
programy.

„Abych už nemusel poslouchat, že je to nějaká 
trafika pro mě, to už mě taky nebaví. Makáme na 
tom se sportovními organizacemi už dost dlouho 
a rád vám představím všechny transparentní proce-
sy, ať se tady nemusíme dohadovat na půdě Posla-
necké sněmovny,“ uzavřel diskusi Milan Hnilička.

Autor: KT ČUS  
(na základě diskuse v Poslanecké sněmovně)

Foto Facebook Poslanecké sněmovny  
a Stanislava Juránka

Stanislav Juránek je aktivním sportovcem
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ČUS koordinuje zajištění vakcín proti nemoci  
Covid-19 pro státní sportovní reprezentaci

Podle vyjádření ministra zdravotnictví začne 
Česká republika s očkováním vakcínou proti 
nemoci Covid-19 v průběhu ledna či února to-
hoto roku. Přednostně bude určena rizikovým 
skupinám, zdravotníkům nebo pracovníkům 
v sociálních službách. Mezi prvními by mělo 
být počítáno také se sportovními reprezen-
tanty České republiky, neboť právě povinná 
vakcinace se může stát podmínkou startu na 
mistrovstvích světa a Evropy, ve Světových 
pohárech nebo jiných mezinárodních a kvali-
fikačních soutěžích. 

Počátkem prosince se proto Česká unie spor-
tu podílela společně s Centrem zdravotnického 
zabezpečení sportovní reprezentace na zajištění 
dostatečného počtu těchto vakcín.

„Stále zřetelněji se ukazuje, že cestování 
v roce 2021 i v dalším období bude podmíněno 
přísnými opatřeními k prevenci šíření nemoci Co-
vid-19. Jednou z vyžadovaných podmínek může 
být bezpochyby povinnost proočkování aktérů 
sportovních akcí. Bez ní by účast na významných 
světových či evropských soutěžích nemusela být 
povolena. V předpokládané vysoké celosvětové 
poptávce po vakcínách však bude pro národní 
sportovní svazy náročné včas zajistit jejich po-
třebný počet pro výjezdy na mezinárodní sportov-

ní akce,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda České 
unie sportu.

Česká unie sportu proto v koordinaci s Národ-
ní sportovní agenturou a v součinnosti s Centrem 
zdravotnického zabezpečení sportovní reprezen-
tace a 75 svazy připravila data pro vyjednání 
možnosti centrálního pořízení vakcín pro všechny 
národní sportovní svazy. Očkování se zatím bude 
týkat osob starších 18 let. 

 
„Od sportovních svazů jsme získali velice rych-

le kvalifikovaný odhad počtu vakcín a neprodle-
ně jsme předložili souhrnný požadavek státním 
institucím, aby se dalo potřebné množství vakcín 
včas pro státní reprezentaci vyčlenit,“ doplnil 
Miroslav Jansta, který bude i nadále pokračovat 
v projednávání možnosti a administrativního po-
stupu se zainteresovanými institucemi.

Speciální odběrová místa pro sportovce
Sportovci, kteří reprezentují Českou republiku 

na mezistátních akcích nebo mezinárodních pohá-
rových soutěžích, mohou už od listopadu v souvis-
losti s aktuální pandemickou situací využít speciální 
odběrové místo pro testování na nemoc Covid-19 
v Praze na Strahově. To ve spolupráci s Českou unií 
sportu zřídilo Centrum zdravotnického zabezpečení 
sportovní reprezentace v Ústřední vojenské nemoc-
nici stanoviště v Praze na Strahově. 

Odběrové místo CentrumLab Strahov v Praze je 
umístěné v blízkosti sídla České unie sportu na 
prostranství v jihovýchodním rohu Velkého stra-
hovského stadionu ve Vaníčkově ulici. K testům 
je potřeba se předem objednat. Stanoviště však 
není určeno pro amatérské sportovce ani členy 
České unie sportu nebo ostatní veřejnost. Bližší 
podrobnosti ZDE.

Další speciální odběrové místo pro sportovce 
vzniklo v Liberci a k dispozici jsou pro ně rovněž 
stanoviště v Brně a Ostravě. Na všech odběro-
vých místech lze absolvovat kromě PCR testů 
také placené antigenní testy.

