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Dubnové zasedání Výkonného výboru ČUS bylo zrušeno
Vzhledem ke stálému trvání nouzového stavu
v ČR a nemožnosti konání dubnové schůze Výkonného výboru ČUS vyvolal předseda České unie sportu v souladu s jednacím řádem VV ČUS hlasování
per rollam ve třech samostatných bodech, které
nesnesou odklad do příštího termínu jednání VV
ČUS. Jednalo se ve všech případech o připravené
materiály v rámci programu zrušeného zasedání
výboru, které se mělo konat 21. dubna 2020.

1. Příprava 38. Valné hromady ČUS – pozvánka včetně předběžného návrhu programu jednání, organizační pokyny pro
delegáty, návrh seznamu hostů k doplnění.
2. Projekt ČUS Sportuj s námi 2020
3. Návrh na udělení vyznamenání ČUS

Sekretariát ČUS i sportovní centra ČUS stále
v omezeném provozu
Sekretariát ČUS pracuje od 16. března 2020
až do odvolání v omezeném provozu. Není tak
reálné reagovat na jednotlivé individuální dotazy
a vyřizovat záležitosti mimo nezbytnou agendu.
ČUS na svých webových stránkách www.
cuscz.cz průběžně zveřejňuje stále aktualizované informace a doporučení k nouzovému stavu,
opatřeních Vlády ČR v rámci postupného zmírňování opatření proti šíření koronaviru (zde) a ře-

šení ekonomických dopadů omezujících opatření
(zde). Informace využijí zejména sportovní spolky s vedlejší hospodářskou činností a se zaměstnanci, kterým vznikly v důsledku zavedených
opatření ekonomické ztráty.
Výklady nařízení pro profesionální sportovce jsou po dohodě s Národní sportovní agenturou zveřejněny na webových stránkách NSA
www.agenturasport.cz.

Bazén v Podolí slouží tréninku plaveckých reprezentantů
ČUS, jako provozovatel Plaveckého stadionu v Praze–Podolí, obdržela souhlas Ministerstva vnitra ČR, konzultovaný
s hlavní hygieničkou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví ČR. V něm všechny
tři instituce dospěly k závěru,
že venkovní bazén v Plaveckého stadionu v Praze–Podolí lze
považovat za venkovní sportoviště a je možné jej využívat
pro účely plaveckého tréninku
reprezentantů České republiky
v plavání, za dodržení všech
hygienických podmínek stanovených v platných mimořádných opatřeních ministra zdravotnictví. Po uzavření nájemní smlouvy
s Českým svazem plaveckých sportů a technickém
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zprovoznění bazénu v něm bylo možné 22. dubna
zahájit trénink reprezentantů.

Autor: Česká unie sportu
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ČUS požádala premiéra o podporu provozovatelů
sportovišť ve výši miliardy korun
Už více než měsíc se sportovní kluby a tělovýchovné jednoty musí obejít bez příjmů z uzavřených sportovišť. Nejpostiženější oblastí ve
sportu jsou právě spolky vlastnící nebo provozující sportoviště – nemají peníze na mzdy
zaměstnancům a musí platit náklady za energii
a provoz. Česká unie sportu proto po dohodě
s Národní sportovní agenturou požádala dopisem premiéra Andreje Babiše o poskytnutí mimořádné státní podpory na rok 2020 ve výši
jedné miliardy korun pro spolky se sportovištěm. Žádost České unie sportu podpořila také
Česká obec sokolská.

rací mimořádné státní podpory Národní sportovní agenturu s tím, že bude vypsána pouze pro
sportovní organizace provozující sportoviště.
NSA reagovala na návrh pozitivně a předložila
české vládě návrh zákona o některých opatřeních na kompenzaci dopadů koronavirové
krize v oblasti sportu. Vláda 23. dubna tento zákon schválila a uložila předsedovi NSA
vypracovat konečné znění vládního návrhu.
Ten bude poté projednán ve zkráceném jednání
v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze poslaneckou sněmovnou a senátem.

„Čtvrtletní výpadek může být pro některé kluby likvidační. Sportovní organizace jsou spolky
s neziskovým charakterem činnosti, takže si nemohou vytvářet rezervy na podobné výpadky. Odhadujeme, že v současné době se s ekonomickými
dopady uzavření sportovišť potýkají tisíce spolků.
Čím větší a provozně náročnější sportoviště, tím
jsou větší problémy,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Požadavek na jednu miliardu korun vychází
z počtu požadovaných dotací v rámci programu
Můj klub a z údajů o provozovatelích sportovišť
z evidence České unie sportu. „Z uvedených
podkladů vyplývá, že zhruba 4500 sportovních
organizací je provozovatelem sportovního zařízení a průměrná výše měsíční ztráty v důsledku
opatření vlády na jedno malé sportoviště je podle průzkumu 60 tisíc korun měsíčně,“ upřesňuje
agentura.

