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VV ČUS vyzývá: Skokový nárůst cen energií
vyžaduje naléhavé řešení
První zasedání Výkonného výboru České unie
sportu v roce 2022 se uskutečnilo 11. ledna
v Praze na Strahově. Místopředseda ČUS Marek
Hájek v úvodu seznámil účastníky s aktuální situací v hospodaření sportovních středisek ČUS
(Nymburk, Podolí, Zadov), jejichž návštěvnost
i nadále výrazně omezují pokračující vládní
protiepidemické restrikce. To má samozřejmě
citelné negativní dopady na jejich ekonomické
výsledky v řádech desítek milionů korun, k nimž
přistupují nové extrémní náklady na energie.
Marek Hájek dále ujistil, že v souvislosti s nemocí Covid-19 a především očekávaným nástupem vlny varianty omikron ČUS podrobně monitoruje vydaná epidemická opatření, a je nadále
připravena operativně poskytovat z oficiálních
dokumentů vlády a ministerstva zdravotnictví
srozumitelný výklad pro sportovní prostředí.
VV ČUS vzal na vědomí informaci o přípravě dotačních výzev Národní sportovní agentury na financování
sportu v roce 2022. Ocenil, že byly včas zabezpečeny
zimní sporty a také účast českých sportovců na zimních olympijských a paralympijských hrách. Stejně
jako celé sportovní prostředí nyní očekává vypsání
zbývajících dotačních výzev pro sportovní prostředí,
zejména pro činnost sportovních svazů a střešních
organizací, ale také celkový objem podpory sportu
ze státního rozpočtu na rok 2022.
Intenzivní diskusi členů VV ČUS vyvolaly aktuální reakce velkého počtu sportovních spolků
z celé České republiky, na něž bezprostředně dopadlo prudké zdražení energií na konci loňského
roku. „Situace ve sportovním prostředí začíná být
kritická. Vlastníci a provozovatelé sportovišť nemají prostředky na úhradu energií. Reálně tak v krátké době hrozí uzavírání bazénů, nafukovacích hal
i dalších sportovišť. Národní sportovní agentura, potažmo stát by měly urychleně reagovat a přijmout
co nejdříve konkrétní opatření a klubům a jednotám pomoci,“ uvedl Jaroslav Chvalný, člen VV ČUS
a předseda Pražské tělovýchovné unie.
Výkonný výbor ČUS, vědom si plně naléhavosti
situace, následně uložil předsedovi ČUS Mirosla-
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vu Janstovi jednat s vedením Národní sportovní
agentury i politickou reprezentací státu o akutní
potřebě vypsání samostatného dotačního programu na údržbu a provoz sportovišť s důrazem
na využití k úhradě energií, jejichž drastické
zdražení sportovní spolky zasáhlo.

Zatím neznámá výše státních dotací

VV ČUS dále schválil osnovu zprávy o hospodaření a majetku ČUS za rok 2021, která bude klíčovou
informací pro Valnou hromadu ČUS letos v červnu.
Ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil také první verzi návrhu rozpočtu ČUS na rok
2022, sestaveného z dostupných informací. Zatím
zcela otevřená v něm zůstává otázka státních dotací, neboť vzhledem k rozpočtovému provizoriu NSA
dosud nestanovila výši uvažované dotační podpory
pro sport. To vnáší nejistotu do financování sítě pracovišť územního servisu ČUS pro podporu činnosti
klubů a jednot. VV ČUS uložil vypracování druhé
verze rozpočtu na březnovou schůzi se zohledněním nových skutečností, které do té doby nastanou.
V této souvislosti konstatoval, že na jeho podobu
bude mít zásadní dopad především skokové navýšení cen energií a návštěvnost sportovních center, limitovaná protiepidemickými opatřeními.
V průběhu jednání schválil VV ČUS také kalendář akcí projektu Tipsport Sportuj s námi na
období únor až prosinec 2022. Navzdory koronavirové pandemii a nejistotě při organizaci sportovních podniků byl zájem členských subjektů ČUS
o zapojení znovu neobyčejně vysoký. Z téměř
šesti stovek přihlášených akcí jich na základě doporučení regionálních pracovišť bylo do projektu
zařazeno 514.
VV ČUS také doporučil, aby i v dalším období zastupoval sportovní prostředí v Radě vlády
pro nestátní neziskové organizace Zdeněk Ertl,
předseda Sdružení sportovních svazů ČR tak,
jako dosud. Současně výbor schválil žádosti pěti
národních sportovních svazů o půjčku z Rezervního fondu sportovních svazů ČUS, která řeší nejistotu ve financování jejich činnosti a fungování
reprezentace v první polovině letošního roku.
Autor: KT ČUS
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Reprezentativní průzkum ČUS: Děti ztrácejí zájem
o sport! Po lockdownu se nevrátily 40 procentům klubů
Lockdown a koronavirová pandemie významně
zasahují do sportování dětí. Z aktuálního průzkumu České unie sportu vyplývá, že 40 procentům klubů se nevrátil dostatečný počet dětí
během září a října do organizované činnosti.
Nejčastějším důvodem je ztráta zájmu o sport.
Do průzkumu se zapojilo během prosince loňského roku téměř 1700 zástupců sportovních
klubů a tělovýchovných jednot.
„Stojíme před zcela novým typu problému,
který nemá v našem sportu obdoby. S takovým
nezájmem dětí o pohybové aktivity jsme se
doposud nikdy v historii nesetkali. Tohle může
v budoucnu ohrozit zdraví národa, zatížit zdravotnický systém, ale také ohrozit ekonomickou
výkonnost státu, protože právě přes sport se
získává disciplína, návyky na práci v kolektivu
a odolnost vůči stresu. Stát už tohle nemůže
jednoduše přehlížet,“ řekl Miroslav Jansta,
předseda České unie sportu.

