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VV ČUS ocenil metodickou pomoc sportovním klubům, 
kterým MŠMT odmítlo přidělit dotaci

Letošní deváté zasedání Výkonného výboru 
České unie sportu se uskutečnilo 12. listopa-
du v Praze. V úvodu jednání informoval mís-
topředseda ČUS Marek Hájek o první oficiální 
prezentaci záměrů a činnosti nově ustavené 
Národní sportovní agentury, kterou přednes-
li její představitelé – předseda Milan Hnilička 
a místopředseda Ivo Lukš – 7. listopadu v aule 
ČUS na Strahově v rámci programu celostátní 
porady zástupců sportovních klubů a tělový-
chovných jednot ČUS. 

Současně ocenil profesionální úroveň obsahu 
této prezentace, deklarovaný příslib agentury po-
moci v rozvoji českého sportu i předpokládanou 
spolupráci s ČUS. Tlumočil také velice pozitivní 
ohlasy účastníků porady na první oficiální před-
stavení agentury a uvedl, že představitelé agen-
tury seznámí se svými plány a vizemi 14. listopa-
du i předsedy národních sportovních svazů.

Marek Hájek dále informoval členy VV ČUS 
o přípravě metodické pomoci zhruba 350 spor-
tovním klubům, které byly v letošním roce 
v rámci dotačního programu Můj klub odmítnu-
ty. ČUS zastává názor, že pokud bylo důvodem od-
mítnutí nevyrovnání se státním rozpočtem, jedná 
se ze strany ministerstva o neoprávněný postup. 
Klubům bude nabídnut možný postup, jakým způ-
sobem se proti takovému rozhodnutí bránit.

VV ČUS rovněž vyslechl zprávu o činnosti po-
radních orgánů za uplynulé období. V současné 
době má VV ČUS pro svou práci k dispozici tyto 
poradní orgány: Legislativní radu ČUS, Komisi VV 
ČUS pro strategii péče o SK/TJ a pro spolupráci se 
samosprávami, Komisi VV ČUS pro podporu činnos-

ti sportovních svazů, Komisi pro strategii a rozvoj 
horských středisek spoluvlastněných ČUS, Komisi 
VV ČUS pro přípravu nového sídla ČUS a Komisi 
sportovně ekonomických analýz a strategií VV ČUS.

V dalším jednání VV ČUS schválil strukturu a roz-
sah žádosti o poskytnutí státní dotace pro rok 2020 
z programu MŠMT určeného na Podporu zastřešují-
cích sportovních organizací. Celková výše požado-
vané dotace dosahuje částky 149 milionů korun, 
přičemž hlavní důraz je kladen na zabezpečení 
provozu a rozvoje územních pracovišť ČUS – Ser-
visních center sportu (SCS). Ta působí ve čtrnácti 
krajích a pětasedmdesáti okresech České republi-
ky a poskytují odborný servis a poradenství spor-
tovním klubům v rámci jednotlivých regionů. ČUS 
pro ně požaduje 93 milionů korun, což představuje 
zhruba milion korun na jedno SCS. Tyto prostřed-
ky jsou určené na nájmy kanceláří, platby energií 
nebo platy, ale dlouhodobě neumožňují získávat 

nové manažery, ani žádný další rozvoj SCS, 
která tak často fungují jen díky obětavosti 
svých pracovníků.

VV ČUS přijal pozitivně zprávu o hos-
podaření ČUS v období ledna až září 
2019. Výsledky hospodářské činnosti jsou 
lepší v porovnání s plánem o 2,46 milionu 
korun a při započtení nákladů na neuplat-
něné DPH činí reálný hospodářský výsle-
dek k 30. září zisk 15,63 milionu korun. 

Při této příležitosti poděkoval předseda ČUS 
Miroslav Jansta všem manažerům zodpovědným 
za provoz hospodářských středisek ČUS za jejich 
práci i výsledky v tomto roce. Na základě skuteč-
nosti, že ČUS disponuje volnými vlastními zdroji, 
schválil VV ČUS poskytnutí příspěvku ve výši 1,45 
milionu korun Okresním organizacím ČUS. 

