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Foto na titulní straně: Součástí únorové nabídky projektu České unie sportu Tipsport Sportuj s námi 
byl také 39. ročník Orlického maratonu v běhu na lyžích. Za krásného zimního počasí se postavilo na 
start některé z tras 535 účastníků.
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VV ČUS: Postup ČOV v otázce možného olympijského startu 
ruských a běloruských sportovců je váhavý a nejasný

Druhé zasedání Výkonného výboru České unie 
sportu v roce 2023 se uskutečnilo 21. února 
v Praze na Strahově. Jedním ze stěžejních bodů 
bohatého programu byla obšírná diskuse všech 
členů a následné projednání stanoviska k vá-
havému a nejednoznačnému přístupu Českého 
olympijského výboru k možné účasti ruských 
a běloruských sportovců na Olympijských hrách 
v Paříži 2024. 

VV ČUS se shodl, že účast zástupců obou těch-
to zemí na olympijských sportovištích je vzhle-
dem k agresivní válce, kterou vede Rusko na 
Ukrajině, naprosto nemyslitelná, a současně kri-
tizoval několikrát se názorově měnící postoj ČOV 
k této záležitosti. VV ČUS následně jednomyslně 
schválil prohlášení, v němž vyzval ČOV k jedno-
značnému a kategorickému postoji, s nímž bude 
neodkladně seznámen také Mezinárodní olympij-
ský výbor.

Úspěšný rok VOŠ ČUS: Hospodářská 
stabilita i více studentů
V rámci aktuálních informací shrnul předseda 

ČUS Miroslav Jansta závěry ze setkání s předse-
dou Národní sportovní agentury Ondřejem Šeb-
kem. V jeho průběhu požádal předsedu NSA o po-

sílení financování sportu a včasnou administraci 
všech dotačních programů pro sportovní kluby 
a tělovýchovné jednoty v roce 2023, stejně jako 
vypsání dotačního programu na provoz a údržbu. 
Současně ocenil záměr NSA otevřít dotační in-
vestiční program pro Národní sportovní centra. 
Vzájemné schůzky představitelů ČUS a dalších 
střešních sportovních organizací s NSA by se měly 
konat pravidelně.

Miroslav Jansta informoval, že připomínky 
k prvnímu návrhu stanov Českého olympijské-
ho výboru, které na lednové schůzi schválil VV 
ČUS, byly zaslány ČOV. Cílem pětiletého úsi-
lí ČUS o nápravu je, aby stanovy byly v souladu 
s právním řádem České republiky a Olympijskou 
chartou a aby část členů ČOV, jíž je to nyní upírá-
no, mohla uplatňovat svá členská práva.

VV ČUS ve funkci Valné hromady společnos-
ti Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o., projednal 
a schválil výsledek hospodaření společnosti 
za rok 2022, který je ziskový ve výši 915 483 
korun. Pozitivně přijal rovněž informaci, že po 
letech určité stagnace se podařilo zvýšit počty 
přihlášených i přijatých studentů, stejně jako 
skutečnost, že hospodářské stability je dosahová-

„Členové Výkonného výboru České unie 
sportu, největší české střešní sportovní or-
ganizace sdružující 75 národních sportov-
ních svazů, požadují, aby se Český olym-
pijský výbor bezpodmínečně vymezil proti 
účasti ruských a běloruských sportovců na 
olympijských hrách, a to v jakékoliv formě, 
a tento názor jasně, bezodkladně a veřejně 
prezentoval Mezinárodnímu olympijskému 
výboru.

Odkládání prezentace kategorického ne-
souhlasu s účastí ruských a běloruských 
sportovců v olympijských soutěžích dává 

prostor pro nesystémové zapojování spor-
tovců Ruska a Běloruska do olympijských 
kvalifikací a podporuje alibistické postoje 
Mezinárodního olympijského výboru, který 
již byl dostatečně loajální autoritářským re-
žimům, když umožnil na jejich území konání 
olympijských her.

V současnosti je na místě nulová tolerance 
a rozhodné stanovisko odsuzující agresivní 
válku Ruska proti Ukrajině se všemi důsledky 
pro agresora, včetně sankcí, a to i v podo-
bě vyloučení z mezinárodních sportovních 
soutěží.“

STANOVISKO VV ČUS K POSTOJI ČOV V OTÁZCE ÚČASTI RUSKÝCH 
A BĚLORUSKÝCH SPORTOVCŮ NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2024
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no vedlejší činností školy zejména v rámci vzdělá-
vání trenérů a nastavením intenzivnější spoluprá-
ce s národními sportovními svazy.

Členové VV ČUS dále schválili pověření zá-
stupce ČUS k výkonu akcionářských práv na val-
ných hromadách společností Ski Pec a Skiareál 
Špindlerův Mlýn. VV ČUS také schválili dodatek 
č. 4 ke smlouvě o nájmu podniku mezi Skiareá-
lem Špindlerův Mlýn, a. s., jako pronajímatelem, 
a Melida, a. s., jako nájemcem, který eliminuje 
možná ekonomická rizika pro akcionáře a umož-
ňuje další nezbytný rozvoj areálu.

Aktuální statistika: ČUS registruje 
1 155 840 členů
V průběhu jednání schválil VV ČUS závěreč-

nou zprávu o úspěšné realizaci projektu České 
unie sportu Tipsport Sportuj s námi v roce 2022. 
Do celkového počtu 483 uskutečněných akcí v 64 
sportovních odvětvích se zapojilo téměř 180 000 
účastníků z řad veřejnosti a amatérských sportov-
ců, z toho více než 95 000 mladších osmnácti let. 

Výkonný výbor ČUS vyhověl žádosti České tri-
atlonové asociace o poskytnutí půjčky z Rezerv-
ního fondu sportovních svazů sdružených v ČUS 
ve výši 600 000 korun. Finanční prostředky svaz 
využije při zajištění účasti reprezentantů na závo-
dech Světového poháru a mistrovství Evropy.