ninách se během září a října v rámci náborových
akcích nechtěly děti vracet zpátky do klubů.
„V našem průzkumu pouze 22 procent klubů
uvedlo, že se jim vrátil dostatečný počet dětí. Naopak 40 procent potvrdilo, že i přes náborové akce
se potýkají s menším počtem mládeže. Jsou případy
klubů a jednot, kde ztratily více než 100 dětí, což je
velmi alarmující,“ uvedl Miroslav Jansta. Nejčastějším důvodem pro ukončení činnosti je ztráta zájmu o sport. To uvedlo 68 procent předsedů klubů.
„Éra velkého zájmu o sport končí. Ubude ještě více sportovců, hlavně mládeže, a všichni
budou pohodlní a nikdo se k nám nebude chtít
vrátit. Mnoho klubů zanikne pro nedostatek
sportovců a funkcionářů. Všichni to začínají
mít jako zaměstnání a chtějí velké odměny a na
to není,“ prohlásil zástupce sportovního klubu
z Loun, který chtěl zůstat v anonymitě.
„Děti nesportují, v tréninku
se ztrácejí, jenom sedí a hrají
hry na počítači. Nemají zdravý pohyb. Je strašně těžké
motivovat také rodiče, aby se
dětem věnovali a vozili je na
tréninky. Je pro ně jednodušší
nedělat s potomky nic, neobětují svůj čas ve prospěch sportování dětí,“ povzdechl si Tomáš Vlček, jednatel TJ Veselá.

Počítačové hry a lenost

Pandemie ovlivnila 62 procent klubů

Koronavirová pandemie ovlivnila v minulém roce
fungování 62 procent klubů nebo tělovýchovných
jednot. Nejčastěji tím, že musely rušit tréninky,
zápasy, soutěže a další organizované činnosti. To
poté přineslo velmi nežádoucí trend – po prázd-
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Kluby, kterým se nevrátil
zpátky dostatečný počet členů
z řad dětí, nejčastěji uváděly,
že šlo o malý počet v řádech
jednotek (52 %). Pro 27 procent
už ztráta představovala více
než deset dětí a 16 procent
uvedlo, že se nevrátilo zpět nebo přerušilo své
členství více než 20 dětí. Byly však také případy, kdy nepřišlo zpět do TJ/SK více než 50 dětských sportovců.
„Po prvním lockdownu se nám nevrátila polo-
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vina členské základny. Důvody? Cituji: ´Nic mě
nebaví, hrajeme on-line hry.´ Děti vypadly z pravidelného rytmu, zlenivěly,“ hořce konstatoval
Martin Hoyer, člen výboru TJ Slovan Horky.
„Snížila se nám naše základna asi o jednu třetinu, což je pro nás velice finančně zatěžující.
Museli jsme se rozloučit s některými trenéry, abychom situaci finančně zvládli. Bohužel, připravené podzimní předvánoční akce jsme byli nuceni
zrušit. Rodiče i nyní ztrácí zájem, protože děti
a mládež musí několikrát za podzim do karantény.
Ztratili jsme kolem 100 dětí,“ popsala Hana Bartošová z taneční školy Pohyb Praha.
Situace je taková, že mnoho předsedů klubů
jsou pesimisty a nevidí zlepšení v následujících letech. „Stačí jen porovnat, kolik mládežnických
týmů hrálo v okrese před dvaceti lety a dnes.
Jsme přibližně na třetině. Průměrný věk roste,
není základna. S tímto společenským trendem
jsme pesimisty,“ smutnil Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy Uherské Hradiště.
Podle České unie sportu je negativní trend v oblasti sportování mládeže významnou výzvou pro
stát, tedy novou vládu a Národní sportovní agenturu. „Sport se už konečně od zavedení samostatného českého státu musí stát skutečnou prioritou pro vládu a představitele státu. A to tak,
že mu dá významnou propagaci. Společně musíme
přesvědčit rodiče, že má velký smysl vést děti ke
sportu a k pohybovým aktivitám v rámci organizovaných sportovních struktur,“ zdůraznil Miroslav
Jansta.

Co způsobila pandemie a lockdowny

SK Slavia Jesenice: „Nejvíce nás trápí trvalý pokles zájmu dětí o sportování, velmi nízká úroveň
tělesné výchovy na školách a nezájem rodičů,
kteří to berou jako levné hlídání dětí.“
TJ Tatran Třemošná: „Momentálně nás nejvíce
tíží úbytek sportovců – jak dětí, tak dospělých.
Bohužel se to týká i trenérů. Snažíme se bojovat
proti úbytku větší medializací naší TJ. Problémy
a lockdown? Nechuť dětí individuálně sportovat
v kolektivním sportu. Chybí sociální vazby, návyky, pocity... Po delší době přichází nechuť se ke
sportu vracet. Lákadel v dnešním světě je velmi
mnoho.“
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TJ Slavoj Svobodné Dvory: „Absencí předškoláků
a žákovských složek si zavíráme předpoklad, že si
vychováme další následovníky, zdatné a zapálené
cvičitele. Děti stále méně sportují, což je primárně
zaviněno vedením a motivací v rodinách. Zejména
děvčata, kterých vždy bylo v tělocvičně nejvíce,
nám zcela chybí. Mezi dospělými se stále obtížněji
rekrutují ti, kteří si najdou čas na práci v tělovýchově – jsou odrazováni arogancí a nepochopením
úředníků, kteří nám nejen nepomáhají, ale ani nás
naopak netlačí do rozvoje, údržby a zkvalitnění
provozu tělovýchovných zařízení.“
FC Valašské Příkazy: „Největší problém nastal
v nezájmu dětí a rodičů o sport. Snažili jsme se
trénovat individuálně, přesto měli rodiče obavy
a nebylo to jednoduché. Velký problém nastane
s nedostatkem dětí, a tím se zachováním sportu
v obci, což se projeví za pár let.“
TJ Sokol Zdíkov: „V současné době nás asi nejvíce tíží úbytek hlavně z řad dětí a mládeže.
Bohužel po pauze v období pandemie se již některé děti ke sportu zkrátka nevrátily. Samozřejmě uskutečňujeme nábory, dáváme do občasníku
v naší obci upoutávky na veškeré druhy sportů,
které naše TJ pro občany nabízí, ale zájem o volnočasové aktivity v oblasti sportu bohužel není
tak velký, jak jsme předpokládali. V případě dalšího zavedení lockdown se bude počet sportovců
jen a jen snižovat.“
SK Meťák České Budějovice: „V případě znovu
zavedení opatření lockdown by vláda dopustila
„zmrzačení“ celé generace dětí. Žádná jiná země
neomezila sport tak, jako naše vláda!“
Autor: KT ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi
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Poradna: Důležité informace
pro členy České unie sportu
Nezapomeňte vyúčtovat a vypořádat státní dotace
poskytnuté Národní sportovní agenturou
Příjemci jsou povinni provést vyúčtování dotace a vypořádání finančních vztahů se státní
rozpočtem do 15. 2. 2022. Pro sportovní kluby
a tělovýchovné jednoty jako příjemce dotací se