VV ČUS dále upozornil na povinnosti sportov-
ních spolků z hlediska zápisů do veřejných i ji-
ných rejstříků, neboť za případné nedostatky 
mohou být citelně sankcionovány. Informace bu-
dou distribuovány členským subjektům ČUS a jsou 
zveřejňovány ve Zpravodaji ČUS (https://www.
cuscz.cz/o-nas/ctete-zpravodaj-cus.html).

 Autor: KT ČUS

https://www.cuscz.cz/o-nas/ctete-zpravodaj-cus.html
https://www.cuscz.cz/o-nas/ctete-zpravodaj-cus.html
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Jaké jsou vize a hlavní úkoly Národní sportovní 
agentury, která vznikla v srpnu a od roku 2021 
přebere kompletně státní podporu od MŠMT? To 
se mohli dozvědět zástupci sportovních klubů 
a tělovýchovných jednot na republikové po-
radě, která se konala ve čtvrtek 7. listopadu 
v aule České unie sportu. O týden později si vy-
slechlo stejné informace také šedesát zástupů 
národních sportovních svazů. Plány jim před-
stavili předseda agentury Milan Hnilička a její 
místopředseda Ivo Lukš.

 
Jsme noví, plní nadšení a plánů. Takhle 

ve zkratce by se daly vystihnout první prezentace 
Národní sportovní agentury. V aule ČUS její zá-
stupci načrtli základní vize v podobě „desatera“, 
ale vrátili se také k aktuálním problémům, které 
tíží sportovní kluby a jednoty. „Jde hlavně o pro-
gram Můj klub,“ přiznal předseda Milan Hnilička. 
„Je to velké téma, které se nepovedlo. A do-
dnes se na mě nebo na premiéra obrací kluby 
s mnohými prosbami. Jeden z největších úkolů 
je tento program vylepšit. V tom bude role ČUS 
určitě důležitá.“

Národní sportovní agentura se dvakrát představila 
na půdě České unie sportu 

Důležitá role územních pracovišť
Národní sportovní agentura bude přerozdělo-

vat dotace od roku 2021. V současné době teprve 
vzniká a nastavuje si základní funkce vnitřního 
aparátu. Náběh její činnosti bude postupný. 
„Proto si velmi vážíme, že nám už nyní ukázala, 
na co se bude v nejbližší době zaměřovat a jaká 
je dlouhodobá strategie. Vážíme si toho, že se 
v ní počítá také se spoluprací s Českou unií 
sportu, jako největší střešní organizací. A to 
zejména díky využití územní podpory od na-
šich servisní center, která dlouhodobě pomá-
hají klubům a jednotám přímo v terénu při ad-
ministraci, včetně žádostí o dotace,“ prohlásil 
Miroslav Jansta, předseda ČUS.

 
Nově vzniklá agentura se prioritně bude zamě-

řovat na zvýšení podpory sportu v oblasti finan-
cování. Zásadně chce napomoci tomu, aby děti 
více sportovaly, což souvisí také s přímou podpo-
rou sportovních klubů a jednot. Tu chce agentura 
zjednodušit. „Chtěli bychom odstranit současný 
neblahý stav, ve kterém úředník slíbí dotace, 
a pak se prostředky posílají pozdě. Proto chce-
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me dotační systém zdigitalizovat. Plánujeme 
vytvořit nástroj, který bude jednoduchý, pře-
hledný jako e-shopová stránka. Hledáme pro-
cesy, jak elektronicky nastavit také komunikaci 
s tělovýchovnými jednotami a sportovními klu-
by,“ představil Ivo Lukš, místopředseda Národní 
sportovní agentury.