VV ČUS vzal na vědomí statistiku členské základ-
ny České unie sportu na základě údajů okresních 
sdružení ČUS. K 31. prosinci 2022 vykazovala člen-
ská základna ČUS 1 155 840 fyzických osob, z toho 
682 334 dospělých (508 613 mužů, 173 7 1 žen) a 473 
506 z řad mládeže. Ve srovnání s rokem 2021 to před-
stavuje celkový nárůst o více než 15 000 členů.

Autor: KT ČUS

Ruský a běloruský sport jsou provázané s politi-
kou a armádou. Na tom se shodli ministři sportu 
a představitelé národních sportovních organiza-
cí ze 34 zemí – členských států Evropské unie 
včetně Česka, ale také USA, Velké Británie, Ka-
nady, Japonska, Jižní Koreje či Nového Zélandu. 
Českou republiku na videokonferenci svolané 
britským ministerstvem sportu 10. února zastu-
poval předseda Národní sportovní agentury On-
dřej Šebek.

Výsledkem jednání byl společný dopis Mezi-
národnímu olympijskému výboru, jímž signatá-
ři vyslovili jednotnou a zcela odmítavou pozici 
k úvahám MOV o „hledání cest“, jak reprezen-
tanty Ruska a jeho nejbližšího spojence Běloruska 
pustit k olympijským kvalifikacím pro olympiádu 
2024 v Paříži.

„Po dobu trvání ruské agrese neexistuje žádný 
praktický důvod, proč by se mělo odstoupit od 
režimu vyloučení ruských a běloruských spor-
tovců, který MOV stanovil ve svém prohlášení 
z 28. února 2022,“ stojí také v dopise. Navíc exis-
tují vážné pochybnosti, jak by vůbec bylo možné 
zajistit, aby sportovci z Ruska a Běloruska soutěžili 
jako neutrální, tedy bez označení své země, když 
jsou přímo financováni a podporováni svými státy, 
na rozdíl od například profesionálních tenistů.

„Nezbytný předpoklad pro zajištění férového 
a solidárního sportovního přístupu nemůže být za-
chován v momentě, kdy ruská agrese paralyzuje 
Ukrajinu a ukrajinští sportovci se účastní obrany 
své vlasti a pokládají za ni své životy,“ stojí napří-
klad ve společné prohlášení.

Zdroj: NSA

Představitelé sportu 34 zemí zcela odmítli  
„hledání cest“ MOV
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VV ČUS kritizuje názorové obraty MOV  
a předsedy ČOV. Jsou neakceptovatelné

Výkonný výbor České unie sportu na zasedání 21. 
února konstatoval, že váhavý a nejednoznačný 
přístup Českého olympijského výboru k otázce 
účasti ruských a běloruských sportovců v jaké-
koliv formě na olympijských hrách je neakcep-
tovatelný. Zástupci ČUS, největšího sportovního 
spolku v republice, nesouhlasí s účastí sportov-
ců z agresorských zemí na olympijských hrách 
a odsuzují názorové změny a nejednoznačnost 
v komunikaci ČOV v uplynulých týdnech, kdy 
svůj loňský zamítavý postoj vyměnil za toleranci 
a podporu MOV, kterou po okamžité reakci 
české veřejnosti a sportovního prostředí 
opět obrátil na nesouhlas.  

„Česká unie sportu už 2. února oslovila 
experty na mezinárodní právo a konzulto-
vala možnosti vyloučení ruských a bělo-
ruských sportovců. Za určitých podmínek 
to možné je. Současné vystupování Jiřího 
Kejvala je ukázkou pozdního alibi. Kdyby 
jasné vymezení vůči sportovcům z agresor-
ských zemí myslel upřímně, hned po 25. 
lednu by vyzval české svazy olympijských 
sportů, aby se obrátily na mezinárodní fe-
derace a trvaly by na vyloučení. Takhle to 
udělala například basketbalová federace,“ 
prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. 

Před rokem střešní organizace ČUS 
a ČOV podepsaly společné prohlášení, ve 
kterém podporovaly doporučení Meziná-
rodního olympijského výboru sportovním 
federacím, aby nezvaly ruské a bělorus-
ké sportovce do soutěží a kvalifikací po 
celém světě. Letos v lednu však MOV nečeka-
ně otočil, a s ním také předseda ČOV, a mluvil 
o hledání cest pro tyto sportovce za určitých 
podmínek. 

„Přitom agrese Ruska na Ukrajině trvá, není ani 
náznak změny. Není jediný důvod ke změně po-
stoje k agresorovi a vlády desítek států to v pro-
hlášeních vyjádřily. Tolerantní přístup MOV způ-
sobil, že první mezinárodní sportovní federace 
přizvaly ruské a běloruské sportovce do soutě-
ží. Původní nekompromisní postoje se vytratily, 

je to nezvládnuté a vrhá to špatné světlo na celý 
sport,“ zaznělo na výkonném výboru ČUS. 

Model podle Jugoslávie?
Například koncem ledna Jiří Kejval v Českém 

rozhlase a v České televizi otevřeně hovořil 
o tom, že se bude projednávat varianta použitá 
během války v Jugoslávii v roce 1992. Takový pří-
stup vyvolal nesouhlas České unie sportu a rada 
ČUS reagovala prohlášením – ZDE. Stejné stano-
visko zaujal také výkonný výbor ČUS. 

„Nic na tom nemění následná komunikační 
korekce o tom, že ČOV bude pro MOV hledat 
právní podklady svědčící pro zákaz startu Rusů 
a Bělorusů na olympiádě v Paříži. Tohle už mělo 
být připravené mnohem dříve, a ne spoléhat na 
změnu vývoje ve válce. Zároveň výkonný výbor 
ČUS nezajímá v současné době diskutované téma 
bojkotu her, které otevřel Jiří Kejval. Bojkot je už 
důsledek, odstranit se musí příčina, a tou je účast 
Rusů a Bělorusů na olympijských hrách v jakéko-
liv formě. Bojkot by neměl být na pořadu dne. 