NSA předložila návrh vládě

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství je
již ve vyhlašování dotačních programů pro sport
bez kompetencí, navrhla ČUS pověřit administ-
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„Poskytnutí mimořádné
státní dotace bude výrazně
levnější než odstraňování
vzniklých škod. Nebezpečí
hrozící z výpadků příjmů
sportovních organizací v důsledku opatření vlády je
přerušení dodávky energií,
vody, tepla, chladu a jiných
služeb. Taková omezení by
přinesla zvýšené náklady na
obnovení provozu sportovišť a jejich dostupnost pro
sport, ale i omezení sociální
funkce sportu ve výchově
dětí, fungování sportovních
oddílů a klubů a mnoho dalších obtížně vyčíslitelných
škod,“ argumentuje NSA.

Sportovní organizace by měly podle návrhu
obdržet až polovinu nákladů, které zaplatily
v roce 2019. Kompenzace by měla být poskytnu-
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ta za období od 13. března, kdy vláda sportoviště uzavřela, do konce
května. Přesné podmínky
dotace by upřesnila výzva
připravená Národní sportovní agenturou.

Obnovit program
na údržbu a provoz

Už před vypuknutí koronavirové krize bylo
známo, že český sport je
podfinancován. Prostředky klubům a jednotám
scházely nejvíce na provoz a údržbu sportovního majetku, což potvrdil
také únorový výzkum České unie sportu, do kterého se zapojilo skoro 2600 z celkem více jak 7000
členských subjektů ČUS. Z nich 57 procent má ve
správě sportovní hřiště, peníze na jeho provoz
však schází 68 procentům z nich.

sedy ČUS Miroslava Jansty určenému premiérovi
Andreji Babišovi.

Sportu stejně jako kultuře

Zejména poté, co před třemi lety Ministerstvo
školství zrušilo samostatný dotační program na
provoz a údržbu sportovišť, je provoz řady sportovišť neudržitelný, a sportovní spolky žádají
o jeho znovuzavedení.

V současné době je však potřebnější urgentní
pomoc v podobě mimořádné státní podpory na
provoz sportovišť – podobně jako vyzvalo vládu
ministerstvo kultury, které obdrželo na mimořádnou pomoc více jak jednu miliardu korun.
Reálně totiž hrozí, že spolky se sportovišti zbankrotují a areály budou muset zcela uzavřít.

„Spoléháme, že vyzvete Národní sportovní
agenturu, aby pro rok 2021 opět vypsala tento
důležitý dotační program. Důvodem je, že na
rozdíl od církví sportovní spolky již několik let
nedostávají prostředky na správu sportovního
majetku, převedeného na ně státem. Žádosti
vlastníků sportovišť o tuto dotaci v roce 2015 byly
v objemu 912 milionů korun,“ stojí v dopise před-

„Jsme si stoprocentně jisti, že tyto kroky ve prospěch sportu budou připsány jako jedna z nejlepších investic do společnosti, protože sport a pohyb
je nejlepší prevencí nejen proti podobným virovým
hrozbám, dramaticky se zvyšujícím nákladům na
léčbu cukrovky, ale hlavně cesta k celkovému zdraví celé naší společnosti,“ uvádí Miroslav Jansta.
Autor: KT ČUS, Foto: ČUS Sportuj s námi a archiv

