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ČUS bude usilovat o zvýšení finančních prostředků
od státu a vznik sportovní agentury
Vážení a milí sportovní přátelé,
loňský rok jsme úspěšně završili oslavami 100 let českého sportu. Bylo to století pro
český sport úspěšné, plodné na vítězství a zařadilo náš sport v řadě sportovních odvětví
do světové špičky. Důležité také je, že se sport za ony roky stal národním fenoménem,
který přinášel všem radost a užitek.
Nový rok 2019 bude pro český sport také důležitý. Očekáváme zásadní novelu zákona
o podpoře sportu, který je v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR již ve druhém čtení.
Tento zákon by měl posílit význam podpory a současně autonomii českého sportu. Měl
by také umožnit vznik národní agentury pro sport. Ta by měla zlepšit podporu sportu
z úrovně státu a možná být i předstupněm pro vznik samostatného ministerstva sportu. Na novele zákona o podpoře sportu se aktivně a účinně podílela právě Česká unie
sportu.
Byli jsme a stále jsme jediní, kdo
od počátku prosazoval vznik sportovní
agentury jako mezistupně pro ustanovení ministerstva sportu, které je jako
jediná instituce komplexním řešením
pro český sport. Podařilo se nám také
vyjednat zvýšení celkového objemu finančních prostředků od státu. Rovněž
v těchto snahách ani v tomto roce nepolevíme. Spoléháme se přitom opět
na Vaši podporu a věříme, že pro ni získáte i další příznivce.
Do prvého roku nového století českého sportu – roku 2019 – přeji Vám všem
mnoho sportovních úspěchů, osobního
štěstí, nezbytného zdraví a těm nejlepším z Vás také vydařené kroky v úsilí
o nominaci na Letní olympijské hry 2020
v Tokiu.
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Miroslav Jansta

předseda České unie sportu
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Zpráva z lednového zasedání
Výkonného výboru ČUS
Výkonný výbor České unie sportu na svém zasedání 15. ledna v Praze projednával situaci
týkající se státem stanovené podmínky dvacetiprocentní spoluúčasti sportovních svazů při
nákupu potřebného materiálu pro státní reprezentaci v hodnotě nad 40 tisíc korun. Předseda
Miroslav Jansta seznámil přítomné s odpovědí
ministryně financí na dopis ČUS.
Ministryně Alena Schillerová sdělila, že nebude
odstranění spoluúčasti nijak bránit s tím, že ujišťuje: „Plně rozumím potřebám péče o potřeby
státní reprezentace a talentovanou mládež
prostřednictvím státního rozpočtu.“ A dále:
„Ministerstvo financí v průběhu schvalovacího procesu dokumentace programu poskytuje
metodickou podporu, ale konkrétní podmínky
financování programu, například zmíněnou finanční spoluúčast, stanovuje správce programu MŠMT, nikoliv Ministerstvo financí.“

ner nebo Michal Ježdík. Konference se uskuteční
7. února v Praze.
Členové VV ČUS rovněž projednali a schválili
první verzi rozpočtu ČUS na rok 2019. Jedná
se o zatím provizorní variantu, protože dotační
program na rok 2019, ze kterého žádá ČUS a další
střešní sportovní organizace o prostředky ze státního rozpočtu, dosud nebyl ze strany MŠMT ani
vypsán. Při jednání zaznělo, že pro potřeby Servisních center sportu ČUS, které pomáhají v terénu klubům a jednotám, je potřeba ze státního
rozpočtu získat 80–85 milionů korun.

Miroslav Jansta na základě stanoviska ministryně písemně vyzval ministra školství, mládeže
a tělovýchovy Roberta Plagu, aby tuto podmínku,
která je limitující pro možnosti svazů, jako správce programu, přehodnotil.
Členové Výkonného výboru ČUS projednávali také potřebnou revitalizaci Sportovního centra Nymburk. Infrastruktura centra pro přípravu
státní reprezentace dlouhodobě postrádá investiční obnovu a k dosažení úrovně konkurenčních
zařízení v zahraničí budou potřeba dvě miliardy
korun v několika etapách. Pokud se stihne připravit potřebná administrativa, 100 milionů korun na tyto účely by mohly dorazit už v letošním
roce.
Výkonný výbor vyslechl informaci o připravované únorové konferenci, kterou bude pořádat
Česká unie sportu. Týkat se bude závažného problému soustavného snižování pohybové gramotnosti a fyzické zdatnosti obyvatel České republiky.
Vystoupit na ní mají mj. generálmajor Emil Boček, válečný veterán, plukovník Miroslav Jebavý,
člen generálního štábu armády ČR, a významní
sportovní trenéři – Antonín Plachý, Slavomír Le-
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Výkonný výbor také schválil žádosti dalších
tří národních sportovních svazů o půjčku z Rezervního fondu svazů, protože zatím nejsou
rozděleny prostředky z dotačních programů
MŠMT. O statisícové až milionové částky požádala České unie kolečkových bruslí, Česká triatlonová asociace a Český svaz kanoistů. „Bohužel,
doposud není známa výše podpory pro národní
svazy ani v jednom ze tří dotačních programů.
Než bude administrativa dotací dokončena,
tak svazy nemají peníze, ale zároveň musejí
od začátku roku zajišťovat svoje základní poslání. Tedy například platit trenéry mládeže
nebo zajistit chod reprezentací,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Autor: KT ČUS
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Nové úrazové pojištění členů ČUS
od 1. února 2019 u Pojišťovny VZP, a. s.
Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019
pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou
pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní
sportovní svazy, sportovní kluby/tělovýchovné
jednoty, okresní sdružení a krajské organizace
ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě, ale nejedná se o pojištění léčebných
výloh v zahraničí. Do 31. 1. 2019 je úrazové
pojištění sjednáno s pojišťovnou Kooperativa.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Sportovci nad 18 let:
● Smrt úrazem - 200 000 Kč