Desetibojař Volodymyr Androščuk snil o startu na 
olympiádě v Paříži, zahynul však při obraně Bachmutu

https://www.cuscz.cz/novinky/prohlaseni-rady-cus-ze-7-2-2023.html
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Mnohem aktuálnější je fakt, že ruští gymnasté 
a zápasníci jsou připuštěni na Asijské hry a tím 
na asijské olympijské kvalifikace,“ shodl se vý-
konný výbor ČUS. 

Gymnasté a zápasníci v asijské kvalifikaci!
Členové výkonného výboru ČUS například nepo-

chopili konkrétní názorový rozpor, kdy v polovině 
ledna MOV ocenil nabídku Asijské olympijské rady, 
jež přizvala ruské a běloruské sportovce na Asijské 
hry. Jenže Jiří Kejval 10. února v České televizi pro-
hlásil: „Ve své podstatě celá tahle situace není vyvo-
laná zlým panem Bachem a špatným Mezinárodním 
olympijským výborem. Je to překvapivá věc, kdy 
nikdo netušil, že asijské olympijské výbory přijdou 
s návrhem, aby se Rusové kvalifikovali v Asii. Kdyby 
bývali s tímhle návrhem nepřišli, tak tady dneska ne-
sedíme a všechno běží, jak má. Pro nás je to překva-
pení, možná největší překvapení je to pro předsedu 
MOV…“ – pořad Události, komentáře. 

„Tomuto obratu MOV nerozumíme. Tak do-
poručuje MOV sportovním federacím, aby ne-
zvaly ruské a běloruské sportovce do soutěží 
a kvalifikací nebo vítá a oceňuje MOV nabídku 
asijského olympijského výboru k umožnění 
těmto sportovcům přístup k závodům v Asii,“ 
ptal se výkonný výbor ČUS, který by rád od ČOV 
obdržel vysvětlení. „Pokud tedy ČOV vypracová-
vá právní analýzu zabraňující startu Rusů a Bělo-
rusů na OH, tak ať se jednoznačně vymezí proti 
jejich startu na těchto hrách, které se pořádají 
pod patronátem Mezinárodního olympijského vý-
boru.“ 

Výkonný výbor ČUS děkuje všem národním 
olympijským federacím, které se proti startu 
sportovců z Ruska a Běloruska v jakékoliv formě 
jednoznačně vymezily. 

Autor: KT ČUS
Foto: Facebook Volodymyr Androshchuk

Vyšší odborná škola ČUS posky-
tuje vzdělání v oboru Manage-
ment sportu a v oboru Well-
ness specialista. Studium 
v obou oborech je tříleté, 
zakončené absolutoriem a je 
možno je studovat v denní 
i kombinované formě. 

Studium obsahuje teoretic-
kou i praktickou stránku. Teo-
retické znalosti se studenti učí 
aplikovat v povinné praxi, kte-
rá je přidanou hodnotou studia 
na VOŠ. Výuka v obou oborech 
je doplněna o intenzivní výuku 
cizích jazyků, kdy si každý stu-
dent může zvolit z anglického 
a německého jazyka.

VOŠ ČUS je členem České 
asociace univerzitního sportu, 
což opravňuje její studenty 
se zúčastňovat akademických 
mistrovství ČR nebo Univerzi-
ád.

Profil absolventa a uplat-
nění absolventa Management 
sportu ZDE a Wellness speci-
alista ZDE.

V čem jsme jiní?
VOŠ ČUS si zakládá na osob-

ním přístupu ke svým studen-
tům. Jsme malá škola s men-
ším počtem studentům, a to 
nám umožňuje osobní přístup 
ke každému našemu studen-
tovi. Zakládáme si na rodinné 
a přátelské atmosféře, kdy 
nám nejsou lhostejné názory 
i osobní problémy našich stu-
dentů, a ty se pak s nimi sna-
žíme řešit. Každého studenta 
se třaké snažíme provést stu-
diem až k jeho zdárnému za-
končení. U nás totiž není jen 
čárka v seznamu.

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

Zdroj a foto: VOŠ ČUS

Vyšší odborná škola ČUS vychovává sportovní manažery

Beseda s olympijským vítězem  
Davidem Svobodou

https://vos-cus.cz/?page_id=271
https://vos-cus.cz/?page_id=271
https://vos-cus.cz/?page_id=273
https://vos-cus.cz/?page_id=273
https://vos-cus.cz/pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/management-sportu
https://vos-cus.cz/pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/management-sportu
https://vos-cus.cz/pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/wellness-specialista
https://vos-cus.cz/pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/wellness-specialista
file:///C:/Users/master/Desktop/CUS/2023/02-2023/Wellness%20specialista%20ZDE%20(odkaz%20na:%20(https://vos-cus.cz/pro-zajemce-o-studium/studijni-obory/wellness-specialista).
https://vos-cus.cz
https://vos-cus.cz
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Ondřej Šebek podpořil Českou boxerskou  
asociaci v neúčasti na MS

Předseda Národní sportovní agen-
tury Ondřej Šebek se sešel s pre-
zidentem České boxerské asociace 
(ČBA) Markem Šimákem, aby pro-
diskutovali postoj ČBA vůči účasti 
Rusů a Bělorusů na mistrovství svě-
ta. Marek Šimák informoval, že ČBA 
se rozhodla kvůli jejich účasti a pod 
jejich státními vlajkami společně 
s ostatními partnery, jako jsou USA, 
Irsko a další země k neúčasti na MS.

„Postoj České boxerské asociace chápu a sdělil 
jsem panu Šimákovi, že má mou plnou podporu. 
Postoj NSA je jasný – dokud probíhá ruská agre-
se na Ukrajině, není prostor k tomu, aby se ruš-

tí sportovci účastnili jakýchkoliv 
mezinárodních soutěží. Je našim 
cílem společně s ostatními evrop-
skými zeměmi přesvědčit Meziná-
rodní olympijský výbor o tom, aby 
se vzdal veškerých úvah o účasti 
Rusů a Bělorusů, byť pod neutrál-
ními vlajkami, dokud probíhá ruská 
agrese na Ukrajině,“ řekl předseda 
NSA.