Podpora sportovní infrastruktury
Další důležitá oblast je také podpora provozu 

a údržby sportovní infrastruktury ve sportov-
ních klubech. Ta měla dříve samostatný dotač-
ní program, nyní je zahrnutá v rámci Programu 
Můj klub. „Bohužel, bez toho, aniž by se rozlišo-
valo, zda má někdo pět hřišť nebo žádné. Není 
to nastaveno ideálně. Sportovní infrastruktura 
v České republice je zastaralá. My bychom chtěli 
zmapovat veškerou infrastrukturu a významně 
navýšit prostředky, a přizpůsobit neinvestiční 
i investiční programy,“ dodal Ivo Lukš a doplnil, 
že agentura rozhodně nechce podcenit ani pod-
poru trenérů. „Formují děti kolem sebe, dokážou 
je strhnout pro sport, rádi bychom je dostali více 
do školek nebo škol. Budeme hledat cesty, jak je 
více podpořit.“

Navýšit a urychlit financování
Prezentace Národní sportovní agentury po-

kračovala druhým kolem ve čtvrtek 14. listopa-

du v aule ČUS v Praze na Strahově, kde se sešlo 
přibližně šedesát zástupců národních sportov-
ních svazů. 

„Chceme dosáhnout toho, že budete s dosta-
tečným předstihem vědět, co můžete čekat. 
Hodláme být s vámi v užším kontaktu,“ prohlásil 
na úvod předseda agentury Milan Hnilička. 

 
Navyšování státních prostředků do sportovního 

prostředí, zrychlené posílání dotací, digitalizace 
a kontrola. Takové jsou prioritní plány Národní 
sportovní agentury. „Její samotný vznik má už 
zásadní pozitivní dopad. Na příští rok se zved-
la podpora sportu o dvě miliardy korun. Kdyby 
nebylo Milana Hniličky, zůstali bychom na šes-
ti miliardách,“ uvedl Miroslav Jansta. Největší 
střešní sportovní organizace má společně s agen-
turou jasnou vizi – dostat rozpočet sportu na úro-
veň ministerstva kultury, které disponuje čtrnácti 
miliardami korun.

 
Sport má v současné době skoro devět miliard. 

„Přitom z mého pohledu by měl být stejně pod-
porován jako kultura. Nechápu, proč je mezi 
nimi tak propastný rozdíl. Zároveň si myslím, že 
sport přináší do státního rozpočtu více peněz než 
kultura,“ dodal Milan Hnilička. 

• poskytuje finanční podporu   

Role agentury 

• systém vzdělávání  
odborníků ve sportu 
 

• agenda ústředního  
správního orgánu 

PODPORA VZDĚLÁVACÍ ÚŘAD 

• vytváří podmínky PRO  
 sport dětí a mládeže 
     a jejich trenéry 
 sport dospělých 
 rozvoj sportu pro všechny 
 sport zdravotně postižených 

občanů 
  sportovní reprezentanty 

• spolupráce s ÚSC 

• koordinuje činnost RSC 

• koordinuje uskutečňování 
vládou schváleného plánu 

• vypracovává návrh plánu  
státní politiky ve sportu  

• antidopingový program, ADV 

• legislativně právní rámec 
sportu 

 

•  kontroluje použití podpory  

• odborné vedení dětí 
 

• věda, výzkum a zdravotní 
zabezpečení  

 
• vzdělávání aktivních 

sportovců 
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Chystají se změny
Zásadní podporu pro svazy představují do-

tace na reprezentaci, talent a organizaci spor-
tu. V nich má dojít k určité kategorizaci spor-
tů. „Ale jedině v případě navýšení prostředků 
a po projednání se sportovním prostředí. Budeme 
přihlížet k tomu, jakou má daný sport tradici, 
podmínky a výhled,“ vysvětlil Ivo Lukš. Pomoci by 
mohlo zavedení individuálních rozvojových plánů 
svazů, jehož garantem k naplňování budou jejich 
předsedové. Změny patrně nastanou také ve vy-
hlašování významných sportovních akcí. 

„Rádi bychom zavedli přehledný seznam, 
s jehož pomocí budeme vědět, jaké události se 
chystají. Součástí systému by měl být také plán 
kandidatur. Agentura svazům ráda pomůže k zís-
kání významných sportovních eventů,“ doplnil Ivo 
Lukš.

 
Svazy ocenily férový přístup

Představitelé Národní sportovní agentury odpo-
vídali na dotazy předsedů svazů. Jeden z nich se 
týkal také rychlosti vyplácení dotací. „Naším cílem 
je posílat státní prostředky do konce března. Uvi-

10. Vzdělávání, věda a výzkum

Obce a kraje, ostatní resorty9.