Pojištěnými osobami jsou:
● Členové sportovních svazů sdružených v Českém olympijském výboru a České unii sportu,
stejně jako členové dalších pojištěných subjektů, a to po dobu veškerých akcí a aktivit
pořádaných nebo organizovaných těmito subjekty, včetně organizovaných cest na tyto akce
(příkladem aktivit jsou sportovní utkání, tréninky, náborové a propagační akce).
● Osoby, které se účastní akcí v rámci plnění
svých pracovních úkolů nebo mají s příslušným
sportovním spolkem uzavřenou smlouvu podle
občanského zákoníku nebo zákoníku práce.
● Osoby, které nejsou členy pojištěných subjektů, po dobu, kdy se účastní akce pořádané některým z pojištěných subjektů.
● Členové České obce sokolské, se sídlem Újezd
450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 – registrovaní i rekreační cvičenci.

● Náklady na invalidní vozík – až do výše 100 000 Kč

Pojištěnými osobami nejsou profesionální
sportovci a účastníci činností, které nejsou organizovány některým z pojištěných subjektů.

● Trvalé následky úrazu – 100 000 Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až
do výše čtyřnásobku pojistné částky
● Denní odškodné za dobu nezbytného léčení
úrazu – 100 Kč/den za předpokladu, že doba
léčení přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok vzniká zpětně od 1. dne léčení úrazu
● Pohřební výlohy – až do výše 50 000 Kč
Rizika

Pojistné částky

Smrt úrazem

200 000 Kč

Trvalé následky úrazu
s progresí

100 000 Kč s progresivním plněním
od 25 % trvalých
následků až do výše
čtyřnásobku pojistné
částky

Denní odškodné
za dobu nezbytného
léčení úrazu

100 Kč/den za předpokladu, že doba léčení přesáhne karenční dobu 21 dní, pak
nárok vzniká zpětně
od 1. dne léčení

Pohřební výlohy

až do výše 50 000 Kč
(limit)

Náklady na invalidní
vozík

až do výše 100 000 Kč
(limit)

Děti do 18let:
● Smrt úrazem - 200 000 Kč
● Trvalé následky úrazu – 100 000 Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až
do výše čtyřnásobku pojistné částky
● Denní odškodné za dobu nezbytného léčení
úrazu - 50 Kč/den za předpokladu, že doba léčení přesáhne karenční dobu 21 dní, pak nárok
vzniká zpětně od 1. dne léčení úrazu
● Náklady na invalidní vozík – až do výše 100 000 Kč
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Rizika

Pojistné částky

Smrt úrazem

200 000 Kč

Trvalé následky úrazu
s progresí

100 000 Kč s progresivním plněním
od 25 % trvalých
následků až do výše
čtyřnásobku pojistné
částky

Denní odškodné
za dobu nezbytného
léčení úrazu

50 Kč/den za předpokladu, že doba léčení
přesáhne karenční
dobu 21 dní, pak
nárok vzniká zpětně
od 1. dne léčení

Náklady na invalidní
vozík

až do výše 100 000 Kč
(limit)

Zaměstnanci:
● Smrt úrazem - 120 000 Kč
● Trvalé následky úrazu – 120 000 Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až
do výše čtyřnásobku pojistné částky
●P
 ojištění pracovní neschopnosti následkem úrazu – 130 Kč/den za předpokladu, že pracovní
neschopnost přesáhne karenční dobu 21 dní,
pak nárok vzniká zpětně od 1. dne pracovní neschopnosti
Rizika

Pojistné částky

Smrt úrazem

120 000 Kč

Trvalé následky úrazu
s progresí

120 000 Kč s progresivním plněním od 25 %
trvalých následků až
do výše čtyřnásobku
pojistné částky