„V případě boxerského mistrov-
ství světa ruský prezident světového boxu žádnou 
diskusi o účasti Rusů ani nepřipustil, a proto vede-
ní ČBA rozhodlo o své neúčasti,“ uvedl prezident 
České boxerské asociace Marek Šimák.

Nový web ČUS v moderní grafické a informační podobě
Česká unie sportu spustila 21. února novou verzi 
svých webových stránek www.cuscz.cz. V porov-
nání s dlouholetou předcházející podobou webu 
zcela zásadním způsobem změnily design i celko-
vou strukturu a plně se přizpůsobily modernímu 
grafickému a informačnímu trendu. Návštěvníci, 
kterými budou nejen zástupci spor-
tovních klubů, tělovýchovných jednot 
či národních sportovních svazů, ale 
také zájemci z řad veřejnosti či mé-
dií, zde naleznou veškeré potřebné 
informace, dokumenty či odkazy. 

„Cílem této změny bylo vytvořit 
webové stránky především odpovída-
jící moderním technologickým, vizu-
álním i obsahovým požadavkům, které 
budou plně v souladu s postavením 
a posláním České unie sportu jako 
největšího sportovního spolku v Čes-
ké republice. Ve srovnání s bývalým webem by 
sportovní prostředí mělo ocenit hlavně struktu-
ru a přehlednost informací,“ uvedl Tomáš Mau-
rer, vedoucí oddělení managementu sportu.  

Design nových stránek respektuje charakte-
ristické barvy ČUS, neboť se na nich prolínají 

modrá, červená a zlatá barva. Velice rozvětvená 
struktura přinesla rozdělení a vytvoření samostat-
ných kapitol Služby, Poradna a Vzory. Stejně tak 
se zpřehlednily i jednotlivé podkategorie a sekce, 
které jsou plné odkazů na příslušné dokumenty 
a další zdroje.

Web také výrazně zviditelnil činnost ČUS 
a její význam – hned po přihlášení na domovskou 
stránku lze shlédnout video zachycující průřez 
bohatými aktivitami ČUS a nabídkou poskytova-
ných služeb, dále zajímavé statistické údaje nebo 
vizitky všech středisek, která ČUS spravuje.

Autor: KT ČUS

www.cuscz.cz
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Pozice ČUS v pokračující kauze sportovních dotací:
„Připomínkovali jsme chybný návrh, zabránili jsme podvodu“

Pražský městský soud znovu začal na přelomu 
ledna a února projednávat případ rozdělování 
sportovních dotací na Ministerstvu školství z roku 
2017. Do soudní síně se tak vrátili zástupci České 
unie sportu – předseda Miroslav Jansta a generál-
ní sekretář Jan Boháč. Ty městský soud před ro-
kem rozsudkem osvobodil, vrchní soud ale případ 
vrátil na začátek s doplňujícími dotazy. Zástupci 
ČUS proto zodpověděli dotazy a poskytli doplňu-
jící důkazy.

 
Během týdne v rámci doplňujících výpovědí do-

šlo v soudní síni na všechny obviněné a na několik 
svědků. 

tu. Přitom oba byli součástí pracovních skupin 
Ministerstva školství. Miroslav Jansta byl dokonce 
z pověření bývalé ministryně Kateřiny Valachové 
jmenován garantem dotační výzvy pro střešní or-
ganizace. 

„Na ministerstvu byl po kontrole z NKÚ 
oprávněný tlak na to, aby se v programech za-
vedly pro hodnocení v jednotlivých metodikách 
měřitelné a přezkoumatelné parametry. Komi-
se za naší účasti připravily a navrhly taková 
hodnotící kritéria, jenže MŠMT je při výpo-
čtech nepoužilo a rozpočítalo dotace posta-
ru. Tím vše vzniklo. My jsme na chybu upo-
zornili a expertní poradní komise, které jsem 
byl členem, zjednala nápravu. Daleko více než 
u ČUS musela komise napravovat například dis-
kriminaci u Sdružení sportovních svazů ČR nebo 
Asociace tělovýchovných jednot a sportovních 
klubů. Toho si obžaloba nevšímá,“ řekl Jan Bo-
háč. 

„Mně je kladeno za vinu, že jsem poškodil 
o dvanáct milionů Český olympijský výbor. Přitom 
návrh na přidělení nižší než ministerstvem navr-
hované dotace ČOV vzešel jednomyslně z jednání 
celé komise. A k dispozici je důkaz, že ČOV ješ-
tě před projednáváním v komisi počítá a písem-
ně vyjadřuje ministerstvu spokojenost dokonce 
s ještě nižší dotací, než mu komise navrhla,“ 
upřesnil generální sekretář ČUS.

Pokaždé znevýhodněná ČUS
Bývalá náměstkyně Ministerstva školství pro 

sport Kratochvílová přiznala, že nastavit systém 
na ministerstvu byl v té době velmi těžký úkol. 
„Byl to chaos. Vše znepřehledňovala Kateřina Va-
lachová, která vydávala pokyny, jež si protiřeči-
ly. Nedokážu si představit, kdyby nám sportovní 
prostředí v těch komisích nepomohlo,“ popsala 
Simona Kratochvílová. 

Složitost rozdělení prostředků pro svazy nebo 
organizace vystihl také Zdeněk Bříza, bývalý šéf 
odboru sportu: „Kvůli své velikosti jsou Fotbalo-
vá asociace ČR mezi svazy a ČUS mezi střešními 
organizacemi vždycky znevýhodněny. Mají tak 

„V prvním líčení některé věci z pohledu vrchního 
soudu nezazněly patřičně detailně, v doplňujícím 
výslechu jsem proto šel více do hloubky detailů 
a vrchním soudem poptávané záležitosti jsem po-
drobně objasnil. Objevili a předložili jsme soudu 
také nové důkazy v náš prospěch, u kterých nás 
překvapilo, že s nimi státní zastupitelství již dří-
ve nepracovalo. Soudu – a při vyšetřování a v pří-
pravném řízení i vyšetřovateli a státnímu zástupci 
– jsme otevřeně vše vysvětlovali vyčerpávajícím 
způsobem,“ prohlásil Jan Boháč.