Ministerstvo školství:
„V červenci budou peníze na účtech!“
„Žádné programy nebyly na Ministerstvu
školství kráceny z hlediska objemu dotací, takže platí metodika vyplácení peněz, která byla
vyhlášena na podzim roku 2019, a kluby dostanou očekávané částky. Věřím, že červen je reálný termín, kdy všechny kluby budou znát výši
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dotace, a v červenci by měly mít prostředky
nejpozději na účtu.“
Karel Kovář, náměstek ministra školství pro
řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže, v informaci pro Seznam Zprávy.cz, 17. dubna 2020
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Průzkum ČUS: Státní podpora se zlepšila,
ale většině klubů chybí finanční prostředky
Téměř 2600 zástupců ze sportovních klubů a tělovýchovných jednot ze všech krajů České republiky
se v únoru 2020 zapojilo do unikátního průzkumu,
který iniciovala Česká unie sportu. Data a komentáře více jak třetiny členských klubů odrážejí obrovský zájem i naléhavou potřebu neradostnou
situaci v klubech sdělit. Nedostatek finančních
prostředků pociťuje 52 % TJ/SK, peníze nejvíce
schází na provoz i údržbu sportovišť a na trenéry.
„Období pandemie prohloubí krizi zejména
u spolků, které spravují sportovní areály a nemají
v současné době příjmy,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
Ačkoliv situace v základních článcích českého
sportu není stále příznivá, zaznamenal se oproti
minulému výzkumu určitý posun k lepšímu. Vždyť
před dvěma lety mělo finanční problémy 76 % klubů a jednot. V porovnání s aktuálními výsledky
tak jde o zlepšení o více než 20 procent. „V posledních letech naštěstí stoupla podpora přímého
financování ze strany státu, a to prostřednictvím
dotačního programu Můj klub, který Česká unie
sportu iniciovala. Kluby konečně začínají mít pe-
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níze na základní činnost, na rozvoj a sportovní
potřeby,“ uvedl Miroslav Jansta.

Na pandemii doplatí kluby spravující
sportoviště

Jenže v současné době nouzový stav a epidemiologická situace uzavřely sportoviště po celé
republice. Kritické období odnesou zejména
subjekty, které mají ve správně sportovní areály
nebo hřiště. Právě na jejich provoz a údržbu TJ/
SK schází peníze nejčastěji, což potvrdilo 42 %
respondentů. Třináct procent klubů uvedlo, že
největším problémem je pro ně nedostatek peněz
na sportovní vybavení, pro 9 % nájmy sportovišť
a pro 7 % cestovné či doprava.
„Už čtvrtý rok se potýkáme s tím, že Ministerstvo školství zrušilo samostatný dotační program
na provoz a údržbu sportovišť. Stát v minulosti
majetek přenechal do správ klubů a jednot, ale
zapomněl jim na to poskytnout podporu. Mnohé
šatny a sociální zařízení hal i hřišť jsou v katastrofálním stavu, předsedové složitě shání peníze
na zaplacení energií,“ popsal aktuální stav Miroslav Jansta.
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Finance na trenéry nemá 78 procent klubů

Přetrvávající problémem je nedostatek kvalifikovaných trenérů, které si kluby nemohou dovolit
zaplatit. To v letošním průzkumu potvrdilo 78 %
respondentů. Před dvěma lety nemělo zdroje na
kvalifikované trenéry 94 %.
„V současné době si kvalitní trenéry dětí a mládeže mohou dovolit pouhá tři procenta klubů
a jednot. Přitom je to klíčová oblast. V drtivé
většině případů začínají v klubech fungovat neplacení a mnohdy nekvalifikovaní dobrovolníci,

kteří ale nemusí děti pro sport zcela nadchnout,“
doplnil Miroslav Jansta, předseda ČUS.
Přitom podle aktuálního průzkumu 66 % zástupců TJ/SK uvedlo, že jim roste členská základna
dětí. Většina sportovních klubů a tělovýchovných
jednot (67 %) také využívá administrativních a poradenských služeb okresních sdružení ČUS, které
pomáhá zájemcům s úkony, jež sami nezvládají –
mimo jiné i se žádostmi a účtováním dotací. Více
jak třetina klubů používá administrativní servis
soustavně a pravidelně.

DATA Z VÝZKUMU ČUS 2020
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Hlasy z regionů nabídly pohled za kulisy
českého sportu
V rámci exkluzivního výzkumu ČUS odpovídali
zástupci z řad sportovních klubů a tělovýchovných jednot také na otázku, co považují v současné době za největší problém v jejich činnosti. Z více než dvou tisíc odpovědí vybíráme
sice jen několik reakcí, které jsou však charakteristické pro činnost drtivé většiny členských
subjektů.
TJ Slavia Hradec Králové
Největším problémem je každoroční nepředvídatelnost obdržených prostředků nejenom na
státní úrovni (města, kraj, svazy). Těžko k mládeži dostaneme kvalitní trenéry při smlouvách na
6-12. měsíců. Odejdou nám k jiné profesi.

hodobém nájmu. Vzhledem k jeho stáří jsou investice na provoz enormní, zatěžují hospodaření
klubu a ubírají finance, které by mohly být použity na sportovní činnost. Státní dotace (MŠMT) nezohledňuje tuto věc. Za druhé – nedostatek financí na trenérský kolektiv. Díky programům Talent
(přes ČBF) máme pokryté trenéry v kategoriích
U14, U17-19. Neexistuje však podpora pro trenéry minižactva. Kvůli tomuto není možné sehnat
profesionálního kouče k dětem. Tréninkům se věnují rodiče, bývalí hráči, funkcionáři...a rozvoj
dětí v tom nejdůležitějším věku vázne. V dorosteneckých kategoriích se pak musí dohánět resty
z „mládí“ a výkonnost, a tím pádem i sportovní
kvalita, stagnuje nebo upadá.