jedná především o Výzvy Můj Klub 2021 a Provoz
a údržba 2021. Doporučujeme se s pomocí vyúčtování těchto Výzev obrátit na územní pracoviště České unie sportu. Kontakty ZDE.

Možnost příspěvků od zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity
Všechny sportovní kluby a tělovýchovné jednoty mohou připomenout svým členům možnost využití příspěvku od zdravotní pojišťovny na pohybové aktivity.
I v roce 2022, tak jako v minulých letech je možné téměř u všech zdravotních
pojišťoven využít příspěvku na úhradu
nákladů na pohybové, respektive sportovní aktivity. Příspěvek lze například využít
na úhradu nákladů spojených s členskými
příspěvky ve vašich klubech.
Členové k získání příspěvku od zdravotní pojišťovny potřebují vystavit ze strany
klubu potvrzení o úhradě členských příspěvků. Některé pojišťovny používají k potvrzení o úhradě vlastní formuláře. Pro ty pojišťovny,
které nemají předepsaný formulář k potvrzení,
přikládáme vzor (viz níže).

Konkrétní informace o příspěvcích a dalších benefitech naleznete na webových stránkách zdravotních pojišťoven.
Autor: Management sportu

Potvrzení o úhradě členských příspěvků
Název klubu, IČO tímto potvrzuje, že přijal od jméno, příjmení, rodné číslo
členský příspěvek v níže uvedené částce, na základě kterého může provádět pravidelnou pohybovou aktivitu v klubu v roce 2022.
Částka:

Datum:

Částka:

Datum:
Podpis a razítko
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Informace pro žadatele v investičních dotačních
výzvách Regiony 2021 a Kabina 2021
S ohledem na četné dotazy v rámci investičních
dotačních výzev Regiony 2021 a Kabina 2021
k hodnocení podaných žádostí podává Národní
sportovní agentura žadatelům tuto informaci.
U žádostí v soutěžní Výzvě Regiony 2021 v současné době probíhá hodnocení žádostí. Zveřejnění pořadí žádostí podle bodového hodnocení
s rozdělením na doporučené k financování a nedoporučené k financování předpokládáme do 31.
3. 2022.
Ve Výzvě Kabina 2021 se žádosti hodnotí v pořadí, ve kterém byly podány. Žádosti v této výzvě
se začaly hodnotit v loňském roce, ale s ohle-

dem na kapacitu a množství žádostí se posouzení
a hodnocení ve Výzvě Kabina pozdrží. Jakmile Národní sportovní agentura zahájí formální kontrolu
jednotlivé žádosti, bude žadatel o této skutečnosti informován na kontaktním emailu uvedeném v žádosti.
Zdroj: Národní sportovní agentura

Stravné, zahraniční stravné a pohonné hmoty
v roce 2022
Oznámení ke stanovení výše základních
sazeb zahraničního stravného a stanovení stravného a průměrné ceny pohonných
hmot pro rok 2022:
Stejně jako v minulých letech byla pro
účely členských subjektů České unie sportu
vydána oznámení o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného a o stanovení stravného a výše průměrné ceny za
pohonné hmoty pro rok 2022.
Oznámení naleznete na webových
stránkách České unie sportu.

Covid-19 a sport:
Aktuální informace na webu ČUS
Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně podrobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií
Covid-19 s bezprostředním dopadem na sportovní činnost – ZDE.
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NSA vyjednává pomoc sportovištím postižených
energetickou krizí. Požaduje navýšení o 500 milionů korun
Vysoký nárůst cen energií komplikuje provoz sportovišť po celé
České republice. Pracovní skupina „Sport v klubech“ Národní
rady pro sport (jejím členem je
místopředseda ČUS Marek Hájek pozn. red.) se tomuto tématu věnovala na svém
lednovém zasedání, na stejné téma odpovídal
poslancům předseda NSA Filip Neusser na Podvýboru pro sport v Poslanecké sněmovně a proběhlo
rovněž jednání se zástupci pražského magistrátu.
Hlavním bodem jednání byla pro pracovní
skupinu Národní rady pro sport, která se zabývá zejména organizovaným sportem, údržbou
a provozem sportovišť, současná tristní situace
s rostoucími cenami energií, které již teď dostaly mnoho sportovišť v České republice na pokraj
ukončení provozu. S tím souvisí dotační výzva
Provoz a údržba, kterou má Národní sportovní
agentura připravenou, ale zatím nemůže být
kvůli rozpočtovému provizoriu vypsána.

aktuální situaci z jednání s postiženými kluby předseda Národní
sportovní agentury Filip Neusser.