Pojištění pracovní neschopnosti následkem
úrazu

130 Kč/den za předpokladu, že pracovní
neschopnost přesáhne
karenční dobu 21
dní, pak nárok vzniká
zpětně od 1. dne pracovní neschopnosti
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Oznámení škodní události:
Vznik škodní události je nutné oznámit pojišťovně
prostřednictvím:
a) formuláře Oznámení škodní události z úrazového pojištění v případě škodní události smrti
v důsledku úrazu, trvalých následků úrazu s progresí, denního odškodného za dobu nezbytného
léčení úrazu, nákladů na invalidní vozík a pohřebních výloh. Na druhé straně formuláře do „Doplňující poznámky“ je nutné uvést jméno a příjmení
odpovědného pracovníka konkrétního sportovního
svazu a potvrdit razítkem a podpisem skutečnost,
že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při
pojištěné činnosti dle Čl. II. Pojistné smlouvy.
K formuláři je nutno připojit doklady:
● kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
● v případě trvalých následků kopii dokumentace
o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské
zprávy po ustálení trvalých následků
● v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu
a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
● kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
b) formuláře Oznámení škodní události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti v případě
denního odškodného po dobu pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Na druhou stranu formuláře
pod „Požadovaná dokumentace“ je nutné uvést
jméno a příjmení odpovědného pracovníka konkrétního sportovního svazu a potvrdit razítkem
a podpisem skutečnost, že k pojistné události došlo u pojištěné osoby při pojištěné činnosti dle Čl.
II. Pojistné smlouvy.
K formuláři je nutno připojit doklady:
● zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se
pracovní neschopnosti
● doklad o pracovní neschopnosti
● kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
● kopii propouštěcí zprávy v případě hospitalizace
Případné další potřebné doklady jsou uvedeny v pojistných podmínkách. Pojišťovna posoudí
úplnost předložených dokladů o nahlášení škodní
události, případně si vyžádá další dokumenty relevantní k šetření.
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Pojistná smlouva a formuláře Oznámení budou od 1. 2. 2019 dostupné na webu České unie sportu:
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html.
Hlášení škodních událostí zasílejte:
E-mailem s naskenovanými dokumenty
na adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz nebo
doporučenou poštou na adresu:
Pojišťovna VZP, a. s.
Odbor likvidace pojistných událostí
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8 - Karlín
Kontaktní osoba pro hlášení škodních událostí:
Martina Hovorková
Telefon: +420 233 006 311

Vaše případné dotazy k pojištění
a k hlášení škodních událostí:
Klientská linka Pojišťovny VZP, a. s.
Tel.: + 420 233 006 311
E-mail: info@pvzp.cz
(v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin,
v pátek od 9 do 16 hodin)
Vedoucí klientské linky:
Mgr. Petra Nedellecová

Pojistné události (úrazy) vzniklé do 31. 1. 2019 vyřizuje
Pojišťovna Kooperativa, a.s. – viz web ČUS:
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html
Pojistné události (úrazy) vzniklé od 1. 2. 2019 vyřizuje
Pojišťovna VZP, a. s., výše popsaným způsobem.
https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

Pojištění odpovědnosti trenérů
a cvičitelů ČUS na rok 2019
Stávající pojištění trenérů a cvičitelů, sjednané
31.12. 2016 pro celé sportovní prostředí České
republiky mezi Českým olympijským výborem
a pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s.,
zůstává pro rok 2019 nadále v platnosti.
Pojistná smlouva se vztahuje na celé organizované sportovní hnutí – tedy i na všechny členské
subjekty ČUS. Vice informací na: https://www.
cuscz.cz/sluzby-servis/pojisteni-odpovednosti-treneru.html.
Pojištěním je tak nově kryta práce drtivé většiny trenérů tělovýchovných jednot a sportovních
klubů na celém území Evropy. Každý trenér při své
práci dobrovolně podstupuje rizika, která sport
svou povahou přináší. Při každodenní sportovní
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činnosti může kdykoliv dojít ke škodám na zdraví
nebo na životě, za které může v určitých případech nést odpovědnost trenér (cvičitel).
Podle uzavřené pojistné smlouvy s č. 7721008020
se za pojištěného považuje trenér (cvičitel) vykonávající tuto činnost v oblasti sportu, tělovýchovy
a turistiky pro subjekty sdružené v ČUS, tj. tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a sportovní svazy,
a to na základě jednoho z následujících vztahů:
pracovně právního (pracovní poměr, DPP, DPČ),
členského nebo jako OSVČ v souladu se svým živnostenským oprávněním. Za pojištěného se dále
považuje i osoba, kterou trenér (cvičitel) použije
při výkonu své pojištěné činnosti dle této pojistné
smlouvy. Pojištění se nově vztahuje i na usmrcení,
zranění nebo ztrátu zvířete a poškození věci.
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Úsilí klubů o vypsání dotačního programu MŠMT
na údržbu sportovišť
V září loňského roku poslal sportovní klub z Kamenných Žehrovic dopis premiéru Andreji Babišovi. Informoval v něm, že od roku 2017 není
zajištěna podpora na provoz a údržbu vlastněných sportovišť a dožadoval se nápravy. Dopis
podepsalo více než 500 dalších TJ/SK z celé
České republiky.
V návaznosti na dopisní korespondenci i na konkrétní snahu stovek sportovních klubů přijal Výkonný výbor České unie sportu dne 18. prosince
2018 jednomyslné usnesení, v němž vyzývá MŠMT,
aby vypsalo dotační program pro údržbu a provoz
sportovišť, a to ještě pro kalendářní rok 2019.
„Rád bych poděkoval všem klubům a jednotám, které se k dopisu připojily. Česká unie
sportu věří, že ministerstvo argumenty klubů vyhodnotí a program vypíše. Vyzvali jsme k tomu
opakovaně ministra Roberta Plagu,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Korespondenci naleznete zde:
https://www.cuscz.cz/novinky/aktivity-cus-k-vypsani-programu-na-udrzbu-a-provoz-tvz.html
Program (označovaný jako Program IV) byl důležitou součástí
státní podpory v oblasti sportu.
Kluby z něj čerpaly prostředky
na úhradu provozních nákladů,
opravy a údržbu venkovních i krytých hřišť, šaten a zázemí sportovišť ve vlastnictví klubů a jednot,
často však i velkých sportovních
komplexů včetně sportovních hal
a stadionů. MŠMT tento program
však pro roky 2017, 2018 a 2019
již nevypsalo.
Dovolujeme si touto cestou
zprostředkovat také poděkování
sportovního klubu SK Kamenné
Žehrovice všem spolupodepsaným klubům za podporu apelu
adresovaného předsedovi vlády
ČR ve věci nevypsání dotačního neinvestičního programu
na provoz a údržbu sportovních
zařízení.