Propagace sportu8.

Zákon o sportu7.

Sport hendikepovaných6.

5. Státní sportovní reprezentace

Trenéři4.

Školní a univerzitní sport3.

Začneme u dětí2.

Financování sportu1.

DESATERO PRIORIT AGENTURY
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Česká unie sportu chce pomoci sportov-
ním klubům a tělovýchovným jednotám, 
které byly MŠMT vyřazeny z okruhu opráv-
něných žadatelů dotace Můj klub 2019.

 
ČUS zastává právní názor, že SK a TJ, vy-

řazené v roce 2019 z důvodu souvisejících 
s dotačním programem Můj klub 2018, byly 

vyřazeny neoprávněně a připravuje návod 
dalšího postupu pro tyto vyřazené SK a TJ. 
Současně zajistí pro zájemce prvotní práv-
ní podporu. 

 
Pro další informace k této problematice 

kontaktujte příslušné Servisní centrum spor-
tu ČUS. Kontakty zde

díme, jak moc to bude reálné, ale rádi bychom se 
na tento termín upnuli. Nemůže se stát, že peníze 
nemají kluby na účtech ani v polovině listopadu. 
Umím si představit, že i financování sportovních 
svazů se dá zrychlit,“ potvrdil Milan Hnilička.

 
Rozebírala se také podpora zahraničních výjez-

dů reprezentací, nebo jaká bude struktura agen-
tury. Ta bude mít v příštím roce osmnáct zaměst-
nanců, v následujícím období šedesát a cílem je 
osmdesát zaměstnanců. 

„Chci agenturu pochválit za prezentaci féro-
vého přístupu ke svazům,“ shrnul obsah setká-
ní předseda Českého minigolfového svazu Tomáš 
Navrátil. 

Představitelé Národní sportovní agentury záro-
veň uvedli, že se svými plány seznámí také Čes-
kou obec sokolskou či Sdružení sportovních svazů 
ČR a čeká je také několik výjezdů do krajských 
samospráv.

 Autor KT ČUS
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a podmínky pro 
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Pomoc neuspokojeným žadatelům  
v programu Můj klub 2019

https://www.cuscz.cz/kontakty/podle-kraju.html
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Poradna: Povinnost zápisu spolku do evidence údajů 
o skutečných majitelích

Upozorňujeme, že již jen do 1. 1. 2021 mají 
spolky čas zapsat stanovené údaje do evi-
dence údajů o skutečných majitelích (dále 
jen evidence). Přestože se může zdát, že se 
jedná o pouhou formalitu, je třeba důrazně 
doporučit, aby SK/TJ tuto povinnost nepod-
cenily a stanovenou lhůtu dodržely (některé 
důsledky neprovedení zápisu jsou uvedeny 
dále). Shodně jako v jiných případech mohou 
SK/TJ pro zápis do této evidence využít služeb 
Servisních center sportu ČUS, která působí při 
Okresních sdruženích ČUS. 

Bližší informace o evidenci sice již byly 
na stránkách Zpravodaje ČUS publikovány, nicmé-
ně je namístě opakovaně si připomenout, co tato 
evidence vůbec je, jaké údaje se do ní zapisují 
a jak při zápisu postupovat. 

Evidence údajů o skutečných majitelích je 
neveřejný rejstřík a jsou v něm evidováni 
skuteční majitelé právnických osob zapsaných 
do jednoho z veřejných rejstříků (§118b a násl. 
zákona č. 304/2013Sb., v platném znění). Tako-
vým veřejným rejstříkem je mimo jiné i spol-
kový rejstřík, a proto se povinnost zápisu týká 
i spolků. 

Kdo je považován za skutečného majitele de-
finuje zákon č. 253/2008Sb. o některých opat-
řeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu (§4 cit. zák.).

V případě spolku je skutečným majitelem fy-
zická osoba: 

1.  která disponuje více než 25 % hlasovacích 
práv spolku, 

2.  která má být příjemcem alespoň 25 % z roz-
dělovaných prostředků, nebo

3.  která je členem statutárního orgánu, není-
-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit 
podle bodu 1 nebo 2.