Představitelé ČUS jsou obvinění z údajného 
ovlivňování dotací ve prospěch České unie spor-

Budova Městského soudu v Praze
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oproti jiným všechny parametry vysoké, velkou 
členskou základnu, takže se vždycky musel vy-
myslet solidární poměr.“

 
Přesto v rámci hodnocení žádostí připravi-

la administrátorka dotace na MŠMT pro střešní 
organizace návrh na rozdělení, kde měl Český 
olympijský výbor zdaleka nejvyšší částku. U pa-
rametru „členská základna“ přidělila Českému 
olympijskému výboru 27 milionů korun, i když 
ten v žádosti o dotaci uvedl a také jeho před-
seda Kejval u soudu potvrdil, že nemají žádné 
členy. Administrátorka v návrhu podle posouze-
ní členské základny žadatelů přidělovala v pře-
počtu na jednoho člena ČUS 33 korun a na člena 
České obce sokolské 220 korun. 

„To znamenalo naprostý nepoměr v podmín-
kách pro práci střešních organizací. Nedávalo to 
smysl z hlediska matematického ani logického, 
což konstatoval audit MŠMT a také další znalecké 
posudky. Přidělovat prostředky za nulový pa-
rametr může být také znakem dotačního pod-
vodu. Expertní komise měla spoustu důvodů 
k úpravám návrhu administrátorky, od kterého 
je konstruována obžaloba,“ upřesnil Jan Boháč.

ČOV miláčkem Valachové
Miroslav Jansta u soudu v rámci doplňujícího 

výslechu odmítl obvinění a znovu připomněl, že 
v dotačním procesu pouze upozornil na chybu ad-
ministrátorky. 

„Když jsem viděl návrh v její tabulce, tak je 
zjevné, že šlo o paskvil. Vytočila mě marnost pří-
pravy dotačních programů, které měly původně 
vést k tomu, že mají být v roce 2017 nesprave-
dlnosti z minulosti napraveny. Pravidla byla do 
té doby netransparentní a v letech 2011 a 2012 
dokonce ČUS, přestože žádala, nedostala na roz-
díl od ostatních střešních sportovních organizací 
žádné dotační prostředky od státu. Nakonec to 
vedlo k tomu, že byl ministerstvem vypracován 
návrh rozdělení, který jednoznačně poškozoval 
ČUS,“ prohlásil u městského soudu Miroslav Jan-
sta.

 
Předseda ČUS dále připomněl, že je potřeba 

na celý případ pohlížet v širších souvislostech, 
proto soudu předložil mediální výstupy z let 2009 
až 2012, ve kterých se současný předseda ČOV 

Miroslav Jansta: Cynismus 
státu a básník života

„Cynismus představitelů státu ve vztahu 
ke sportu je opravdu úžasný. Jsou důkazy, 
jak politici a představitelé státu brutálním 
způsobem lobbují a tlačí na úředníky minis-
terstva, nebo si šli sednout do vedení Národní 
sportovní agentury. Ten tlak je ohromný. Jak 
má obyčejný úředník přestát tlak ústavního 
činitele, který lobbuje za tenisový klub, kde 
hraje a který patří nějakému příbuznému? Je 
v Česku nějaký politik, který by lobboval za 
zvýšení peněz do sportu? Za třicet let jsem 
jich moc nezažil... 

V širších souvislostech se prokázala úzká 
provázanost úředníků MŠMT s ČOV. Všichni 
víme, jaká to byla „cestovka“ a kolik úřední-
ků odjelo na olympijské hry. To je v pořádku? 
A pak je tady souzený Pelta a já za to, že 
jsme dávali připomínky k dotačním progra-
mům? 

Pelta je básník života. Všichni jsme vždyc-
ky v očekávání, co řekne. Společně jsme ved-
li spoustu hodin rozhovorů. Státní zástupce 
z těchto odposlechů nemá nic, co by ukazo-
valo, že jsme chtěli něco ukrást nebo někoho 
podplatit. Hraje se tady fraška. Stát mocí vý-
konnou není schopen nastavit pravidla a stát 
mocí soudní nás za to žaluje. Za to, že jsme 
měli připomínky…“

Předseda ČUS Miroslav Jansta v rámci 
doplňujících výpovědí u Městského soudu  
2. února 2023

Jiří Kejval vyjadřoval k rozprodání majetku ČSTV 
nebo k ustavení ČOV do vedoucí role v českém 
sportu. 

„ČSTV měl podle něho zaniknout a aktivně 
se vyjadřoval také k rozprodání jeho majet-
ku – byl tady pokus převést Sportovní centrum 
Nymburk pod ČOV. Zároveň po našem obvinění 
zaútočil Jiří Kejval s tím, že já a ČUS jsme ne-
transparentní,“ dodal předseda ČUS, který soudu 
předložil v této souvislosti nové důkazy. „To jsou 
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ty širší souvislosti a motivy strany, která byla na-
blízko paní Valachové, a přesto jejich odposlechy 
nejsou nikde zaznamenány.“ 

 
Obviněný Miroslav Pelta rovněž potvrdil, že 

Kateřina Valachová úzce jednala s Jiřím Kejva-
lem. „Ona měla dva miláčky – ČOV a pak mo-
torky v Brně. Jinak neudělala pro nikoho nic,“ 
tvrdil Miroslav Pelta. U soudu se navíc prokázala 
provázanost úředníků MŠMT s ČOV a jeho doto-
váním. 

„Ví se, kolik úředníků včetně řadových admini-
strátorů dotací cestovalo s ČOV na olympijské hry 
a další prestižní olympijské akce. A já jsem souze-
ný za to, že jsem dával připomínku k dotačnímu 
programu, který byl jednoznačně zmanipulovaný 
ve prospěch ČOV, což bylo rovněž dokázáno,“ do-
dal Miroslav Jansta.