Autor: KT ČUS
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Sportovní kluby se potýkají s nedostatkem dětí.
Až 2 400 jich neregistruje ani dvanáct!
Kolem 2 400 sportovních klubů a tělovýchovných jednot v České republice postrádá větší
počet dětí nebo mládeže. Více než 1 200 z nich
neregistruje ve své základně ani jedno dítě,
zhruba polovina klubů jich má méně než dvanáct. Ačkoliv ve svých městech a obcích spravují
sportoviště a vytvářejí podmínky pro sportování
veřejnosti, nemohou kvůli absenci mládeže žádat Ministerstvo školství o dotace v rámci programu Můj klub. Tato čísla vyplývají z nejnovějšího
průzkumu, který mezi svými členskými subjekty
provedla Česká unie sportu. Data byla získána ze
vzorku 7 300 klubů a jednot.

čtem dětí. Klub nebo jednota obdrží dotaci pouze
za předpokladu, že jich má ve svých členských
strukturách minimálně dvanáct. To však nesplňuje 2 400 z nich.

„Za současným stavem je několik důvodů. Jednak se rodiny s dětmi stěhují do větších měst, což
má neblahý vliv na kluby z vesnic. A dále jsme zaznamenali růst zájmových sportovních kroužků,
které dětem nabízí základní průpravu a více sportů najednou,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu.

O dotace nemůže žádat 35 procent klubů

Zhruba měsíc kontaktovali pracovníci ze Servisních center sportu ČUS sportovní kluby a tělovýchovné jednoty s cílem zjistit, zda si zažádaly o dotaci z programu Můj klub od Ministerstva
školství. Státní podpora je totiž podmíněna po-

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

„V drtivé většině se jedná o kluby, které fungují v menších městech či na vesnicích a nemají
děti kde brát. Bohužel, ani nedisponují prostředky na nábor a větší vnitřní rozvoj. Případně jim
mladé sportovce velmi často odebírají kluby z větších měst. Samozřejmě může jít také o případy
klubů, jež se na tuto věkovou skupinu vůbec nezaměřují,“ vysvětluje Miroslav Jansta, předseda ČUS.
Příspěvky na fungování a činnost klubů lze čerpat prostřednictvím Programu Můj klub, který administruje MŠMT. Dotace na rok 2019 žádalo 42 %
sportovních klubů a jednot sdružených v České
unii sportu, dalších 35 % žádat nemohlo z důvodu nesplnění kritéria o požadovaném počtu dětí.
Zbytek (23 %) se o dotace na podporu sportu dětí
a mládeže a jejich trenérů nezajímal.
„Často z důvodu složitosti administrace, protože komunikace se samosprávou je pro řadu
klubů jednodušší. Je však potřeba dodat, že pro
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letošní rok MŠMT výrazně veškerou byrokracii
ulehčilo, což je dobře. S vypracováním žádostí
pomáhají také naši experti v terénu,“ doplnil Miroslav Jansta.
Poslední dobou také Servisní centra sportu
České unie sportu zaznamenala sílící vliv školních nebo komerčních zájmových kroužků. Ty
dětem nabízejí běžný všestranný program pro
rozvoj pohybových aktivit a seznámí je s více
sporty najednou.

1/2019

za energii a za nájem tělocvičny na úkor možného financování svých trenérů, náborů či dalšího rozvoje. Kdyby se znovu vypsal program
na příspěvky na úhradu provozních nákladů
venkovních i krytých hřišť, významně by to
klubům pomohlo,“ dodal Miroslav Jansta.

Autor: KT ČUS

„V rámci těchto kroužků je navíc o děti kompletně postaráno, protože je učitelé či trenéři vyzvednou přímo ve školce nebo škole, což rodičům
velice vyhovuje. Navíc s dětmi pracují zábavnou
formou pomocí všestranných her. To nabízejí také
sportovní kluby, které pak děti ve starším věku
profilují na specializovanou činnost, což kroužky
většinou nedokážou,“ dodal Miroslav Jansta.
Aktuálním problémem je, že kluby zejména
z okrajů republiky nemají peníze k tomu, aby
veřejnost přilákaly a nabídly dětem kvalitní program. Z loňského průzkumu ČUS vyplynulo, že
76 procent TJ/SK nemá dostatek prostředků
na svoji základní činnost. Komplikaci pro kluby
bez mládeže dále představuje fakt, že nemohou čerpat dotace na provoz a údržbu sportovních hřišť. Samostatný program (dříve Program
IV) pro tyto účely MŠMT dosud nevypsalo. Pokud
má klub či jednota ve své členské základně například pět dětí a několik hřišť či nafukovacích hal,
státní podporu nemá šanci za současných podmínek obdržet.
„Často se bohužel stává, že kluby své veškeré prostředky dávají na zaplacení faktur