LTC Mladá Boleslav
Uvítali bychom přidělovat prostředky na údržbu a modernizaci na delší
časové období 2-3 let a prostředky na
provoz přidělovat cca 3 měsíce před
začátkem roku. Pak lze sestavovat potřebné rozpočty a účelně hospodařit
s přidělenými prostředky.
Hanácký kuželkářský klub Olomouc
Největším problémem je stárnutí,
a tím i přirozený úbytek členské základny. Příliš se nedaří udržet mládež
u našeho sportu, resp. to stojí enormní úsilí dobrovolníků, kteří se mohou
dětem věnovat pouze mimo svůj
pracovní čas. Bohužel tento nedostatek nelze pokrýt z řad nepracujících
důchodců, kteří jednak chybí nebo si s dnešní
mládeží příliš nerozumí. Spíše se podaří rozšířit
členskou základnu z řad dospělých. Hodně dotačních programů užívá jako kritérium a zvýhodňuje
sporty a oddíly, kterým se práce s mládeží daří,
což je sice pochopitelné, ale vede zároveň k postupnému „umírání“ sice tradičních, ale ne tolik
atraktivních sportů, jako jsou kuželky.
Basketbalový klub Pardubice
V klubu nás nejvíce trápí dvě věci. Za prvé –
provoz sportovního objektu, který máme ve dlou-
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SK Pozořice (okres Brno–venkov)
Stát si musí uvědomit, co jsou jeho priority
v oblasti sportu. Je potřeba mít jasně definovaný
cíl. Od toho se potom odvíjí celá hierarchie chodu
sportu v ČR. V pomyslném trojúhelníku hierarchie
jsme my, vesnické kluby starající se o obecný rozvoj a udržitelnost sportu, až na samém dně této
struktury. Většina mých kolegů dělá tuto, obecně
prospěšnou práci dobrovolně bez nároku na odměnu. Jakákoli zbytečná překážka v naší práci je
potom komplikací, která působí i na ostatní. Dnes
je doba digitální, a tak lze spoustu věcí automatizovat a zjednodušovat. Bude-li se to dařit, bude-
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me my, ve spodních patrech, mít více času na to,
co je předmětem naší práce.
Sportovní klub Kraslice – fotbal (okres Sokolov)
Určitě je třeba podpořit motivaci funkcionářů
a trenérů. Pokud nebudou funkcionáři, nebudou
kluby, kde by děti měly možnost sportovat. Nejvíce nás tíží havarijní stav našeho zázemí, ale
nejsme schopni rekonstrukci provést z vlastních
zdrojů.
TJ Kovostroj Děčín
Nejvíce nás trápí, že pokud nemáme v členské základně daný počet dětí, nemáme nárok
a ani nemůžeme žádat o žádnou dotaci, přestože
máme sportoviště ve vlastnictví.