Další výslechy svědků začaly na konci února a do 
soudní síně je pozvána také Kateřina Valachová.

Autor: KT ČUS

V únoru se konalo první zasedání poradního týmu 
předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje 
Šebka. Zúčastnili se ho Petr Musil, který je po-
věřeným vedoucím týmu, a členové Jiří Hamza, 
Karel Kovář, Petr Kubíček, Tomáš Novák a Zbyněk 
Sýkora. 

Poradní skupina se bude scházet nejméně 
jedenkrát měsíčně a jednotliví členové budou 
v operativním kontaktu s předsedou v rámci kon-
zultací nad konkrétní problematikou. „Jsem rád, 
že se mi podařilo sestavit tým lidí, kteří jsou 

Česká unie sportu připravuje opět další vydání 
Ročenky ČUS, která bude detailně mapovat spor-
tovní rok 2022. Tento významný archivní doku-
ment nabídne na více než tři sta stranách bohatý 
statistický, informační i obrazový pohled nejen 
na činnost největší sportovní organizace v České 
republice, ale také jednotlivých národních spor-
tovních svazů.

Ročenka bude znovu rozdělena do tří tematic-
kých částí. V úvodní poskytne obvyklé základní 
informace o orgánech České unie sportu, Zprá-
vu o činnosti Výkonného výboru ČUS od posled-
ní valné hromady, unikátních průzkumech mezi 
sportovními kluby a tělovýchovnými jednotami 
nebo o projektech organizovaných či podporo-
vaných ČUS. Druhá část představí vizitky všech 
národních sportovních svazů a třetí se zaměří na 
informace týkající se servisních center sportu, 
hospodaření a stavu majetku ČUS či její statis-
tické základny.

Už koncem ledna byl všem 75 členským spor-
tovním svazům ČUS odeslán e-mail se žádostí 
o podrobnou hodnotící zprávu, výsledkovou lis-
tinu největších domácích i zahraničních úspě-
chů, zpřesnění kontaktů a další údaje včetně 
ilustračních fotografií za uplynulý rok. 

Foto: Michal Beránek (deník Sport)

Nový poradní tým předsedy Národní sportovní agentury

Připravuje se tradiční Ročenka ČUS za rok 2022

odborníky na problematiku sportu. Každý z šesti 
členů má bohaté zkušenosti z různých oblastí ří-
zení sportovních aktivit a věřím, že jejich názory 
mi pomohou efektivně vykonávat pozici předsedy 
NSA,“ uvedl Ondřej Šebek. 
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Seznam zakázaných látek a metod dopingu
Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR) 
zveřejnil nový seznam zakázaných látek i me-
tod jejich užití ve sportu platných od 1. ledna 
tohoto roku – ZDE.

Co je mezinárodní standard pro seznam za-
kázaných látek a metod?

Jedná se o jeden z osmi mezinárodních stan-
dardů Světového antidopingového Kodexu, 
který identifikuje látky a metody zaká-
zané:

• trvale (při soutěži i mimo soutěž); 
• při soutěži; 
• v některých sportech. 

Látky a metody uvedené v seznamu 
jsou rozděleny do kategorií (např. anabo-
lické látky, stimulancia, genový a buněčný do-
ping). Nejsou však kompletním výčtem. Jsou to 
pouze příklady typů látek, které spadají do dané 
kategorie.

Na základě čeho jsou látky a metody přidává-
ny na seznam?

Aby byla látka nebo metoda přidána na seznam, 
musí splňovat dvě ze tří následujících kritérií:
• má potenciál zvýšit nebo zvyšuje sportovní výkon;
•  představuje skutečné nebo potenciální zdravot-

ní riziko pro sportovce;
• poškozuje ducha sportu.

Jak často je seznam aktualizován?
Seznam je aktualizován každý rok. Nový 
seznam bývá zveřejněn na webových strán-

kách Světové antidopingové agentury 
WADA v říjnu a vchází v platnost 1. ledna 
následujícího roku. Změny v seznamu mo-
hou být provedeny více než jednou ročně, 
nejdříve však po uplynutí tříměsíční lhůty.

Sportovec může mít povoleno používat 
ze zdravotních důvodů zakázanou látku nebo 

metodu, pokud obdrží terapeutickou výjimku.

Další informace o seznamu změn naleznete na 
stránkách Světové antidopingové agentury What 
is prohibited nebo v Prohibited list Q&A.

Zdroj: ADV ČR

Cenu Věry Čáslavské získala kaskadérka Hana Dvorská

Akce Ukliďme Česko se blíží – hlavní termín je 1. dubna

Cenu Věry Čáslavské za mimořádné zá-
sluhy žen ve sportu získala za rok 2022 
sportovkyně, trenérka a kaskadérka 
Hana Dvorská. Patří k dlouholetým pro-
pagátorkám zdravého životního stylu, 
vede lekce jógy a posilování, trénuje 
běžce, organizuje bootcampy i sportovní 
akce a stále je filmovou kaskadérkou. 

Laureátkami ocenění, která od roku 
2014 uděluje Český olympijský výbor, 
se staly Štěpánka Hilgertová, Věra 
Růžičková, Barbora Špotáková, Šárka 
Strachová, Petra Kvitová, Květa Pec-
ková, Šárka Kašpárková a také před-
sedkyně Komise rovných příležitostí 
ve sportu Naďa Knorre.

Zima už pomalu v kalendáři otáčí po-
slední listy a přípravy tradiční dob-
rovolnické akce Ukliďme Česko jsou 
v plném proudu. Hlavní jarní termín 
největší dobrovolnické akce v Čes-
ké republice, kterou podporuje také 
ČUS, byl stanoven na sobotu 1. dubna.

Do úklidu černých skládek a drob-
ného nepořádku z přírody, měst a obcí 

se také letos zapojí členové mnoha 
sportovních klubů a tělovýchovných 
jednot České unie sportu. V loňském 
roce bylo v akci 194 800 dobrovolní-
ků, kteří odklidili rekordní množství 
2730 tun odpadu!