Zkušenosti z Německa

Účastníci jednání přinesli
do diskuse své podněty z různých sportovních
odvětví. Bývalý nejlepší házenkář světa a nyní
trenér týmu THW Kiel Filip Jícha dodal aktuální
informace z Německa, kde je velmi dobře nastavený model kompenzací od státu vůči sportovním
klubům za omezení diváckých kapacit na utkáních. Sportovní kluby v Německu tak nemají existenční problémy, jako se to děje u nás.
Od zástupců nejvyšších soutěží fotbalu a hokeje zazněla informace, že v případě nerozvolnění
současných omezení (na sportovní utkání může
v tuto chvíli 1000 diváků) bude enormní tlak na
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ohledně
kompenzací za omezený prodej vstupenek.

Dodavatelé energií v Praze připraveni pomoci

Členové pracovní skupiny se shodli na tom, že
situace s cenami energií je dlouhodobě neudržitelná a pokud nedojde k nápravě, tak reálně hrozí
zavírání mnoha procent vnitřních sportovišť v ČR.
V návaznosti na jednání pracovní skupiny inicioval Filip Neusser spolu s pražským radním Janem
Chabrem jednání se zástupci Magistrátu hlavního
města Prahy.
„Energetické společnosti s městskou majetkovou účastí Pražská energetika a Pražská
plynárenská jsou připraveny vyjít sportovištím, které s nimi mají uzavřené dodavatelské
smlouvy, vstříc. Jsou připravené řešit tyto záležitosti individuálně a připravují k tomu speciální
zákaznický servis,“ uvedl po jednání se zástupci
NSA pražský radní Jan Chabr.
„Je nutné říct, že spolky a sportovní kluby jsou
nuceny dělat výběrová řízení na dodavatele energií, což znamená, že nemohly vybírat dodavatele
podle kvality, ale podle nejnižší ceny. Nejlevněji
vyšli spekulanti, kteří nedokázali dodržet závazky
vůči odběratelům a ceny se jim zvyšují,“ popsal
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„Hlavní město Praha si uvědomuje svízelnou situaci sportovních klubů. Bude se jí zabývat i sportovní výbor, který byl kvůli tomu speciálně zřízený
a hlavní město nebere situaci sportovních klubů
na lehkou váhu. Nechceme, aby situace vyvrcholila uzavřením sportovišť, protože sporto-

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU
vání vnímáme jako základ prevence a výchovy
mládeže i dospělých,“ dodal předseda magistrátního Výboru pro sport a volný čas a člen Národní rady pro sport Petr Kubíček.

Jednání s poslanci z Podvýboru pro sport

Pokud se model jednání s městy napřímo osvědčí, je Národní sportovní agentura připravena jednat se zástupci dalších měst. O tom, že je současná
energetická krize tématem číslo jedna, potvrzuje
i jednání Podvýboru pro sport v Poslanecké sněmovně, kterého se účastnil předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser 19. ledna.
Kromě dotazů ohledně vypisování dotačních
výzev v návaznosti na současné rozpočtové provizorium, fungování parasportu v České republice
a investičních dotací zaznělo od několika členů
podvýboru varování ohledně aktuální finanční
situace většiny českých sportovišť v souvislosti
s enormním nárůstem cen energií.
x

x

x

Na základě těchto jednání vydala Národní sportovní agentura následující stanovisko, které podepsali všichni členové poradního orgánu Národní
rady pro sport.

1/2022

Stanovisko Národní rady pro sport
projednané pracovní skupinou Sport
v klubech dne 18. ledna 2022
• Národní rada pro sport důrazně varuje před
kritickou situací u sportovišť, kterým za poslední půl rok vzrostly ceny energií o stovky procent. Tato sportoviště jsou převážně ta, která
jsou využívaná dětmi, musí omezovat otevírací
dobu a podmínky sportovní přípravy (nižší teplota v halách, útlum osvětlení, teplé vody v šatnách apod.).
• Národní rada pro sport upozorňuje na nutnost
vypsání dotační výzvy Provoz a údržba i pro rok
2022, poněvadž bez této pomoci sportovištím
hrozí omezení provozu nebo zánik mnoha vnitřních sportovišť v České republice.
• Národní rada pro sport vyjadřuje předsedovi Národní sportovní agentury podporu při vyjednávání o rozpočtu a upozorňuje zejména
z důvodu enormního nárůstu cen energií pro
sportoviště na nutnost navýšení o 500 milionů
oproti prostředkům, se kterými Národní sportovní agentura disponovala v roce 2021.
Autor: Národní sportovní agentura
Foto: Foto: archiv