Skutečným majitelem tak nikdy nemůže být 
právnická osoba, tedy např. jiný spolek, byť by 
mu svědčila výše uvedená hlasovací většina.

Většina sportovních spolků nemá skutečného 
majitele v tom smyslu, že by existovala osoba nebo 
osoby, které mají ve spolku fakticky nebo právně 
možnost vykonávat rozhodující vliv (viz bod 1. 

a 2.). Sportovní spolky, sdružené v ČUS, 
jsou totiž zpravidla založeny na princi-
pu demokratického rozhodování většiny 
členů. Členové spolku pak navíc nemají 
ani žádnou majetkovou účast na spolku. 
Přesto má i sportovní spolek povinnost 
evidovat své skutečné majitele. Totéž 
platí i pro pobočný spolek (návrh na zápis 
ovšem podává spolek hlavní).

Z uvedeného vyplývá, že nejčastěji 
se bude u sportovního spolku jednat 
o situaci, kdy do evidence skutečných 
majitelů bude spolek zapisovat svůj 
statutární orgán. Pokud má spolek po-
dle svých stanov individuální statutární 

orgán (např. předsedu) zapíše se do evidence jen 
předseda. Jestliže má spolek statutární orgán 
kolektivní (např. výbor) zapíšou se do evidence 
všichni členové takového orgánu. 

Zápisy do evidence provádí příslušný rejstříko-
vý soud. Pro návrh na zápis je třeba využít tzv. in-
teligentní formulář (https://issm.justice.cz/po-
dani-navrhu/formular). Vyplněný formulář (lze 
pouze elektronicky) je třeba zaslat (nebo jinak 
doručit) místně příslušnému rejstříkovému sou-
du (shodný soud, který vede spolkový rejstřík).  
Pozor: je vyžadován úředně ověřený podpis. 

https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular
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Samotné vyplnění formuláře by ve většině 
požadovaných údajů nemělo činit větší pro-
blémy. Určitá nejasnost může vyvstat u údajů 
specifikujících, na čem je pozice skutečného 
majitele založena. Zatím sice nejsou větší 
praktické zkušenosti, ale lze doporučit násle-
dující postup:

1.  zvolit nabízenou možnost „Postavení skuteč-
ného majitele je založeno jinak“

2.  dále zvolit možnost „Slovní vyjádření posta-
vení“

3.  vypsat text: „Postavení skutečného majitele 
je založeno právní fikcí tak, že jím je člen / 
členové statutárního orgánu, neboť skuteč-
ného majitele nelze určit jinak“.

Vzhledem k tomu, že údaje o statutárním or-
gánu jsou zjistitelné z veřejného spolkového rejs-
tříku, lze předpokládat, že k tomuto typu zápisu 
(skutečný majitel = člen statutárního orgánu) 
není třeba dokládat žádné přílohy. 

U spolků není návrh na zápis údajů do evidence 
skutečných majitelů zpoplatněn. 

S případným nesplněním evidenční povinnosti 
v uvedené lhůtě nejsou v současné době spoje-

ny žádné přímé sankce. Ale určité negativní dů-
sledky nesplnění této povinnosti mít může. Jako 
příklad lze uvést, že banka je ze zákona povinna 
v rámci uskutečňování některých svých obchodů 
provést tzv. kontrolu klienta, která mimo jiné 
zahrnuje i zjištění skutečného majitele. Pokud 
takovou kontrolu z nějakého důvodu nemůže 
provést (např. tedy proto, že nebude proveden 
příslušný zápis v evidenci), je povinna odmítnout 
uskutečnění obchodu. Obchodem pak může být 
i zřízení bankovního účtu. 

Pro úplnost je třeba doplnit, že rejstříkový 
soud v případě úspěšně provedeného zápisu spo-
lek nikterak nevyrozumí. V rámci formuláře pro 
zápis je však umožněno vyplnit e-mailovou adre-
su, na kterou je zaslána automaticky generovaná 
zpráva o provedeném zápisu. Na druhou stranu, 
pokud soud z nějakého důvodu zápis neprovede, 
spolek o tom vyrozumí a uvede i důvody, proč ne-
byl zápis proveden. Lze doporučit využít možnosti 
vyplnit e-mailovou adresu, neboť evidence sku-
tečných majitelů není veřejná a nelze tedy do ní 
nahlížet jako např. do spolkového rejstříku a spo-
lek si tedy nemůže tímto způsobem ověřit, zda 
k zápisu skutečně došlo. 