TJ Sokol Nelešovice (okres Přerov)
Nynější systém je zaměřen pouze na sportování
dětí, což je z hlediska udržitelnosti sportu v pořádku. Pravdou ovšem zůstává, že nastavení dotací (Můj klub) je úplně mimo mísu. Klub na vesnici
s 200 obyvatelo dá dohromady s velkým úsilím
15 dětí napříč věkovými kategoriemi a pohlavím.
Vlastníme budovu sokolovny, dvě hřiště a není to
malý areál. Dotace Můj klub nám přizná 16 500
Kč. I naprostý ignorant pochopí, že za tyto peníze
můžeme jedině nakoupit sadbu raných brambor
a na to hřiště je zasázet. Jen za energie máme
v průběhu roku náklady 50-60 tisíc. Kde by takový
klub měl vzít peníze na rekonstrukce a opravy?!
Díky bohu za obětavost soukromých sponzorů.
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Kraj začíná s dotacemi na tak vysokých minimálních částkách + spoluúčast, na které nedosáhneme, stát nám laskavě pošle 16,5 tisíce a ještě
člověk v televizi poslouchá, jak děti nesportují.
Ony by sportovaly, ale musí mít také odpovídající
podmínky, a ne sportoviště z pravěku.
BK Teplice
Nejvíce nás tíží nedostatek tělocvičen, dále
pak nedostatek trenérů a možnosti jejich plnohodnotného ohodnocení ... Ale tělocvičny v Teplicích, to je opravdu hrůza – je zde strašně málo
prostoru ke sportování dětí.
TJ Sokol Velké Opatovice (okres Blansko)
Aktuálně řešíme problém s účetním TJ, neboť
stávající dobrovolný skončil.
Dále řešíme problém s trenéry (odměna) - částečně financujeme programem Můj klub.
Potřebujeme opravit sokolovnu
z venku, ale podmínky žádosti
na MŠMT jsou pro nás prakticky nesplnitelné (výše příspěvku
města, odsouhlasení zastupitelstvem atd). Provoz sokolovny se
daří zhruba vykrývat z dotací
a pronájmů. Všichni členové VV
TJ vykonávají svou funkci zdarma, ale nevím, jak poskládáme
VV TJ po letošní volební valné
hromadě TJ. Obecně cítím problém nejen v malém zájmu mládeže sportovat a něco dokázat,
ale dnes už také v přístupu rodičů, kdy žáky do oddílu stolního tenisu odkládají
podobně jako do družiny.
TJ Sokol Polnička (okres Žďár nad Sázavou)
Největší problém je motivovat lidi k trenérské práci. Máme peníze, zájem ze strany dětí, výbavu i sportoviště, ale nemáme dost lidí, kteří by vedli naše oddíly, natožpak vykonávali funkcionářskou práci. Ani
odměny nemotivují. Pomohla by možná kampaň, jak
je super být trenérem a pracovat s mládeží. Ale kdybychom věděli, jak na to, už to děláme.
TJ Slavoj Svobodné Dvory (Hradec Králové)
Hlavní problém je absolutní nedostatek cvičitelů dětí a mládeže, způsobující zánik cvičení dětí,
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a tím i předpokládané problémy s výhledem do
budoucnosti TJ. Nedostatek vidíme v minimu společenského hodnocení cvičitelů a v nedostatku
financí na jejich podporu. Schopní a aktivní lidé,
kteří v minulých letech pracovali jako dobrovolní
cvičitelé, mají v dnešní době minimum času na
vlastní rodiny, natož na cvičitelskou práci. Budoucnost vidíme v profesionálním vedení cvičení
a sportování kvalifikovanými trenéry.
TJ Sokol Pičín (okres Příbram)
V programu investic se očekává velká spoluúčast na realizaci stavebních projektů, Pak je ale
pro nás rekonstrukce kabin a zázemí nedosažitelná. Máme zpracovanou projektovou dokumentaci
na rekonstrukci, ale nejsme schopni objekt zázemí zmodernizovat zásadně sami a možná budeme
nuceni náš majetek přenechat obci, aby převzala
závazky vyplývající z poskytnutých dotačních titulů.
TJ Sigma Lutín (okres Olomouc)
Nejsou trenéři mládeže, a když už se někdo
najde, tak chce peníze – a ty nejsou. Ubývá rapidně sportujících dětí. Rodiče nemají zájem na
sportování svých dětí a trenérů z jejich řad je
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málo. Když už, tak pošlou dítě na trénink, aby
měli klid. Co se týče sportovních areálů, tak peníze stačí tak na základní údržbu. Pokud je areál
starý desítky let jako ten náš, tak jeho obnova
trvá strašně dlouho. Opravujeme podle finančních možností strašně pomalu (např. máme 4
fotbalové šatny v jedné budově, před dvěma
roky jsme opravili jednu šatnu, příští rok chceme opravit druhou, kdy ty další – nevíme). Může
se stát, že šatny nebudeme mít opravené ani za
dalších 5-6 let).
TJ Pavlovice u Kojetína (Prostějov)
Jsme pro větší zapojení OS ČUS, která mají
přehled o spolcích na úrovni okresů, jejich potřebách a hospodaření – navíc jsou schopna doporučit a pomoci administrovat dotace. Jejich
činnost je pro spolky, o které se starají pouze
lidé ve volném čase a bez nároku na odměnu,
naprosto nezastupitelná. Je třeba více podpořit
činnost obratově drobných spolků s velkou základnou a méně sportovních podnikatelů, jejichž
násobně větší podpora sportovní prostředí jen
deformuje.
Autor: KT ČUS
Foto: ČASPV a ČUS Sportuj s námi
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Tokio už zná nový termín letní olympiády v roce 2021
Odložené letní olympijské hry v Tokiu se v příštím
roce uskuteční od 23. července do 8. srpna. Největší sportovní svátek planety se tedy bude konat
prakticky ve stejném termínu, jak bylo stanoveno
v tomto roce, kdy olympiáda měla začít 24. července a skončit 9. srpna. Navazující paralympiáda
se v Tokiu uskuteční od 24. srpna do 5. září 2021.
„Je třeba určitý čas k výběru sportovců, jejich
kvalifikaci, tréninku a přípravě. Shodli jsme se,
že bude nejlepší umístit přeložené hry do termínu letních prázdnin v Japonsku. Vzhledem k dopravě, zajištění dobrovolníků, distribuci lístků,
stejně jako k situaci kolem nemoci Covid-19,
myslíme, že bude nejlepší přeložit olympijské hry
o rok, na léto 2021,“ sdělil předseda organizačního výboru her v Tokiu Joširo Mori.
Letní termín však původně kolidoval s mistrovstvím světa v atletice, které ale mezinárodní federace přeložila na rok 2022. Posun čeká nejspíše
také plavecký šampionát.
Japonští odborníci již spočítali, že odklad her
bude stát jen samotné Japonsko podle prvních