Antidoping: Nový seznam zakázaných látek a metod jejich užití
Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR)
zveřejnil nový seznam zakázaných látek i metod jejich užití ve sportu platných od 1. ledna
tohoto roku – ZDE.
Jedná se o jeden z mezinárodních
standardů, který identifikuje látky
a metody zakázané stále (při soutěži
i mimosoutěžně), pouze při soutěži
a látky zakázané při určitých sportech.
Látky a metody uvedené v seznamu
jsou klasifikovány podle různých kategorií (steroidy, stimulanty nebo genový doping). Sportovec může mít povoleno používat
ze zdravotních důvodů zakázanou látku nebo metodu, pokud obdrží terapeutickou výjimku.
Nejzásadnější změna oproti původnímu Seznamu zakázaných látek a metod je otázka po-
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suzování aplikace glukokortikoidů. Nově je nyní
injekční podávání glukokortikoidů při soutěži
zakázáno. Další podstatnou změnou je například snížené povolení dávkování salbutamolu. Inhalační podání salbutamolu
je stále jediná povolená aplikace.
Seznam je každoročně aktualizován po rozsáhlém schvalovacím
procesu. Dodatečné látky nebo
metody mohou být přidány do seznamu kdykoli v průběhu roku, ale
nejdříve až po uplynutí tříměsíční
lhůty.
O veškerých změnách v Seznamu zakázaných
látek a metod pro rok 2022 se můžete dočíst
ZDE.
Zdroj: ADV ČR
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Kluby drtí náklady na provoz a údržbu sportovišť.
Více než polovina postrádá finance na energie
Počet sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot, které se potýkají s nárustem výdajů za provoz
a údržbu sportovišť, strmě roste. V současné době
jich nemá dostatek prostředků na zaplacení těchto
položek 61 %. Vyplývá to z průzkumu České unie
sportu, do něhož se zapojilo během prosince skoro
1700 zástupců z klubů a jednot. A situace bude dál
eskalovat.
„Reálně se už potýká s těmito problémy kolem 70 % klubů, které vlastní nebo mají v pronájmu sportovní zařízení či sportoviště. Pokud
stát prostřednictví Národní sportovní agentury
brzy nezasáhne, bude už opravdu docházet
k uzavírání sportovišť, a tím například k rušení tréninků pro děti,“ prohlásil Miroslav Jansta,
předseda ČUS.
Velká část sportovních klubů a tělovýchovných
jednot vlastní sportoviště nebo ho má v dlouhodobém pronájmu. Jenže v období, kdy strmě rostou náklady za energie a někteří její dodavatelé
krachují, se dostávají do obrovských problémů.
„Řeší případné ukončení dodávek od krachujících poskytovatelů, hledají zdroje pro pokrytí
úhrad energií v roce 2022 i úspory. Spolky s většími sportovišti, s vyššími odběry, jež používají
k úhradě energií dotace z veřejných zdrojů, musí
dodavatele energií soutěžit a nemohou si vybrat
spolehlivého, ale nejlevnějšího,“ uvedl Miroslav
Jansta, předseda ČUS a dodal. „Povinná výběrová řízení tak často vyhrávali malí překupníci
před velkými dodavateli, a ti malí právě teď
s nárůstem cen krachují. To je problém, který
si sportovní subjekty samy nezpůsobily, ale byly
k němu dovedeny pravidly čerpání veřejných
prostředků. I toto by mělo být bráno v potaz při
hledání řešení ze strany samospráv a státu.“
Nastávající krizi za výdaje na energii potvrdil také
reprezentativní průzkum ČUS. Dostatek prostředků
na provoz a údržbu postrádá 61 % klubů a jednot.
„S odůvodněním ´měli jste zavřeno, takže žádné
peníze nepotřebujete´ kvůli lockdownu dostáváme krácený rozpočet od města. Ale energie, pojištění, nutnou údržbu musíme platit bez ohledu
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na to, jestli se sportuje nebo ne. Nemovitý majetek máme ve stáří většinou asi 40 let a v posledních
desetiletích se řešily pouze nutné opravy. Proto je
pro nás příspěvek na provoz a údržbu zásadní,“ stěžovali si zástupci TJ Bojkovice.
„Jako menší sportovní jednota máme nedostatek finančních prostředků na provoz a údržbu
a nemáme vůbec prostředky na rekonstrukci antukové plochy pro tenis, volejbal, nohejbal a florbal,“ zaznělo z TJ Čermná nad Orlicí. Těžká situace je také u klubů v Praze. „Náklady za rok za
energie se nám zvedly o více než milion korun.
Uvažujeme i o katastrofickém scénáři, že budeme muset prodat sportovní halu, protože na to
dále nebudeme mít. Za provoz všech našich zařízení platíme patnáct milionů korun,“ prohlásil
Richard Šach z TJ Bohemians Praha.

Drtivá většina TJ/SK chce samostatný program

Česká unie sportu dlouhodobě usiluje o samostatný dotační program na provoz a údržbu sportovišť.
Ten v minulém roce po delší pauze vypsal stát prostřednictvím Národní sportovní agentury. Pro rok
2022 ale zatím oficiálně vypsán a spuštěn nebyl.
„Jak ukázal náš výzkum, podle 65 % klubů je potřeba, aby agentura vypsala samostatný program
na provoz a údržbu. Ty spolky, ti vlastníci, mohou
pouze šetřit na provozu, navýšit členské příspěvky,
zdražit nájemné nebo vstupné. Velmi reálně tak
hrozí, že dojde v klubech k navýšení členských příspěvků a určitě ke zdražování tréninků, to znamená přístupu dětí ke sportu,“ řekl Miroslav Jansta.
Autor: KT ČUS
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V programovém prohlášení v oblasti sportu
navázala vláda na koaliční smlouvu
Vláda Petra Fialy zveřejnila
programové prohlášení, jehož
znění jednomyslně schválila
na své mimořádné schůzi ve
čtvrtek 6. ledna. Následně požádala Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu ČR o vyslovení důvěry, což se stalo
13. ledna zásluhou hlasů 106 poslanců. Kapitola
nazvaná „Školství, vysoké školy, věda a sport“
obsahuje v oblasti sportu všechny základní body,
jež byly už součástí koaliční smlouvy – některé
jsou však mírně zpřesněné.