Autor: KT ČUS
Foto: Facebook ministerstva zdravotnictví

http://www.cuscz.cz/files/2797MDM.pdf
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Jaké sportovní vrcholy čekají v roce 2021?
Rok 2021 se měl původně obejít bez velkých 
sportovních akcí. Jenže celosvětová pandemie 
nemoci Covid-19 si vynutila přesuny většiny 
šampionátů a dokonce i letních olympijských 
her právě do roku 2021. Na které akce se mo-
hou sportovní fanoušci letos také těšit?

MS v házené mužů (14. – 31. ledna) – Egypt: 
V rozšířeném turnaji pro 32 mužstev se představí 
také český tým.

MS ve sjezdovém lyžování (9. – 21. února) – Cor-
tina d´Ampezzo: Minimálně jednu medailovou 
kandidátku Česko má – Ester Ledeckou.

MS v klasickém lyžování (22. února – 17. března) – 
Oberstdorf: Čeští klasici zde mohou pouze překvapit.

MS v biatlonu (9. – 21. února) – Pokljuka, Slovin-
sko: Největšími nadějemi zůstávají Markéta Davi-
dová a Michal Krčmář. Ondřej Moravec se rozloučí 
s aktivní kariérou.

MS v ledním hokeji (21. května – 6. června) – Lo-
tyšsko, Bělorusko: Nad tímto turnajem visí velký 
otazník vzhledem k nestabilní bezpečnostní situ-
aci v Bělorusku. 

ME ve fotbalu (11. června – 11. července) – 12 
pořadatelských zemí: Na stadionech v Glasgow 
a v Londýně bude v akci i česká reprezentace. 
Nejistá je účast diváků v hledištích.

ME v basketbalu žen (17. – 27. června) – Fran-
cie, Španělsko: Postup má na dosah i český výběr, 
musí si ho však vybojovat v únorové kvalifikaci 
v Turecku.

Letní olympijské hry (23. července – 8. srpna) 
– Tokio: Japonská vláda ubezpečuje, že v tomto 
roce se už vrcholná událost uskuteční. Zatím se 
neví, za jakých podmínek.

MS v judu (12. až 19. září) – Taškent: Další příle-
žitost pro Lukáše Krpálka.

MS v silniční cyklistice (18. – 26. září) – Belgie: 
Jakákoliv medaile pro české barvy by byla sen-
zací.

MS v rychlostní kanoistice (16. – 19. září) – Ko-
daň: Od českých reprezentantů se opět očekává 
boj o stupně vítězů.

MS v házené žen (2. – 19. prosince) – Španělsko: 
České hráčky zůstanou pouze v rolích divaček.

VOŠ ČUS loňským zářím zahájila 
šestnáctý školní rok, v němž posky-
tuje vzdělávání v navazujícím po-
maturitním studiu, ale také pro ob-
last trenérů nejrůznějších sportů.

První polovina roku 2020 – 
tedy letní období školního roku 
2019/2020 – nebyla pro nikoho lehká a bohužel 
tato situace plynule, po letní prázdninové pauze, 
navázala i do kompletního zimního období škol-
ního roku 2020/2021. V tom naši studenti, mimo 
pár výjimečných týdnů v září v případě prvního 
ročníku, byli v kontaktu výhradně distanční for-
mou online přes PC. Náročnost takové výuky 
jak pro studenty, tak především pro pedagogy 
a studijní oddělení, které vše organizuje a za-
jišťuje, je enormní. Nicméně i přes náročnost 
práce jsme velice rádi, že se studenti i pedago-
gové postavili situaci čelem a až na pár jedinců 
všichni pracují na 100 procent. Daný stav dokázali 

přijmout zodpovědně a s výzvou na-
učit se novým věcem. 

Dalším kladným vývojem prošlo 
trenérské vzdělávání. Spolupráce 
s národními sportovními svazy se 
rozšířila a naše škola dál pracuje na 
budování silné pozice v této oblasti. 

Jsme velice rádi, že dobré jméno školy v oblasti 
trenérského vzdělávání se šíří a národní sportovní 
svazy se k nám opakovaně vracejí nebo nás oslo-
vují nové svazy. Tuto práci vnímáme jako součást 
nabízených služeb České unie sportu podporující 
činnost národních sportovních svazů.

Děkujeme našim studentům, pedagogům, trené-
rům, členům ČUS i veřejnosti za spolupráci v roce 
2020 a těšíme se na další pracovní setkávání v roce 
2021. Přejeme všem především zdraví a co nejbez-
pečnější návrat k naší oblíbené činnosti – sportu.