 Autor: Legislativně právní odbor ČUS 
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Harrachovský areál ušetří na ročních  
nákladech třičtvrtě milionu

Skončil několikaletý soudní spor státu s ha-
rrachovským lyžařským areálem. „Po řadě 
neadekvátních útoků je rozhodnutí soudu 
naším jednoznačným vítězstvím," konstatoval 
po obdržení rozsudku Miroslav Jansta, před-
seda České unie sportu, která je majoritním 
akcionářem areálu. 

Z výsledků předmětného sporu je zřejmé, že 
obvyklá cena pozemků, ke kterým uzavřely Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a Sportovní areál Harrachov dne 18. listopadu 
2016 kupní smlouvu za cenu ve výši 56.570.000 Kč, 
činí s přihlédnutím k rozhodnutí soudu částku 
52.756.980,- Kč, tedy o 3.813.020,- Kč méně, než 
v předmětné kupní smlouvě, které nebyla uděle-
na schvalovací doložka ze strany Ministerstva ži-
votního prostředí ČR a která byla podrobena me-
diální kritice pro nízkou cenu, kdy se spekulovalo 
dokonce o ceně přesahující 70 milionů Kč.

 
Cena vyplývá z rozhodnutí Krajského soudu 

v Hradci Králové. Ten ve sporu o vydání bezdů-
vodného obohacení za užívání pozemků v lyžař-
ském areálu Harrachov vedeném mezi Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
a společností Sportovní areál Harrachov,a. s., 
vydal 20. listopadu 2019 rozsudek, podle které-
ho byla z celkově státem žalované částky ve výši 

1.454.418 Kč uložena areálu povinnost uhra-
dit částku ve výši 868.257 Kč, zatímco v částce 
586.161 Kč byla žaloba zamítnuta.

Znamená to, že na základě rozhodnutí soudu 
znovu vstoupí ČUS do jednání se státem ohled-
ně odkupu pozemků v Harrachově?

„Aktuální rozsudek Krajského 
soudu v Hradci Králové bereme 
jako první objektivní rozhodnu-
tí ze strany státu. Skončil tím 
několikaletý soudní spor o výše 
pronájmu v harrachovském ly-
žařském areálu. Chceme nyní 
jednat se státem, krajem a s ly-
žařským svazem o budoucí kon-
cepci celého areálu. Jsme na to 
připraveni. Ano, mohli bychom 
se o výši pronájmu státních po-
zemků soudit dál, ale upřednost-
ňujeme debatu/konstruktivní 
jednání o budoucnosti,“ uvádí 
Miroslav Jansta, předseda České 
unie sportu.

Jakou výši nájmu tedy bude SAH nyní ročně 
státu platit a o kolik se zvýší oproti současnému 
stavu?

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: KT ČUS

Položka Výměra v m2
Výše ročního 

nájmu při 
dané výměře

Výše ročního 
nájemného 
podle posledních 
platných smluv 

223 787 2 192 836,00

Roční výše bezdů-
vodného obohacení 
žalovaného ze 
strany ÚZSVM*

223 787 3 522 820,00

Roční výše bezdů-
vodného obohacení 
přiznaného sou-
dem*

223 787 2 742 981,33

* Rozsudek zněl na období 9 měsíců, částka odpovídající 
ročnímu nájemnému byla dopočítána
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Český fotbal postoupil posedmé za sebou  
mezi evropskou elitu

Česká fotbalová reprezentace to doká-
zala a udržela dosavadní skvělou sérii! 
Národní mužstvo samostatné České re-
publiky postoupilo ze všech sedmi kvali-
fikací mistrovství Evropy do závěrečné-
ho turnaje. Definitivní razítko na účast 
na EURO 2020 dalo 14. listopadu v Plzni 
vítězství nad Kosovem 2:1. Na celkové 
druhé – a postupové – příčce týmu tre-
néra Jaroslava Šilhavého už nic nemoh-
la změnit ani porážka v posledním duelu kvalifi-
kační skupiny v Sofii s Bulharskem 0:1. 