SPORT A VLÁDNÍ ZÁVAZEK
o Přeměníme Národní sportovní agenturu ve
funkční organizaci, která bude transparentně
rozdělovat dotace. Prioritou je aktivní pohyb
dětí a mládeže.
o Pro rok 2023 aktualizujeme investiční programy
Národní sportovní agentury tak, aby zohledňovaly možnosti regionů a měst a jasně určovaly,
jak se samosprávy budou podílet na sportovních
aktivitách a investicích.

cování své činnosti a rozvoje. Neinvestiční programy
nastavíme tak, aby se daly
čerpat jednodušeji a již od
začátku roku.
o Při budování sportovišť jsou prioritou školní
sportovní areály a multifunkční sportoviště odpovídající technickým parametrům konkrétních
sportů.
o Budeme podporovat vznik ucelených a optimalizovaných areálů, kde se budou připravovat
sportovci v příbuzných sportovních odvětvích.
Podpoříme vznik sportovních center.
o Zvláštní investiční program vymezíme pro infrastrukturu, která splňuje parametry mezinárodních požadavků.
o Budeme podporovat dostupná sportoviště pro
děti, rodiny, seniory a handicapované sportovce, která budou zohledněna v prioritách Národní sportovní agentury.
o Budeme podporovat všechny volnočasové organizace (Skaut, Sokol, Orel atd.) a obdobné
aktivity občanské společnosti. Posílíme investiční dotace MŠMT pro volnočasové organizace.

Poradcem premiéra Jiří Nykodým

o Zavedeme víceleté financování sportu a budeme usilovat o transparentní vícezdrojové financování.
o Z abezpečíme trvání dotačních programů,
aby sportovní organizace měly jistotu finan-
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Premiér Petr Fiala také vybral tým čtrnácti
lidí, kteří se stanou jeho poradci. Jedním z poradců pro vzdělávání a školství, kam spadá také
sport, bude vedoucí Katedry sportovních her
a člen vědecké rady na Masarykově univerzitě Jiří
Nykodým. Ten je nositelem Zlaté medaile Masarykovy univerzity. V minulosti mj. působil jako
děkan Fakulty sportovních studií MU a proděkan
pro rozvoj a celoživotní vzdělávání. Byl členem
mnoha odborných týmů zabývajících se projekty
v oblasti sportu. Dlouhodobě působí na jižní Moravě jako člen trenérsko-metodické komise ledního
hokeje.
Zdroj: Programové prohlášení vlády
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Na samém sklonku loňského prosince a poté v průběhu ledna už bylo
v kalendáři projektu Tipsport Sportuj
s námi jen velice málo akcí. Stalo se
tak v důsledku restriktivních vládních opatření v souvislosti s pandemií
nemoci Covid-19 a omezení aktivit pro
veřejnost. Navzdory tomu se však podařilo některé akce uspořádat a s jejich
průběhem se pochlubili i obětaví organizátoři zajímavou fotodokumentací.

První akce ze seriálu Snowkidz
Tour se uskutečnila ve Skiareálu
Vítkovice–Aldrov. Zájemci si zde mohli
vyzkoušet také jízdu na „doubleski“.

Na start
32. ročníku
běžkařského
Memoriálu
Radky Máchové
se v Novém
Městě
v Krušných
hrách postavilo
120 závodníků
všech věkových
kategorií.
Foto: Yvona
Rubášová/
Lokomotiva
Teplice

Dva kilometry
a 222 metrů
stoupání
z Ústí nad
Orlicí
k rozhledně
muselo zdolat
šest desítek
účastníků Běhu
na Andrlův
chlum.
Foto: TJ Jiskra
Ústí nad Orlicí

O Pohár města Světlá nad Sázavou – Memoriál Vlastimila Mareše
bojovalo 99 šachistů a nakonec ho získal mezinárodní velmistr
Miloš Jírovský.
Foto: Šachový klub Světlá nad Sázavou

12

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

1/2022

ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU

Únorový kalendář Tipsport
Sportuj s námi nabízí lyžování,
turistiku, bruslení i gymnastiku
V měsíci únoru pomalu nabírá tempo projekt České unie sportu Tipsport Sportuj s námi. V kalendáři
mají samozřejmě převahu závody ve všech lyžařských disciplínách, ale svých akcí se dočkají také
vyznavači pěší turistiky, sportovní i moderní gymnastiky, šipek nebo krasobruslení.

Výběr z nejzajímavějších akcí – únor 2022:
5. 2.

Opatovské šmajd

turistika

Velké Opatovice

5. 2.

1. Královéhradecký Master

šipky

Havlovice

6. 2.

Orlický maraton

běh na lyžích

Deštné v Orlických horách

6. 2.

Kladecká lyže

superobří slalom

Kladky

10. 2.

Memoriál Pepy Šlaka

obří slalom

Nový Rychnov

10. 2.

Oblastní přebor ZŠ a SŠ

obří slalom

Hranice

12. 2.

Zlatá lyže Šumavy

běh na lyžích

Železná Ruda

12. 2.

Cena skřítka Ostružníka

obří slalom

Ostružná

13. 2.

Telnická 15

běh na lyžích

Telnice

19. 2.

Karlův běh

běh na lyžích

Boží Dar

19. 2.

Veřejný závod

obří slalom

Nový Jičín

20. 2.

Českotřebovská pirueta

krasobruslení

Česká Třebová

26. 2.

Disney Cup

moderní gymnastika

Brno

26. 2.

Ledové dopoledne

bruslení

Valašské Meziříčí

27. 2.

Závod v gymnastice pro děti

sportovní gymnastika

Praha

27. 2.

Pohár Orlických hor

obří slalom

Deštné v Orlických horách

Pozvánka na TOP akce
OPATOVSKÉ ŠMAJD: Dálkový a turistický pochod v okolí Velkých Opatovic na Malé Hané.
Akce je určena pro všechny věkové kategorie.
Na výběr jsou pěší dálkové trasy 100 km,
50 km a turistické trasy 35 km, 20 km, 17 km,
10 km, 4 km a 2 km. Podrobnosti na webu:
www.kctmalahana.cz.