Autor: Tým VOŠ ČUS

VOŠ ČUS zvládla rok 2020 i navzdory náročným podmínkám
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Anketa Sportovec roku 2020: na trůn usedl  
hokejista David Pastrňák

Nejlepším českým Sportovcem roku 
2020 se stal hokejista David Pastr-
ňák. Čtyřiadvacetiletý útočník týmu 
Boston Bruins zvítězil v 62. ročníku 
ankety Klubu sportovních novinářů 
před lyžařkou a snowboardistkou Es-
ter Ledeckou a rychlobruslařka Mar-
tinou Sáblíkovou. Nejlepším kolekti-
vem byla vyhlášena smíšená štafeta biatlonistů. 
Nejvyšší příčky nakonec patří sportovcům, kte-
ří své vrcholné soutěže absolvovali ještě před 
hlavním nástupem koronavirové pandemie. 

Výsledky ankety nebyly odtajněny na tradičním 
galavečeru. Sport v loňském roce totiž výrazně 
ovlivnila pandemie nemoci Covid-19, kvůli níž 
byly odloženy také letní olympijské hry i řada 
světových a evropských šampionátů. Slavnostní 
vyhlášení v Praze se proto uskutečnilo v impro-
vizovaném režimu a bez diváků. Sportovci se za 
přísných hygienických podmínek při svých vystou-
peních prostřídali během dvoudenního natáčení. 

David Pastrňák vyhrál o 144 bodů, nejvíce prv-
ních míst (celkem 45) však sportovní novináři udě-
lili Martině Sáblíkové. Vyhlášený hokejový kanonýr 
dosud v anketě skončil nejlépe v loňském roce, kdy 
obsadil třetí příčku, před dvěma lety byl čtvrtý. Na 
nejvyšší pozici se dostal i díky tomu, že se stal spo-
lečně s Alexandrem Ovečkinem nejlepším střelcem 
základní části NHL. Zároveň si 48 góly a 95 kanad-
skými body vylepšil sezonní osobní maxima. V his-

torii ankety je po Josefu Mikolášovi, 
Dominiku Haškovi a Jaromíru Jágrovi 
teprve čtvrtým hokejistou, který v ní 
zvítězil.

„Nejkrásnější dárek, jaký jsem mohl 
k Vánocům dostat. Nikdy jsem si nedo-
kázal představit, že bych se mohl stát 

Sportovcem roku. Hokej je přece jen kolektivním 
sportem, takže na jednotlivce se pohlíží jinak. 
Koruna je nádherná, přímo skvostná. Doma mi 
udělali parádní Síň slávy, takže koruna bude nej-
prve pod stromečkem a pak na nejvýznamnějším 
místě mezi všemi trofejemi a cenami, které jsem 
v kariéře zatím získal,“ komentoval své zvolení 
Sportovcem roku David Pastrňák.

Velice vyrovnané bylo hlasování mezi kolektivy. Ve 
prospěch smíšené štafety biatlonistů proti fotbalové 
reprezentaci rozhodlo při stejném bodovém součtu 
poprvé v historii pomocné kritérium – vyšší počet lep-
ších umístění. Štafeta ve složení Eva Puskarčíková, 
Markéta Davidová, Ondřej Moravec a Michal Krč-
mář vybojovala v únoru bronz v Anterselvě. 

Cena pro nejlepšího juniora za rok 2020 nebyla 
vyhlášena, naopak novinkou bylo udělení trofeje za 
Oddanost sportu. Jejím prvním držitelem se stal 
Zdeněk Růžička, dvojnásobný bronzový medailista 
ve sportovní gymnastice z olympiády v Londýně 1948.

Anketa Sportovec roku ČR 2020 – jednotliv-
ci: 1. David Pastrňák (hokej) 1253 bodů, 2. Ester 
Ledecká (alpské lyžování a snowboarding) 1109, 
3. Martina Sáblíková (rychlobruslení) 1051, 4. 
Tomáš Souček (fotbal) 994, 5. Petra Kvitová (te-
nis) 936, 6. Ondřej Palát (hokej) 915, 7. Jiří Prs-
kavec (vodní slalom) 789, 8. Tomáš Satoranský 
(basketbal) 686, 9. Markéta Davidová (biatlon) 
673, 10. Tomáš Bábek (cyklistika) 648.