Cesta na evropský šampionát se však nerodila 
lehce. Kosovo se totiž v 50. minutě po rychlém 
brejku a Nuhiově přesné hlavičce ujalo neče-
kaně vedení. Český celek však inkasovaný gól 
nesrazil do kolen. Po krátkém nadechování se 
na kosovskou branku začala valit lavina útoků 
a přibývaly šance. V 71. minutě se do odraže-
ného míče opřel Král a přesnou 
střelou k tyči překonal brankáře 
Murici. A v 79. minutě Češi drtivý 
tlak zužitkovali. Po rohu se dostal 
míč ke Královi a jeho hlavičku 
ještě lehce před gólmanem tečo-
val do sítě Čelůstka – 2:1!

„Jsem rád, že jsme dokázali vý-
sledek otočit. Ukázal se charakter 
týmu. Hráčům jsem děkoval. Ne-
bylo to pro ně lehké, vstup měli 
dobrý, nedali šance, tlak vyzněl 
do ztracena, přišla nervozita. 
A pak jsme dostali gól, který nás 
nastartoval. Hráči zaslouží obdiv. 
U týmu jsme přes rok a myslím 
si, že jsme udělali kus práce. Hráči získávají 
jistotu, souhra se lepší, těší se na sebe. Z toho 
pramení i takové obraty. A až se uzdraví Schick, 
Suchý a Dočkal, budeme ještě silnější a na ev-
ropském šampionátu konkurenceschopní,“ zhod-
notil ambice týmu trenér Jaroslav Šilhavý.

Lístky v prodeji od 4. prosince
V pořadí 16. mistrovství Evropy ve fotbale 2020 

se bude konat ve dvanácti městech ve dvanácti 

různých evropských zemích jako připo-
mínka 60. „narozenin“ evropského fot-
balového šampionátu. Vítěz turnaje se 
kvalifikuje na Konfederační pohár FIFA 
2021. Hostitelskými městy budou Baku, 
Mnichov, Řím, Petrohrad, Kodaň, Dub-
lin, Budapešť, Brusel, Amsterodam, Bu-
kurešť, Bilbao, Glasgow a Londýn, kde 
se uskuteční také finále.

Čeští fanoušci si už brzy budou moci pořídit 
vstupenky na zápasy fotbalové reprezentace 
na EURO 2020. Předprodej začne ve středu 4. 
prosince a potrvá přesně dva týdny. Největší 
šanci na získání lístků budou mít členové oficiál-
ního Fanklubu fotbalové reprezentace. Informaci 
zveřejnila Fotbalová asociace České republiky 
(FAČR). Stát se členem oficiálního Fanklubu 
může každý fanoušek na internetových strán-
kách fanklubrepre.cz.

Přesné ceny vstupenek, počty dostupných líst-
ků a další podrobnosti pro české fanoušky budou 
známé až po losu, který je na programu v sobotu 
30. listopadu v Bukurešti. Až tehdy se totiž čes-
ká reprezentace dozví, proti jakým soupeřům, 
a hlavně na jakých stadionech bude hrát. Jisté 
je, že při losu základních skupin EURO 2020 se 
ocitne ve třetím ze čtyř šestičlenných výkon-
nostních košů.

Autor: KT ČUS

http://www.fanklubrepre.cz
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ČUS Sportuj s námi: Také  
prosinec nabízí spoustu  

nejrůznějších akcí
Poslední měsíc v roce se už tradičně nese ve znamení posledních běžeckých závodů a také spousty akcí 
spojených se svátkem sv. Mikuláše. Pouze na Štědrý den a v následujícím svátečním dnu utichne sportovní 
ruch, ale na Štěpána i na Silvestra už zase budou mít nadšenci dostatek příležitostí k aktivnímu pohybu.