Své akce mohou zájemci o uklízení 
přihlašovat již nyní ZDE, kde se také 
dozvědí další informace.

https://www.antidoping.cz/seznam-zakazanych-latek-a-metod-dopingu
https://www.wada-ama.org
https://www.antidoping.cz/cs/granting_the_tues
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
https://www.wada-ama.org/en/prohibited-list
https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/prohibited-list-qa
http://www.UklidmeCesko.cz
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Projekt Tipsport Sportuj s námi objektivem fotoaparátu
Měsíc únor nabídl v rámci projek-
tu Tipsport Sportuj s námi nejen 
lyžařské akce, ale také turnaje v 
hokejbalu, krasobruslení, veslo-
vání na trenažerech, gymnastice, 
běhu nebo šipkách. Nabízíme 
obrazovou připomínku několika 
akcí, kterou nám zaslali jejich 
organizátoři.

Foto: Tipsport Sportuj s námi

Gymnastické turné Začni s mistry začalo v Příbrami  
a přilákalo 270 dětí se zájmem o gymnastiku.

Dobré sněhové podmínky umožnily v Adolfově v Krušných 
horách hladký průběh Telnické 15 v běhu na lyžích.

S veslařskými trenažery se 
při akci nazvané Veslujeme 
do středu země v Bohumíně 
statečně praly i dívky.

Při závodu v obřím slalomu o Cenu 

skřítka Ostružníka v Ostružné se 

představilo sedm desítek mladých 

lyžařů a snowboardistů.

Na start 
39. ročníku 
Orlického 
maratonu se 
postavilo 570 

vyznavačů 
běžeckého 
lyžování.
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V březnu v rámci projektu Tipsport 
Sportuj s námi vyvrcholí zimní  

lyžařská sezona

Březnový kalendář projektu Tipsport Sportuj s námi nabízí více než dvě desítky akcí. Je příznačné, 
že v posledním zimním měsíci vyvrcholí také lyžařská sezona. Na programu jsou například Krkonošská 
70, Krušnohorská 30 či populární Dámská jízda.

Přehled vybraných akcí – březen 2023:
4. 3. Krušnohorská 30 běh na lyžích Teplice

4. 3. Disney Cup moderní gymnastika Brno

4. 3. Krkonošská 70 běh na lyžích Špindlerův Mlýn

4. 3. Jarní sprint orientační běh Praha

4. 3. Ludgeřovická 15 atletika Ludgeřovice

11. 3. Jarní pohár H. B. mostové jeřáby Cup stolní tenis Prachatice

11. 3. Přerovská padesátka turistika Přerov

11. 3. Běh na Boreč atletika Vchynice

12. 3. Adamovský sprint orientační běh Adamov

17. 3. O pohár primátora města Opavy obří slalom Opava

18. 3. Lesní běh Opatovice atletika Opatovice

25. 3. Dámská jízda lyžování Boží Dar

25. 3. Pochod Za sněženkou do Krasu turistika Blansko

25. 3. Noční desítka atletika Jihlava

25. 3. Běh Koutem atletika Kout na Šumavě

26. 3. Běh sady Vodranty atletika Čáslav

Pozvánka na TOP akce
NOČNÍ DESÍTKA: Noční desítka v Jihlavě je běžec-
ký závod pro širokou veřejnost od nejmenších dětí 
až po závodníky v dospělých kategoriích. Dětské 
kategorie začínají od 17,30 hodin, hlavní závod 
odstartuje ve 20 hodin. Běží se po cyklostezce 
okolo řeky Jihlavy s nulovým převýšením, což je 
vhodné i pro začínající běžce. Dospělí závodníci si 
mohou vybrat z tras dlouhých 5 km nebo 10 km. 
Na všechny účastníky čeká v cíli pamětní medaile 
v cíli.

DÁMSKÁ JÍZDA: Dámská jízda je závod určený pouze 
ženám všech věkových kategorií – od nejmenších prťat 
až po seniorky. Závodí se v převlecích vždy na dané 
téma. Děti startují na tratích od 200 do 500 metrů, 
zatímco dospělé účastnice absolvují malý Ježíškův 
okruh dlouhý 5 km. Centrum akce se nachází před 
Obecním úřadem Boží Dar. Kromě závodu je připraven 
také bohatý doprovodný program, muzika, občerstve-
ní, tombola. Přihlášky a další po drobnosti naleznete 
na webu www.lkslovan.cz.

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



ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 2/2023

14 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Zastropování i šetření. Děsivé scénáře o zavřených 
zimácích nenastaly, vyhráno však není

Zpravodajský portál Sport.cz uveřejnil 31. ledna 
článek redaktora Roberta Sáry, který se zabývá 
situací ve sportovních klubech a tělovýchovných 
jednotách v souvislosti se skokovým nárůstem 
cen energií v minulém roce. Vzhledem k jeho za-
jímavému obsahu ho přetiskujeme v plném znění 
pouze s doplněnými mezititulky.

x     x     x     x     x

Měl to být černý měsíc pro český sport, kdy 
budou kvůli končícím fixacím energií ve velkém 
krachovat kluby a vinou nových neúměrně vyso-
kých cen se zavírat sportoviště a rozpouštět ledy 
na zimácích. Jenže navzdory děsivým scénářům 
z podzimu se tuzemskému sportu klinic-
ká smrt po Novém roce vyhnula. 

„Nemáme žádné informace, 
že by docházelo k hromadnému 
uzavírání sportovišť a krachu 
klubů. Pokud ano, tak se jedná 
o jednotky sportovišť z celko-
vého počtu 4 500, tudíž napros-
té minimum,“ uvedl pro Sport.cz 
Jakub Večerka z Národní sportovní 
agentury. A není to ve sportovním pro-
středí ojedinělé „uklidnění“, byť zdaleka 
není nebezpečí zažehnáno.