ČÍSLA
Z PRŮZKUMU ČUS

42 %
ANO

Žádaly TJ/SK o dotace
z Programu Můj klub 2019?
Počet zkoumaných tělovýchovných jednot a sportovních
klubů: 7 300 (100 % členské základny ČUS).
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35 %
NEMOHLY požádat

(nemají dostatečný
počet dětí ve své
základně)

23 %
NEŽÁDALY
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V okresech a krajích se rozbíhají ankety
o nejúspěšnější sportovce roku 2018
Stalo se už tradicí, že počátkem nového roku si
v celé České republice volí nejlepší sportovce,
trenéry i kolektivy také jednotlivé okresy a kraje. Nejinak je tomu i za rok 2018. Pozornost
však bystří i fanoušci a čtenáři regionálního Deníku, kteří svými hlasy spolurozhodují o konečných výsledcích ankety a současně určí, kdo se
stane Sportovní hvězdou Deníku.
Na organizaci a pořádání této populární ankety o Nejúspěšnějšího sportovce okresu/kraje
za loňský rok se téměř ve všech územních celcích
republiky podílí Česká unie sportu, její okresní
sdružení nebo krajská organizace.
Zhruba polovinu těchto slavnostních vyhlášení
produkčně zajišťuje agentura Sport Action, s. r.
o. Spolupořadatelem a hlavním mediálním partnerem je Deník. Podle místních podmínek i tradice v jednotlivých lokalitách bývá vedle ČUS
spolupořadatelem ankety také samotné město,
případně i několik měst z okresu, u krajských anket rovněž příslušný kraj. Tato spolupráce trvá již
více než dvacet let a je důkazem významu prestižní ankety.
„Hlavním cílem je ocenění nejúspěšnějších
sportovců, kteří reprezentují jednotlivá města,
okresy, kraje a celou Českou republiku na domácí
i zahraniční scéně, a to v mnoha vyhlašovaných
kategoriích od mládeže až po veterány,“ říká Radek Šilhan z produkční agentury Sport Action, s.
r. o. Ten bude opět působit v roli moderátora akcí
s občasnou alternací Radka Jirgla.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Záštitu nad galavečery přebírají hejtmani, primátoři a starostové. Mezi hosty velmi často bývají i poslanci a senátoři z dané lokality. Akce provází vždy
bohatý doprovodný program, v němž nechybí zajímavá umělecká a sportovní vystoupení. V letošním roce
se mohou ocenění sportovci a diváci těšit například
na zpěvačku Sabinu Křovákovou, vítězku Superstar,
nebo na špičkové artistické vystoupení Kláry Kaiserové a také na mnoho regionálních talentů vybraných
ze sportovních oddílů a tanečních klubů.
„Česká unie sportu tuto anketu podporuje
a velice oceňuje její význam, protože plní důležité poslání při propagaci lokálního sportu.
Pro okresní i krajské organizace ČUS je současně
vhodnou sportovní i společenskou příležitostí,
jak prezentovat partnery ČUS. Plně však respektujeme, když se v některých regionech koná tato
anketa plně ve vlastní produkci pořadatele nebo
spolupořadatelů. V rámci dlouhodobé spolupráce
s Deníkem nabízíme všem našim sdružením z jeho
strany mediální podporu, ale necháváme na zvážení každého, zda a jak ji využije,“ uvádí Jan
Boháč, generální sekretář České unie sportu.
V anketě za rok 2018 se vyhlašují zpravidla tyto
kategorie – nejlepší jednotlivec (dospělí i mládež), nejlepší tým (dospělí i mládež), Hvězda
Deníku (vybírají čtenáři), Krajánek roku (nejlepší
sportovec působící za hranicí okresu či v zahraničí). Oceňováni bývají rovněž trenéři a trenérky,
do Síní slávy se uvádějí slavné sportovní regionální legendy. Někteří organizátoři udělují i Zvláštní
ceny za přínos sportu. 
Autor: KT ČUS
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Odstartoval devátý ročník lyžařského
seriálu ČUS Stopa pro život
Ve druhé polovině ledna odstartoval dvěma
akcemi devátý ročník seriálu lyžařských běžeckých závodů ČUS Stopa pro život. Jak vyplývá
z názvu, záštitu nad touto akcí pro širokou
veřejnost převzala Česká unie sportu. Sérii
běhů tvoří čtyřlístek oblíbených maratónských
závodů, a navíc také podnik, který se loni připojil vůbec poprvé. Jilemnickou 50 ZP MV ČR
(26.–27. 1.), CARDION Karlův běh (16.–17. 2.),
ČT Šumavský skimaraton (23.–24. 2.) a Krkonošskou 70 LAWI (16. 3.) tak 19. ledna doplnil
a celou sérii odstartoval 2. ročník kdysi tradičního závodu v Novém Městě na Moravě – STRABAG Ve stopě Zlaté lyže.

po soutěžních trasách, přičemž si účastníci mohou
sami vybrat, jestli se vydají na trasu samostatně
nebo pod vedením zkušeného instruktora. Na tyto
nejkratší trasy je dokonce navázána půjčovna lyží
a základního běžkařského vybavení v zázemí.