odhadů 641 miliard jenů (v přepočtu asi 147 miliard korun). Olympijský oheň, který byl zažehnut
v řecké Olympii 12. března letošního roku bez
účasti diváků, po celou dobu do začátku Her už
v Japonsku zůstane.
Olympijské hry byly odloženy poprvé za 124
let své existence. Neuskutečnily se ve válečných letech 1916, 1940 a 1944 a v době studené
války je v letech 1980 a 1984 ovlivnily bojkoty
výprav.

Rusko požaduje revokaci svého vyloučení
z olympijských her
Mezinárodní sportovní a dopingové
organizace by podle ruského ministra sportu Olega Matycina měly
v současné koronavirové krizi otočit stránku a zapomenout na vyloučení Ruska z olympijských her.
Rusko dostalo čtyřletý zákaz účasti na vrcholných sportovních akcích,
kterým ho Světová antidopingová
agentura WADA potrestala za zmanipulování dat
z moskevské laboratoře. Proti trestu se Rusko odvolalo. Slyšení u arbitráže CAS, které se mělo uskutečnit
na konci dubna, bylo kvůli pandemii odloženo.
„Vedení Mezinárodního olympijského výboru,
WADA a soudci, kteří budou rozhodovat, musí pochopit, že nyní žijeme v odlišných podmínkách.
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Když jsou teď všichni izolovaní
a zavření doma, změní to psychiku a lidí pochopí, co má přednost
a co lze odložit,“ uvedl Oleg Matycin.
Dopingové prohřešky Ruska
se na sebe nabalují už řadu let.
V roce 2015 vyšetřovací komise
WADA informovala o systematickém státem podporovaném dopingovém programu.
Ruský atletický svaz je od té doby suspendován,
potrestána byla i národní antidopingová agentura
RUSADA. Kvůli krytí dopingových kauz a manipulaci
s daty z moskevské laboratoře bylo Rusko vyloučeno
už z olympijských her v Pchjongčchangu, kde mohli
startovat jen vybraní ruští sportovci s neutrálním
statusem.
Autor: KT ČUS
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Vznikl manuál, jak dosáhnout genderové
rovnosti ve sportu
Ačkoliv je do sportu v Evropě a po celém světě
zapojeno stále více a více žen, genderová nerovnost stále přetrvává a je zakořeněna v mnoha oblastech, ať už zjevně (například v účasti),
nebo skrytě (například v zobrazování sportovkyň
a sportovců).
Genderová nerovnost ve sportu se obecně týká
těchto oblastí: přístup ke sportu a k jeho provozování, tělesná výchova a fyzické aktivity, přístup
k odpovědnosti, účast ve sportovních řídících orgánech a rozhodovacích rolích, přístup ke zdrojům, platům, finančním pobídkám a sportovním
zařízením, mediální pokrytí sportovkyň a ženského sportu, opětovné začlenění na trh práce po
skončení sportovní kariéry, násilí na základě pohlaví včetně obtěžování a zneužívání.

ním federacím uznávaným MOV, jejichž disciplína
byla zařazena do programu posledních olympijských her (2016/2018).
Projekt měl velmi vysokou míru odezvy (85 %)
a lze proto učinit závěr, že studie je pro zúčastněné země reprezentativní. V ČR obdrželo dotazník 43 organizací, 39 z nich ho vyplnilo, což
odpovídá odezvě 91 %.
Manuál s doporučenými postupy, který následně vznikl, obsahuje jedenáct informačních
listů, které se většinou věnují konkrétním oblastem sportovní činnosti, jako jsou lidské zdroje a vedení, financování, komunikace, školení
a vzdělávání či sportovní akce.