Kolektivy: 1. smíšená štafeta biatlonistů ČR 
(Puskarčíková, Davidová, Moravec, Krčmář) 336, 
2. fotbalisté ČR 336, 3. fotbalisté ČR do 21 let 
307. Sportovní legenda – Cena Emila Zátop-
ka: Antonín Panenka (fotbal). Oddanost spor-
tu – Cena Národní sportovní agentury: Zdeněk 
Růžička.

Rychlobruslařka Martina Sáblíková skončila třetí, 
ale získala nejvíce prvních míst
Foto: Pavel Lebeda_sport-pics.cz (Ročenka ČUS 2019)
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Antidopingový výbor ČR prošel v roce 2020  
organizačními i personálními změnami

Vážení přátelé a čtenáři, 

rok 2020 byl pro nás všechny velmi atypický 
a z několika důvodů i jiný či nový. Z pohledu An-
tidopingového výboru ČR vše začalo už v lednu, 
kdy se naším zřizovatelem stala Národní sportov-
ní agentura, za jejíž podporu a úsilí, vynaložené 
v průběhu roku celému sportovnímu prostředí, 
včetně ADV ČR, se sluší poděkovat. 

ADV ČR prošel několika organizačními i perso-
nálními změnami, jejichž výsledkem je stabili-
zace nejen uvnitř organizace, ale také externích 
komisí, poradních orgánů a především antidopin-
gové činnosti. Během roku jsme, ostatně jako 
všichni, museli čelit mimořádné situaci v souvis-
losti s pandemií koronaviru, když nastalo období 
vládních opatření a restrikcí na jaře a ná-
sledně i na podzim. Omezeny byly nejen 
soutěže, tréninky a pohyby osob, ale 
také rozsah soutěžního testování našich 
sportovců, naplánovaná školení či semi-
náře, pracovní schůzky, osobní setkání 
a podobně. 

Navzdory těmto objektivním kompli-
kacím jsme v naší práci pokračovali 
dál, odebrali přibližně 900 vzorků 
a kromě standardních činností 
jsme se soustředili na oblas-
ti, ve kterých bylo tře-
ba připravit a zre-
alizovat několik 
změn či zlepšení. 

Například jsme vyčlenili pro práci se systémem 
ADAMS našeho kolegu, aby sportovci měli přímý 
a odborný kontakt při zadávání povinných údajů 
podle Kodexu. V oblasti vzdělávání jsme pro spor-
tovní subjekty odstartovali školení online. Z titulu 
naší činnosti jsme i letos odhalili několik poruše-
ní antidopingových pravidel v různých sportech, 
přičemž disciplinární řízení s příslušnými spor-
tovci byla řádně a včas zahájena. A v neposlední 
řadě jsme začali vydávat našeho Antidopingáčka. 
O naší činnosti jste průběžně informováni i na 
webových stránkách www.antidoping.cz.

V oblasti mezinárodní a národní spolupráce 
ADV ČR poprvé hostil rakousko-slovenské pra-
covní setkání. Výsledkem mnoha pracovních 
jednání bylo přijetí ADV ČR za nového člena 

CEADO (Středoevropská antidopingová or-
ganizace). 

Na národní úrovni ADV ČR například uza-
vřel Memorandum o spolupráci s Národní 
protidrogovou centrálou, čímž se vzájemná 
kooperace obou organizací potvrdila i v pí-
semné podobě. 

Nemalou část naší práce jsme věnovali 
pochopitelně novému Kodexu 2021 a sou-

visejícím normám včetně Seznamu za-
kázaných látek, vše s účinností 

od 1. 1. 2021. 

JUDr. Petra Volková
ředitelka ADV ČR

Informace o hlavních změnách v Kodexu 2021
Antidopingový výbor ČR postupně informuje o hlavních změnách a novinkách v souvislosti s vy-

dáním Světového antidopingového kodexu 2021. Na webové stránce ZDE jsou uvedeny oblasti, ve 
kterých došlo oproti Kodexu z roku 2015 k hlavním změnám. Dále zde postupně budou přibývat další 
informace, česká verze Kodexu i mezinárodních standardů a mnoho dalších informací.