Stopa pro život 2019 během dvou měsíců potěší
milovníky úzkých prkýnek v nejkrásnějších lokalitách českých hor. Loni se některého ze závodů
zúčastnilo 4 301 běžkařů a organizátoři očekávají i letos vysokou účast. Uplynulé ročníky
ukázaly, že Stopa pro život je nejkomplexnějším
seriálem závodů v běhu na lyžích v ČR. Kromě
důrazu na bezchybné pořadatelské, organizační
a technické provedení je její prioritou zajištění
kvalitních služeb v areálu pro maximální pohodlí
a spokojenost závodníků i jejich doprovodu.

Premiéra Ve stopě Zlaté lyže

Závodní trasy se pojedou volnou i klasickou
technikou, u dvoudenních akcí se vždy v sobotu jede volně a v neděli klasicky. Na vybraných
akcích nebudou chybět hvězdy českého sportu
a další známé osobnosti. Organizátorem seriálu
Stopa pro život je zájmové sdružení Stopa pro život ve spolupráci se společností Petr Čech Sport,
a. s.
Do novoměstské Vysočina Areny se 19. ledna
na Strabag Ve stopě Zlaté lyže sjelo 420 velkých
i malých lyžařů. Na rozdíl od všech předchozích
ročníků letos pořadatelům počasí přálo. Díky bohaté sněhové nadílce se mohl poprvé po dlouhých
40 letech uskutečnit plnohodnotný lyžařský maraton pro veřejnost na trase 50 km spolu s dalšími
běhy na 24 a 14 km a dětskými závody, jichž se
zúčastnila stovka malých lyžařů.
Vítězem hlavní kategorie na 50 km se stal Lukáš
Kubričan (Rossignol racing team) v čase 2:13:56,1
hod. První ženou v cíli „padesátky“ byla Polka
Beata Nowoková, která na trati strávila o více než
45 minut víc.

Sněhové příděly v Jilemnici

Tento běžkařský projekt je určený všem zájemcům bez rozdílu věku a kondice – od profesionálů, přes hobby běžkaře až po úplné začátečníky. Na své si přijdou i děti, pro které jsou
připraveny samostatné dětské závody na kratších
tratích i zajímavý doprovodný program. Na všech
akcích jsou přichystány také nezávodní vyjížďky
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Druhým podnikem letošní série ČUS Stopa pro
život byla dvoudenní akce – Jilemnická 50 ZP MV
ČR. Sobota 26. 1. patřila dětem a vyznavačům
volného stylu na 10 a 25 km, v neděli 27. 1. si přišli na své běžkaři–klasikáři na tratích 25 a 50 km.
Účastníky akce zejména první den zasypávaly
sněhové příděly, ale do cíle nakonec dorazilo
všech 434 účastníků.
Lukáš Kubričan tentokrát „double“ nedosáhl.
Vítězem hlavní maratonské kategorie se stal Martin Sajdl (Žižkovský tygři) v čase 2:19:46,6 hod.
Více informací: www.stopaprozivot.cz
Foto: Miloš Lubas
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Únorový kalendář
ČUS Sportuj s námi nabízí
spoustu možností k pohybu
Nejen tradiční zimní sporty, jako je klasické nebo alpské lyžování, snowboarding, skikros či bruslení, ale také atletiku nebo volejbal nabízí zájemcům únorový program projektu ČUS Sportuj s námi.

Program akcí – únor 2019
2. 2. 2019
2. 2. 2019
3. 2. 2019
3. 2. 2019
7. 2. 2019
8. 2. 2019
10. 2. 2019
10. 2. 2019
16. 2. 2019
16. 2. 2019
16. 2. 2019
16. 2. 2019
17. 2. 2019
23. 2. 2019
23. 2. 2019
23. 2. 2019
23. 2. 2019

Snowboard Kidz Tour
Šumavský pohárek č. 3
Orlický maraton
Karneval na ledě
Oblastní přebor v obřím slalomu
Žirovnický mini cup
52. Jizerská padesátka
Volejbal v barvách
Karlův běh
Běh na lyžích žactva
O pohár města Světlá nad Sázavou
Krušnohorská třicítka
Kladecká lyže
Zlatá lyže Šumavy
Klínovecký Snowboardcross
Bedřichovský Ski cross
Silniční běh Rohálovská 10

Vítkovice
Železná Ruda
Deštné v Orlických horách
Sloup
Potštát
Žirovnice
Bedřichov
Svitavy
Boží Dar
Josefův Důl
Světlá nad Sázavou
Nové Město v Krušných horách
Kladky
Plzeň
Loučná pod Klínovcem
Liberec
Prusinovice

Více informací: www.cus-sportujsnami.cz

Soutěže O Třebovskou mašinku
se zúčastnil rekordní počet plavců
V sobotu 19. ledna se v plaveckém bazéně
v České Třebové konaly plavecké závody pro
nejmenší děti. Místní plavecká tělovýchovná
jednota Lokomotiva uspořádala již pátý ročník
soutěže O Třebovskou mašinku.
„Do závodu nastoupilo 158 plavců, což opět
posunulo dosavadní účastnický rekord. Jsem rád,
že zájem těch nejmladších plavců každým rokem
roste,“ uvedl Petr Hurych z pořádajícího oddílu
TJ Lokomotiva Česká Třebová.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS
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V soutěži své síly měřili závodníci narozeni v letech 2009 až 2012 ze čtrnácti plaveckých oddílů. Během celého dne se uskutečnilo 497 startů. Nejstarší
aktéři absolvovali padesátimetrovou trať, ostatní
plaváčci zdolávali poloviční vzdálenost ve čtyřech
individuálních disciplínách – prsa, znak, motýlek
a volný způsob. Na programu byly také dva smíšené
štafetové závody na 6 x 25 metrů a 8 x 25 metrů.