Praktický návod pro sportovní organizace, jak zvýšit genderovou rovnost
ve sportu v různých oblastech, vznikl v rámci projektu „ALL IN: Směrem
k rovnosti mužů a žen ve sportu“. Jde
o společný projekt Evropské unie a Rady
Evropy, který probíhal v období 1. března
2018 až 31. října 2019. Česká republika
se do něj zapojila prostřednictvím Ministerstva školství ve spolupráci s Komisí
rovných příležitostí ve sportu ČOV.
„V oblasti genderové rovnosti dlouhodobě chybí výzkumná data srovnatelná na mezinárodní úrovni. Proto Evropská komise a Rada
Evropy na základě požadavku z jednotlivých organizací včetně Mezinárodního olympijského výboru
iniciovaly tento projekt,“ vysvětluje Naďa Knorre, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve
sportu ČOV. Závěrečná analytická zpráva zde.
Do projektu se zapojilo osmnáct zemí. Dotazníkové šetření připravila společně s konzultačním týmem profesorka Kari Fastingová, čestná
prezidentka organizace Women Sport International. Otázky průzkumu byly předloženy národním
olympijským výborům, ministerstvům/vládním
orgánům odpovědným za sport a národním sportovním federacím přidruženým k 35 mezinárod-
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Úspěšná basketbalová trenérka Natália Hejková

„Díky národní analýze si každá země může
v jednotlivých oblastech uvědomit své postavení
ve srovnání s ostatními. Manuál navíc obsahuje
hodně dobrých příkladů z jiných zemí a také
informace o tom, jak se zastoupení mužů a žen
změnilo, když se konkrétní projekty zavedly do
praxe. Pokud některá organizace zjistí, že v něčem pokulhává, může manuál využít a udělat výrazný krok vpřed směrem k rovnosti ve sportu,“
dodává Naďa Knorre.
Česká unie sportu se bude problematice genderové nerovnosti ve sportu věnovat i v dalších
vydáních zpravodaje.
Autor: KT ČUS
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ČUS podpořila deklaraci fitness sektoru –
pohyb jako prevence i lék
Ekonomické následky mimořádných opatření,
která byla v ČR vyhlášena v souvislosti s omezením šíření epidemie koronaviru, v řadě oblastí
výrazně zasáhly podnikání. Fitness sektor patří
nepochybně k oblastem, které jsou omezeny
nejvíce. Sportovní a fitness organizace ČR proto
v průběhu dubna vydaly deklaraci, v níž žádají
podporu a otevření sportovišť. Tuto deklaraci
podpořila také Česká unie sportu.
Ačkoliv Vláda ČR svým rozhodnutím umožnila
s platností od 27. dubna za specifikovaných podmínek opět otevření fitness, deklarace se vztahuje i na další požadavky.

ními opatřeními proti šíření koronaviru v ČR, a to na
všech úrovních podnikání – tedy jak pro OSVČ, tak
i pro malé a střední společnosti, spolky s vedlejší
hospodářskou činností, vzdělávací společnosti i dodavatele sportovního zařízení a služeb.

Zdraví jako priorita

„Česká unie sportu se připojuje k podpoře deklarace sportovních a fitness organizací. Vítáme
postupné uvolňování sportovišť, neboť aktivní
sport a pohyb bezprostředně souvisí se zdravím,
psychikou i odolností vůči nemocem. Očekáváme,
že stát finančně nebo daňově podpoří všechny
sportovní subjekty, včetně těch podnikatelských,
a poskytne jim dostatek prostředků na
provoz a údržbu sportovišť a rozšíření
nabídky pro širokou veřejnost. Čím lepší
podmínky pro sport a zdraví prospěšné
aktivity občanů se podaří vytvořit, tím
bude mít Česká republika zdravější populaci,“ říká Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu.
Dalším bodem deklarace jsou i dlouhodobé dopady, jako je zařazení pravidelné pohybové aktivity a zdravého
životního stylu mezi hlavní politické
i společenské a vzdělávací priority v ČR.