Lepší, než to vypadalo, ale…
Sport.cz, který se dopadům drahých energií na 

kluby věnuje dlouhodobě, oslovil na konci ledna, 
tedy onoho krizového měsíce, největší tuzem-
ské sportovní „hráče". Z hokejového svazu, kde 
měla být kvůli vysokým nárokům na energie situ-
ace nejdramatičtější, ale i ze Sokola, České unie 
sportu i NSA dorazily shodné odpovědi. Zavírání 
se nekoná, protože pomohl stát zastropováním 
cen energií i samotný pokles jejich aktuálních 
cen.

„Situace je lepší, než to vypadalo. Průměrná cena 
je nyní 3500 korun za megawatthodinu, což je nej-
levnější cena od loňského ledna. Ačkoliv jsou všich-
ni spokojení, tak já spokojený nejsem, protože je 
to pořád 2,5násobek, než tomu bylo v roce 2021. 

Když dal někdo pět milionů za elektřinu, tak teď 
je na jedenácti milionech. Ale v kontextu loňského 
léta je to paráda," říká Milan Vacke, člen výkonného 
výboru hokejového svazu a provozovatel sportovní-
ho areálu v Klášterci nad Ohří.

Ten navíc přidává, že zastropovanou cenou 5 
Kč/kWh (bez DPH) mají kluby jistotu, že i kdyby 
cena na burze zase vyletěla, tak ony znají hranici.

Navýšená cena pronájmů
„Zastropování pomohlo. Nejen 'cenově', tedy 

že náklady nemohou nekontrolovaně růst, ale 
především v tom, že vedení tělocvičných jed-
not si dokáže spočítat, jaké náklady je čekají, 

a mohou se přizpůsobit. Ať už větším še-
třením, zdražením příspěvků či jiným 

způsobem," přidává také mluvčí So-
kola Jiří Reichl.

Sokolové ale i jiní pronajímate-
lé tak na základě stropu navýšili 
ceny pronájmů tělocvičen i ledů, 
což vyššími fakturami „odnášejí" 

především sportovci-hobíci, školy 
či sportovní kluby bez vlastní infra-

struktury. Česká unie sportu kupříkladu 
loni na podzim zvažovala uzavření Plavec-

kého stadionu v Podolí, nakonec tak díky zastro-
povaným cenám učinit nemusela, ale zvedla ceny 
za vstup v průměru o 35 procent.

Pomoci musí veřejné rozpočty
Kluby – stejně jako domácnosti – se učí šetřit, 

hledají úsporná opatření. „A teď čekají, jestli 
to bude dostatečné k přežití. Asi udrží základní 
provoz, ale už nebudou prostředky na opravy 
a investice, tedy rozvoj areálů. A sportovní za-
řízení se tak dál budou vybydlovat. Pokud klu-
bům s nárůstem cen energií nepomohou veřej-
né rozpočty, obávám se, že situaci neudýchají 
a spolková sportovní zařízení dostanou po co-
vidu definitivní K.O.," varuje Jaroslav Chvalný, 
předseda Pražské tělovýchovné unie.

On i další sportovní činovníci poukazují, že 
zásadní roli nyní mají zástupci měst i krajů, zda 
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dané kluby podpoří, protože na-
příklad zdražovat ledy nelze do 
astronomických výšin. 

„Když se to přežene, tak lidi 
nechodí. Jsou stadiony, které 
omezí provoz, ale podle mého 
názoru 80 procent měst se 
k tomu postavilo čelem," říká Mi-
lan Vacke.

Bude program Provoz
a údržba na rok 2023?
Nejistá je ale situace okolo 

podpory od Národní sportovní 
agentury. Loni sice agentura na 
poslední chvíli navýšila aloka-
ci pro program Provoz a údržba 
o 385 milionů korun, jak to ale 
s touto klíčovou dotací bude letos, se neví. 

„NSA se zatím nevyjádřila, zda vypíše pro-
gram Provoz a údržba na rok 2023, což je pro 
mě osobně opravdu nepochopitelné. Provozo-
vatelům tak chybí jistota zda, kdy a v jaké výši 
mohou očekávat podporu z veřejných zdrojů," 
kritizuje Jaroslav Chvalný.

Nevíte, kam třeba o víkendu vyrazit za spor-
tem? Nechcete, aby vám unikla zajímavá spor-
tovní akce? Jste fanouškem nejen vrcholných 
soutěží, ale také amatérských sportovních 
událostí? Tak právě vám je určený internetový 
sportovní kalendář sport.map.cz.

Jeho prostřednictvím si může zájemce vyhle-
dat zajímavý turnaj nebo závod přímo ve svém 
okolí, ať už se nachází v jakémkoliv místě České 
republiky. Tento portál také úzce spolupracuje 
s webovými stránkami České unie sportu.

Na sportmap.cz se navíc denně vkládají další 
sportovní akce a aktualizuje se rozpis zápasů pro 
všechny sportovní kluby. V aktuální databázi je 
nyní zaregistrováno 24 168 klubů, 2553 soutě-

Sportmap.cz důležitým průvodcem  
světem sportovních informací

ží a 119 246 utkání, které jsou připraveny pro 
vyhledání. 

Pomocí tohoto portálu sportovní svazy a kluby 
či pořadatelé akcí získávají nový marketingový 
nástroj pro komunikaci se širokou sportovní ve-
řejností, s níž mohou sdílet informace z pohledu 
místní, regionální nebo národní úrovně. Klíčovou 
roli přitom hrají zejména sportovní fanoušci a re-
kreační sport, který má pro amatérské sportovce 
velký význam. Proto také kalendář sportmap.cz 
eviduje sportovní akce už od nejnižších soutěží.

Zdroj: sportmap.cz

Více světla nepřinesla ani samotná NSA. „V sou-
časné době řešíme společně se sportovními svazy 
podobu programu Provoz a údržba. Je možné, že 
dojde k určitým změnám, proto nedokážu nyní 
předvídat," odpověděl pro Sport.cz mluvčí NSA 
Jakub Večerka.

Zdroj: Sport.cz (Robert Sára)
Foto: Tipsport Sportuj s námi (Dagmar Horáková)

https://www.sportmap.cz
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