1/2019

Všichni plavci po skončení soutěže obdrželi
účastnické diplomy s uvedenými dosaženými výkony. Ocenění v podobě medailí a cen od partnerů si odneslo vždy pět závodníků v každé kategorii
a stylu. Štafety 6 x 25 metrů bojovaly o pizzy,
štafety 8 x 25 metrů soutěžily o dort. Hlavní trofej – sladkou mašinku – si odnesl domácí tým TJ
Lokomotiva Česká Třebová.

Krušnohorská třicítka zná náhradní termín i trasu
Podle původního plánu už měl být 39. ročník
běžkařské Krušnohorské třicítky minulostí.
Kvůli sněhové kalamitě, která v první polovině
ledna zachvátila severní Čechy, však musel být
původně plánovaný termín 12.–13. ledna odložen. Organizátoři se ale nenechali nepřízní
počasí odradit a představili náhradní termín.
„Po dohodě jsme stanovili náhradní termín
Krušnohorské třicítky na víkend 16.–17. února.
Ve spolupráci s místní Bílou stopou a obcí Moldava
vymýšlíme alternativní trasu, abychom se vyhnuli
polomům, přeexponovaným úsekům Krušnohorské magistrály a samozřejmě se snažíme, aby byl
závod pro běžce co nejzajímavější. Jako odměnu
za trpělivost navíc letos každý závodník dostane
tričko,“ informuje Silvie Polanská z pořádajícího
sportovního oddílu TJ Lokomotiva Teplice.
Sobotní závody prověří žákovské kategorie
i dospělé. Na tratě odstupňované podle věku se
nejprve vydají z lyžařského běžeckého stadionu
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v Novém Městě v Krušných horách od 10,30 hodin předškoláci a minižáci klasickým způsobem,
poté nejmladší, mladší a starší žáci volným způsobem. Ve 13 hodin vyběhnou na 15 km volným
způsobem dospělí běžci.
Klasikům udělají radost nedělní závody.
V 11,30 hodin odstartuje 39. ročník Krušnohorské třicítky, ženy v hlavním závodě běží 15 km.
Těm, které by si chtěly vyzkoušet třicetikilometrovou distanci, a také mužům, kteří dají
přednost patnáctikilometrové trase, jsou určeny rámcové závody se startem ve stejný čas.
O skvělou atmosféru v prostoru startu se postará
klasický sprint žactva, který se pojede průběžně
od 10,30 hodin.
„Přihlásit se lze po odložení online do 14.
února 12 hodin nebo bezprostředně před startem na místě. Závodníci budou soutěžit o zajímavé finanční prémie, věcné ceny i výrobky
místní porcelánky,“ slibuje Silvie Polanská.

Autor: www.cus-sportujsnami.cz
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Soutěž Díky, trenére otevírá pátý ročník
a vyzývá k nominacím
Je to tady! Začíná další ročník sportovně–
společenské akce Díky, trenére. Od února je
opět možné na webové stránce Díky, trenére
nominovat vaše oblíbené trenérky a také trenéry ze všech možných sportovních klubů.
Nejen, že jim poděkujete za jejich obětavou
práci, ale zároveň je přihlásíte do soutěže
o titul Trenér mládeže 2019, o finanční příspěvky na zahraniční stáže nebo příspěvky
pro jejich kluby. Projekt podporuje Česká
unie sportu.
Prvním vítězem se stal Michal Eisenkolb, který
vede mladé florbalisty z pražské Sparty. V roce
2016 ho následoval trenér fotbalistů z Hodonína – Michal Bíza. V roce 2017 následoval opět fotbalista, a to Zdeněk Grygar
z Baníku Ostrava. Loňský titul získal capoeirista Lukáš Novák z Pardubic.

450 diváků. Celý den byl naprosto skvělý, všichni
jsme si ho užili,“ říká hlavní iniciátor akce Petr
Rydl.

Ceny za 140 tisíc korun!

Vítěz soutěže Díky, trenére získá pro sebe ceny
v hodnotě 50 tisíc korun! Příspěvek může použít
například na zahraniční stáž ve vysněném tréninkovém centru ve výši 40 tisíc a zbývající částka
10 tisíc korun podpoří jeho sportovní klub v práci
s dětmi. Oceněn bude i druhý nejlepší v celkovém pořadí – ten získá 30 tisíc korun na zahraniční stáž a částka 10 tisíc korun poputuje i do jeho
mateřského klubu. Třetí v pořadí obdrží 20 tisíc

Jak vypadá časový plán ročníku 2019?