V polovině prosince 2020 vyšlo nové číslo An-
tidopingáčku ZDE, zpravodaje Antidopingového 
výboru ČR. Přinášíme podstatnou část úvodního 
slova ředitelky Petry Volkové:

http://www.antidoping.cz
https://www.antidoping.cz/kodex-2021
https://www.antidoping.cz/sites/default/files/Vzdelavani/Antidoping%C3%A1%C4%8Dek%20%C5%99%C3%ADjen-prosinec%202020.pdf
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ČUS podpoří letošní kampaň „Suchej únor“ 
Česká republika se dlouhodobě drží na špici svě-
tových žebříčků konzumace alkoholu na jednoho 
obyvatele. Více než jeden milión spoluobčanů se 
u nás v současné době pohybuje za hranou rizi-
kového pití. Kampaň „Suchej únor“ jim však po-
skytuje možnost dát si od alkoholu odstup. Tuto 
aktivitu v roce 2021 podpoří a současně se bude 
na její propagaci podílet také Česká unie sportu.

Celorepubliková, zdravotně-osvětová kampaň 
„Suchej únor“ nabízí všem účastníkům pozitivní 
příležitost, jak během měsíce zjistit, zda ovládají 
alkohol, nebo alkohol je, stejně jako nastartovat 
změnu a inspirovat ostatní. S pitím díky ní na-
dobro zvolní 53 % účastníků a osobní hrdost si 
díky „Sucháči“ zvedne 86 % aktérů.

Kampaň se začala pořádat v roce 2013 a byla 
původně zaměřena na zdraví mužů. Ti se v ČR 
dlouhodobě pohybují na světové špičce v pití al-

koholu. Pijí zhruba čtyřikrát více než ženy a tři-
krát více, než je světový průměr. Prvního ročníku 
se zúčastnilo zhruba 100 mužů. Od té doby kam-
paň rostla a otevřela se také ženám. V roce 2020 
se podle průzkumu zúčastnilo již 9 % dospělé po-
pulace a povědomí o kampani již bylo na úrovni 
58 %.

„Suchej únor“ v roce 2021 podpořil svým 
příběhem například hokejový reprezentační 
brankář Patrik Bartošák. Mezi partnery patří 
Národní ústav duševního zdraví, BESIP, Minis-
terstvo zdravotnictví ČR nebo Národní linka pro 
odvykání.

Veškeré informace o kampani „Suchej únor“ 
s podtitulem „Společně hýbeme národem, co pije 
přes čáru“ jsou na webové stránce www.suchej-
unor.cz.

Autor: KT ČUS

Na sobotu 5. prosince 2020 připadl 
Mezinárodní den dobrovolníků. Těm 
při této příležitosti patří poděkování 
za statečnost, se kterou se letos pus-
tili do uklízení černých skládek a od-
padků z přírody, měst a obcí, řek, 
přehrad, zastávek nebo škarp.

Bohužel, jarní organizované akce 
však museli letos organizátoři z České-
ho svazu ochránců přírody a spolku Ukliďme Česko 
odvolat (přitom před vyhlášením nouzového sta-
vu měli zaregistrováno rekordních 2 400 úklidů!). 
K tradičně aktivním účastníkům akce Ukliďme 
Česko patří členové mnoha sportovních klubů 
a tělovýchovných jednot České unie sportu.

V době nouzového stavu tak v loňském roce pro-
běhl alespoň tzv. digitální úklid, motivovaný tím, že 
zbytečná virtuální data mají překvapivě velký do-
pad v reálném světě, zejména na spotřebu energie 
(potažmo emise CO2). „Nicméně část dobrovolníků 
uklízela individuálně, řada z nich i opakovaně. Pod-
poru jsme se jim snažili poskytnout alespoň formou 
zřizování ´pytlomatů´ (obdobou ´rouškomatů´) 

Česko se loni podařilo uklidit jen z části

a uspořádali jsme pro ně i fotosoutěž s názvem 
Rouškový úklid,“ sdělil za organizátory Radek Ja-
noušek.

Na podzim 2020 se uskutečnilo 737 organizova-
ných akcí, při nichž se více než 22 tisícům dobro-
volníků podařilo sesbírat bezmála 250 tun odpadů. 

S úklidovými aktivitami se počítá také na jaře 
2021 a dobrovolníky čeká o to větší kus práce. 
Hlavní termín akce Ukliďme Česko je napláno-
ván na sobotu 27. března a vítán bude každý, 
kdo hodlá přiložit ruku ke společnému úklidu, 
ať už organizovaně, či individuálně.

Autor: Ukliďme Česko

http://www.suchejunor.cz
http://www.suchejunor.cz