Dlouhodobá státní podpora

„Nejen aktuálně probíhající světová pandemie
koronaviru COVID 19, ale i dlouhodobě vzrůstající
výskyt celé řady onemocnění přímo souvisejících
s klesajícím množstvím fyzické aktivity v každodenním životě významně poukazují na to, jak
právě pravidelný pohyb zásadně pozitivně ovlivňuje fyzickou i psychickou kondici populace. Proto
apelujeme v současné situaci na maximální podporu, znovuotevření sportovišť, a především na
dlouhodobou státní podporu pro subjekty zabývající se pohybem,“ shrnuje cíl deklarace Jana
Havrdová, prezidentka České komory fitness.
Deklarace žádá maximální státní podporu pro
všechny podnikatelské subjekty zasažené restriktiv-
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„Je prokázáno, že pohybová aktivita ve
spojení s kvalitní výživou může na přímých
i nepřímých nákladech ušetřit až jednu třetinu nákladů na zdravotní péči České republiky. Žádáme
proto o jednoznačný statut veřejné prospěšnosti
pro všechny aktivity provozování i poskytování tělovýchovných služeb, které vnímáme jako
zdraví prospěšné pohybové a sportovní aktivity.
Stejně tak navrhujeme systémové zařazení pravidelné fyzické aktivity nejen mezi preventivní, ale
i mezi léčebné metody péče o zdraví občanů České
republiky, a to jak na úrovni efektivní spolupráce
sportovních profesionálů s lékaři, tak i spolupráce
se zdravotními pojišťovnami,“ podotýká Jana Havrdová s tím, že dalším požadavkem deklarace je
zařazení služeb nabízejících pohybové aktivity do
druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.
Autor + foto: Česká komora fitness
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Zajímavosti a novinky z Vyšší odborné školy ČUS
Co dělá Vyšší odborná škola ČUS
v současné nelehké době? Její vedení, pedagogové i studenti se velmi
rychle museli přeorientovat na čistě
online výuku. Pro mnohé to nebylo
jednoduché, ať z důvodu domácího vybavení, nastavení vhodného
způsobu výuky nebo i vlastní zodpovědnosti a přístupu k jinému režimu. Nicméně
všichni to úspěšně zvládají, snaží se a vycházejí
si vstříc.

Daniel Vejmelka a Benjamin Lavallée jsou již třetím rokem studenty
VOŠ ČUS. Ke studiu nastoupili už jako
opory lakrosového národního týmu
a také jejich mateřského klubu SK Lacrosse Jižní Město. Ale jak se postupem času zájmy i fyzické dispozice či
zdraví mění, oba svůj zájem vedle lakrosu přesměrovali ještě jiným směrem. Vedle studia a reprezentace v české lakrosové reprezentaci
věnují nyní úsilí i rozvoji svého podnikání.

Vedle výhradní online výuky se vedení zaměřuje
též na zdokonalování a modernizování webových
stránek i sociálních sítích Instagram a Facebook.
Nově byla spuštěna online přihláška ke studiu i do
trenérských kurzů.

Kamarádi od dětství se totiž nebáli a založili si
vlastní sportovní firmu, kde úročí nejen své zkušenosti z aktivního sportu, ale také znalosti ze studia.
Sport Recovery, jak se jmenuje jejich nová sportovní firma, má být oporou profesionálním i rekreačním sportovcům a pomáhat jim v jejich přípravě i regeneraci. Inspirací jim byly reprezentační
týmy z USA a Kanady, jejichž členové regenerační
pomůcky běžně používají. Zaměřili se tak na problematiku nedostatku možností regenerace u nás.

Proto jsme se rozhodli pravidelně představovat novinky z prostředí VOŠ ČUS i některé naše
studenty. Vybíráme studenty, kteří jsou zajímaví
nejen svými sportovními úspěchy, ale také profesními úspěchy na poli trenérství, činovnictví ve
sportu nebo v jiných oblastech sportovního prostředí.

Od lakrosu k podnikání

Jako první jsme vybrali hned dva studenty třetího ročníku. Oba jsou úspěšní reprezentanti v lakrosu, vzorní studenti a v brzké době se chystají
k absolutoriu, u kterého jim budeme držet palce.
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Jeden z jejich prvních cílů je dostat se do
podvědomí českých sportovců a seznámit je
s novými možnostmi regenerace. Jsme rádi, že
si nestanovují malé cíle a budeme jim držet palce
v jejich úsilí. Koho zajímá jejich současná činnost
podrobněji, může navštívit jejich web či sociální
sítě Instagram a Facebook.
Autor: VOŠ ČUS, foto: archiv
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