A kdo obdrží cenu Trenér mládeže 2019?
První krok bude jako vždy nominace trenéra od kohokoliv z jeho okolí. Nominovaný
trenér vyplní dotazník a jeho odesláním se
stane účastníkem soutěže. Čas na přihlášení a vyplnění dotazníku je do konce dubna.
Tým Díky, trenére následně vybere pro
čtvrtfinále 32 trenérů a jejich nominující
bude kontaktovat s doplňujícími dotazy.
Po konzultaci s jednotlivými sportovními
svazy a odborném výběru bude vybrána
semifinálová šestnáctka nejlepších, které
pořadatelé ankety navštíví v průběhu června až srpna v jejich klubech po celé České
republice.
Finále s názvem Den trenérů mládeže, do kterého postoupí Top 8 trenérů a trenérek mládeže
po pečlivém výběru odborné poroty, se uskuteční na přelomu října a listopadu. „Hodláme všem
ukázat, že trénovat děti je jedna z nejzábavnějších činností. Finále bude opět velkolepé a užijí
si ho samotní účastníci se svými svěřenci. Loňský
Den trenérů mládeže se uskutečnil v pražské
hale na Podvinném mlýně a sledovalo ho více než
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korun na zahraniční stáž podle vlastního výběru
a částka 10 tisíc korun půjde i do jeho klubu.
Čtvrtý v pořadí dostane 10 tisíc korun na stáž
podle vlastního výběru a částku 10 tisíc korun
do klubu. Oceněni budou také trenéři, kteří se
dostanou do semifinálové šestnáctky.
Víte už, koho nominovat, tak pojďme na to!


Více informací na www.dikytrenere.cz.
Autor: KT ČUS
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Nejvíce pozitivních dopingových nálezů
v roce 2018 zaznamenala kulturistika
Z rozpočtu Antidopingového výboru České republiky bylo v roce 2018 provedeno celkem
1 348 testů. Z tohoto počtu bylo 139 odběrů
krve, 276 analýz EPO (speciálně cílený odběr
krve pro zjištění krevního dopingu používaného hlavně ve vytrvalostních sportech) a dále
179 analýz růstových faktorů pro analýzu zneužití růstového hormonu (hlavně v silových
a rychlostních sportech).
Na náklady sportovních svazů nebo mezinárodních sportovních federací bylo provedeno dalších
259 dopingových testů při významných soutěžích na území
České republiky. Jednalo se
o následující akce: Zlatá tretra
v Ostravě–Vítkovicích, Světový
pohár v biatlonu v Novém Městě
na Moravě, Světový pohár v cyklokrosu v Táboře
a mistrovství světa ve florbalu v Praze.
Za důkaz důvěry a profesionality našich dopingových komisařů lze považovat objednávku
od Mezinárodní biatlonové unie (IBU) na kompletní testování moči a krve všech 22 ruských biatlonistů (včetně juniorů) v Novém Městě na Moravě při výše uvedených závodech.

Černá listina se rozšíří

Jak se již stává pomalu tradicí, nejvíce pozitivních dopingových případů v roce 2018 bylo
v kulturistice včetně odmítnutí dopingové kontroly a nedostavení se k ní. Jednalo se celkem
o osm dopingových případů. Při mimosoutěžních
kontrolách byly ve zmiňovaném období zjištěny
pouze tři pozitivní případy.
Nutno však podotknout, že některé pozitivní nálezy v roce 2018 zatím ještě řeší příslušné
sportovní svazy, takže nejsou uzavřeny. To je
také důvodem, proč se někteří z těchto sportovců přistižených se zakázanou látkou v těle
neobjevují na „černé listině“ pozitivních nálezů
na našich webových stránkách za rok 2018.
Podle nového zákona o ochraně osobních údajů nefigurují mezi potrestanými ani sportovci,
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kterým již vypršel trest za pozitivní nález či jiné
provinění v souvislosti s dopingem.

Vyhrát, nebo zemřít

„Vyhrát, nebo zemřít“ se jmenuje kniha bývalého předního kulturisty Petra Vaniše, známějšího
pod přezdívkou PeVan, která vyšla v loňském roce.
Popisuje v ní doslova hrůzné praktiky v některých
posilovnách, kde především mladí kulturisté berou bez rozmyslu anabolika. Tuto „dopingovou
kůru“ prodělal v průběhu své závodní činnosti i on
sám. V knize líčí různé zdravotní problémy a následky s tím související.
Autor se po ukončení aktivní
činnosti rozhodl pomáhat v boji
proti dopingu. Přednáší mladým
lidem o tomto nebezpečí a sám
organizuje různé závody pro čisté sportovce. Kéž
by bylo takových kulturistů více, kteří si ještě
v průběhu svého života uvědomují nebezpečí
anabolických steroidů a s tím souvisejících zdravotních následků jejich zneužívání.

Počet uživatelů drog mezi mládeží roste

Další knihu s antidopingovou tématikou pod
názvem „Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže“ (autoři Slepička, Slepičková a Mudrák) vydalo v roce 2018 nakladatelství Karolinum.
Jedná se o publikaci zabývající se nákloností naší mládeže k užívání drog, kterou ve svém
grantovém výzkumu WADA zpracovala v uplynulých letech katedra psychologie Fakulty tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V projektu
je i porovnání v této oblasti s obdobným průzkumem WADA, který tato katedra prováděla v ČR
před mnoha lety. Výsledky nejsou moc povzbudivé, protože počet uživatelů drog mezi naší mládeží stále roste.
Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete
na www.antidoping.cz. V sekci „Vzdělání“
naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu. Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák,
ADV ČR, e-mail: polak@antidoping.cz.