KARLŮV BĚH: Karlův běh je dálkový závod
v běhu na lyžích pro širokou veřejnost s dlouhou historií. Závodí se na tratích 12 km, 22 km
a 44 km. Závod pro děti je na kratších tratích
0,5 km, 1,5 k m a 6 km. Přihlášky a podrobnosti na webu: www.karluvbeh.cz.
Autor: KT ČUS, Foto: Karlův běh/Miloš Lubas

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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Dražší vstup, v hale je zima. Sportovní areály
šetří na energii
Zpravodajský portál iDNES.cz publikoval 17. ledna článek reagující na dopady skokového navýšení cen
energií na sportovní spolky. Text, jehož podstatnou část publikujeme, vyšel také ve spolupráci s Českou unií sportu. Vyplývá z něj, s jakými problémy se aktuálně potýká také ČEZ Plavecký areál v Podolí,
jedno ze sportovních středisek ČUS.
Sportoviště, svazová i komerční, čelí
prudkému nárůstu cen energií. Přikročila proto k úsporám a zdražují
vstupné. Ve sportovních areálech tak
dochází k provozním změnám.

Až o pětinu zdražují také v Tenisovém
areálu LTC 2005 v pražských Modřanech, s teplotou ale zatím dolů nepůjdou.
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ě
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„U ceny plynu došlo k navýše„Z důvodu dramatického nárůstu cen
ní na pětinásobek oproti roku 2021,
energií až o 800 % jsme nuceni od ledkdy nám ještě platila fixace. Musíme
na 2022 přistoupit k dočasným provozním
opatřením… (mimo jiné ke) snížení teplot na
sportovištích v přetlakových halách – tenis (na) 8
°C,“ dočetli se koncem prosince na webu tří pražských sportovních areálů Hamr Sport jeho klienti.
V patnácti přetlakových halách tak tenisté místo při patnácti trénují při osmi stupních, volejbalisté na písku místo pokojové dvacítky při čtrnácti
stupních.
„Snížení teploty nám v žádném případě nevyrovná ztrátu, na každou hodinu doplácíme,“
upozorňuje Jakub Strnad, vedoucí Hamr Sportu.
Velká část kapacity je předplacená a těmto klientům nemůže Hamr nic doúčtovat. Zdražuje proto
aktuální ceník, omezuje provozní dobu – sportoviště otevírají později nebo se končí dřív.
Sportovci na to reagují různě. „Někteří lidé
jsou příjemní, chápou, chtějí nám pomoct. Někteří nadávají, že musejí ke snížení teploty ještě
připlácet,“ uvedla Lucie Strnadová, která se stará o klienty areálů.
Podobně snížili teploty a zvýšili ceny beachvolejbalistům v Beachklub Praha Pankrác nebo na
Strahově. „Teplotu snižujeme z 19 na 16 stupňů.
Energie se nám zvedly šestinásobně. Místo 350 tisíc korun za energie platíme o milion víc,“ říká
Vít Mařík, předseda Beachclubu Strahov. Podle
něj zatím na snížení teplot nadávají jen trenéři.
„Všem koupíme neoprénové ponožky a termoprádlo,“ říká žertovně, ale myslí to zcela vážně.
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na to reagovat,“ říká manažer Jan Zlesák. Sportoviště omezuje provoz na svých 10
dvorcích ve třech nafukovacích halách v průměru
o 40 procent. „Ale i tak vzniká významná ztráta,
protože velkou část hodin máme už dopředu prodaných,“ dodává Zlesák.

Dodavatelé odstupují

Nejhůř ale jsou vedle nafukovacích hal zasaženy energeticky náročné sportovní provozy
jako bazény a zimní stadiony. Bazén v pražském Podolí přišel o dodavatele elektřiny a nového vysoutěžil až napotřetí.
„Vítěz vždy odstoupil, neboť během měsíce se
ceny zdvojnásobily. Ceny elektřiny nám nakonec
stouply třikrát. Plyn máme až do konce roku 2022
zafixovaný. Pokud tedy dodavatel vydrží,“ říká Pavel Benda, ekonomický ředitel České unie sportu
(ČUS), která bazén (a také tréninkové středisko
v Nymburku a lyžařský areál) vlastní a provozuje.
Podolí dokáže podle něj ušetřit maximálně 10 %
nákladů na energie, zejména na plynu.
„Přenastaví se měření a regulace, aby se topilo
v jiné časy, v podpůrných zázemích se bude topit
míň,“ vysvětluje Benda. „Nemůžeme topit bazén
na nižší teplotu, než stanoví norma. A vypnutý bazén musíte temperovat, jinak se rosí technologie
a odejdou,“ dodává.
S elektřinou je to horší. „Podolí je obrovský
technologický gigant, celé podzemí jede na elektřinu. Nejvíc spotřebují technologie, např. čer-
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padla musí jet pořád, spotřeby jsou velké,“ říká
Benda. Pocítili to klienti na zvýšení cen vstupného – v průměru o 30 korun na hodinu a půl.
„Elektrické energie nám narostly o 110 procent, a to nevíme zatím, o kolik procent naroste
cena plynu a vody,“ říká Miloslav Šeba, prezident
klubu HC Kobra Praha a ředitel zimního stadionu
v Braníku.
Silovou elektřinu potřebují na pohon elektrických motorů chlazení, vodních čerpadel, čpavkových čerpadel či osvětlení ledové plochy a šaten.
Plynová kotelna vytápí prostory stadionu a ohřívá vodu do sprch v šatnách. Nejvíc vody jde na
úpravu ledové plochy. „Nárůst cen energií se musí
částečně vydotovat z veřejných rozpočtů, zvýšení
klubových příspěvků pro mládež nebo zvýšení cen
pronájmu ledové plochy a zhruba o 70 % stačit
nebude,“ říká.
Národní sportovní agentura (NSA), která dotace nekomerčním klubovým a spolkovým sportovištím rozděluje, je ovšem letos ochromená
rozpočtovým provizoriem. „V současné době
dle pravidel ministerstva financí nelze vypisovat
nové dotační výzvy, protože není schválený státní
rozpočet. My jsme si samozřejmě vědomi, jaké
problémy způsobil nárůst cen energií sportovištím, a počítáme s tím, že bychom jim pomohli
pomocí dotační výzvy Provoz a údržba,“ říká
Jakub Večerka, tiskový mluvčí NSA.

Nepřipravení možná zavřou

Komerční sportoviště ale dotace na provoz
čekat nemohou. „Museli bychom se obrátit na
ministerstvo průmyslu a obchodu. Loni a předloni
nám částečně pomohly podnikatelské programy
Covid – nepokryté náklady a Covid 2021 na zaměstnance,“ říká Jana Havrdová, prezidentka
České komory fitness, která sdružuje fitka, jógovny, sauny a další vnitřní sportoviště. Současná
situace podle ní mnohé staví před rozhodnutí, zda
dál pokračovat.
„Na setkání ČUS začátkem roku nám někteří
hlásili, že sportoviště budou zavírat na zimu nebo
omezují otvírací hodiny,“ uvedla.
Síť sedmi wellness center Infinit s obratem 300
milionů ročně zaplatí ročně za energie o deset
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milionů víc, ceny plynu a elektřiny firmě naskočily
až na čtyřnásobek. „Máme výhodu, že naše centra
jsou hodně vytížená zákazníky, takže se zdražení
rozprostře mezi zhruba milion lidí ročně, kteří
k nám chodí. Mimořádné zdražení zhruba o desetinu plánujeme v průběhu zimy či na začátku
jara,“ říká většinový majitel Infinitu Vlastislav
Novotný. Firma podle něj dva roky trvající krizi
zvládá díky rezervám z minulosti.
„Jiným firmám jde o život. Jestli zavřou?
Možná na nějakou dobu, ale sportoviště nezmizí. Lidi se zadluží, dostanou do problémů,
budou se z toho hrabat… Doufám, že to bude
trvat nanejvýš měsíc, dva, omikron nás promoří
a bude klid,“ doufá Novotný.

Často zbývá jen doufat

Podle provozní manažerky Domu jógy se třemi
pobočkami v Praze Pavly Křečanové jsou dražší
energie pro řadu sportovišť jen posledním hřebíčkem do rakve.
„Energie nám zdraží až od dubna, budeme muset zdražovat zhruba o 10 až 30 korun za lekci.
Horší je to s omezením návštěvnosti kvůli nařízení pouštět na uzavřená sportoviště jen lidi
očkované nebo s certifikátem o prodělání nemoci Covid-19,“ připomíná.
To teoreticky redukuje počet potenciálních zákazníků na zhruba 63 procent očkovaných v Česku. „Navíc celá rodina si návštěvu rozmyslí, když
například jeden její člen, dítě nad 12 let, očkování nemá,“ upozorňuje Pavel Benda za Podolí.
Autor: iDNES.cz
Foto: Tipsport Sportuj s námi
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ČUS společně s Petrem Čechem také letos
podpoří kampaň „Suchej únor“
Česká republika se dlouhodobě drží na
špici světových žebříčků konzumace
alkoholu na jednoho obyvatele. Více
než jeden milión spoluobčanů se u nás
v současné době pohybuje za hranou
rizikového pití. Kampaň „Suchej únor“
– vyhlašovaná už podesáté – jim však
poskytuje možnost dát si od alkoholu
odstup. Tuto aktivitu v roce 2022 podpoří a současně se bude na její propagaci podílet
také Česká unie sportu.
„Suchej únor“ je česká a od roku 2021 oficiálně také slovenská osvětová kampaň podporující
osobní zkušenost s měsíční abstinenci od alkoholu, pořádaná organizací Suchej únor (dříve Ligou
otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a uvědomění si jejich vztahu k alkoholu a poukazuje také na jeho

rizikové užívání. Jedním z jejich
letošních patronů je také fotbalový brankář Petr Čech.
K plnění výzvy je možno se registrovat. Registrace je dobrovolná
a směřuje k finanční podpoře kampaně i prevence závislostí. Kampaň
„Suchej únor“ zná již 76 % české
populace ve věku 18+. Počet lidí, kteří v loňském
roce deklarovali účast, se vyšplhal na 700 000.
Podle průzkumu mezi 706 účastníky v roce 2021
deklarovalo snížení spotřeby alkoholu ještě čtyři
měsíce po kampani 53 % z nich. Přibližně třetina
všech zúčastněných respondentů spotřebu alkoholu vlivem kampaně omezila dlouhodobě.
Veškeré informace o kampani jsou na webu
www.suchejunor.cz.
Zdroj: Suchej únor

Vyšší odborná škola ČUS vychovává sportovní manažery
Vyšší odborná škola ČUS poskytuje vzdělání
v oboru Management sportu a v oboru Wellness
specialista. Studium v obou oborech je tříleté,
zakončené absolutoriem a je možno je studovat
v denní i kombinované formě.
Studium obsahuje teoretickou i praktickou
stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je
doplněna o intenzivní výuku cizích jazyků, kdy
si každý student může zvolit z anglického, německého a ruského jazyka.
VOŠ ČUS je členem České asociace univerzitního sportu, což opravňuje její studenty se
zúčastňovat Akademických mistrovství ČR nebo
Univerziád.
Profil absolventa a uplatnění absolventa Management sportu ZDE a Wellness specialista ZDE.

V čem jsme jiní?
VOŠ ČUS si zakládá na osobním přístupu ke
svým studentům. Jsme malá škola s menším
počtem studentům, a to nám umožňuje osobní
přístup ke každému našemu studentovi. Zakládáme si na rodinné a přátelské atmosféře, kdy
nám nejsou lhostejné názory i osobní problémy našich studentů, a ty se pak s nimi snažíme
řešit. Snažíme se každého studenta provést
studiem až k jeho zdárnému zakončení. U nás
student není čárka v seznamu.

Více informací na: https://vos-cus.cz
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