Vybrané akce – prosinec 2019:
  1. 12. 2019 74. Mikulášský běh na Bradech   Brada – Rybníček
  1. 12. 2019 Malá cena Velké Verandy   Choceň
  3. 12. 2019 Pražský opičák  Praha 
  6. 12. 2019 Mikulášské sportování   Břeclav
  7. 12. 2019 44. Mikulášský vodácký půlmaraton  Hradec Králové
  7. 12. 2019 Vánoční turnaj 2019  Trutnov
  8. 12. 2019 Mikulášský běh  Ostrava
14. 12. 2019 O zlatou vánočku   Vimperk
20. 12. 2019 Vánoční turnaj pro příchozí   Vlašim
21. 12. 2019 Vánoční cena se soutěží Plave celá rodina   Strakonice
21. 12. 2019 Vánoční Magnus cup   Brno
26. 12. 2019 Memoriál Alfreda Nikodéma – 73. ročník  Praha
26. 12. 2019 Štěpánský běh     Prachatice
26. 12. 2019 Běh o Litultovickou vánočku   Litultovice
27. 12. 2019 Den sportovišť města Brna 2019   Brno
28. 12. 2019 Kelský biatlon   Kly
31. 12. 2019 Silvestrovský výstup na Mehelník   Písek

Ostatní akce v rámci projektu Sportuj s námi naleznete  
na https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/

TIPY NA ZAJÍMAVÉ AKCE
74. Mikulášský běh na Bradech – 1. prosince, 
Brada – Rybníček:

První prosincovou neděli se kopec Brada u Jičína 
promění ve velké běžecké mraveniště a atletické 
tretry si zde symbolicky obuje také Mikuláš. Na les-
ní trať s extrémním převýšením vedoucím až na 438 
metrů vysoký vrchol vyrazí účastníci 74. ročníku Mi-
kulášského běhu na Bradech. Účast se pravidelně 
pohybuje těsně pod pěti stovkami účastníků, pro 
které připravili pořadatelé ve třiatřiceti věkových 
kategoriích tratě o délkách od 25 do 2 800 metrů.  
Děti se mohou těšit na dvoumetrového Mikuláše, 
který jim nadělí perníčky i další suvenýry.

73. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma 
– 26. prosince, Praha:

Zlatník Alfred Nikodém je považován za zakla-
datele sportovního otužování v Československu. 
V prosinci 1923 šokoval Pražany tím, že plaval 
v ledové vltavské vodě. Na jeho počest se pořádá 
druhý svátek vánoční nejstarší a nejpopulárnější 
otužilecká akce v České republice. Také letošní, 73. 
ročník se uskuteční mezi Střeleckým a Slovanským 
ostrovem. Účastníci poplavou vzdálenosti 100, 300 
a 750 metrů a přejí si, aby teplota vody nestoupla 
nad 4° Celsia, protože do této hranice si mohou 
vyplavat otužilecké výkonnostní stupně.

https://www.cus-sportujsnami.cz/events/74-mikulassky-beh-na-bradech/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mala-cena-velke-verandy-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/prazsky-opicak-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulasske-sportovani-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/44-mikulassky-vodacky-pulmaraton/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mikulassky-beh/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/o-zlatou-vanocku/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-turnaj-pro-prichozi-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-cena-se-soutezi-plave-cela-rodina-4/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vanocni-magnus-cup-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/memorial-alfreda-nikodema-73-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/stepansky-beh-prachatice-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-o-litultovickou-vanocku-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/den-sportovist-mesta-brna-2019/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/kelsky-biatlon-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/silvestrovsky-vystup-na-mehelnik-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
https://www.cus-sportujsnami.cz/akce/
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V posledních letech tradičních 3 600 účastní-
ků přilákal letošní, 86. ročník Velké kunratické 
– z nich 2 700 zamířilo na obávanou trasu s le-
gendárním strmým výstupem na Hrádek. Vítě-
zem jednoho z nejstarších běžeckých závodů 
v České republice se stal 10. listopadu Marek 
Chrascina z Třince s více než půlminutovým ná-
skokem před Milošem Nykodýmem. Tři kilome-
try a k tomu sto metrů náročným kopcovitým 
terénem zvládl v čase 11:21 minuty, ale letitý 
rekord, který už v roce 1979 zaběhl Vlastimil 
Zwiefelhofer, i tentokrát odolal.

Velká kunratická, která byla také v tomto roce 
součástí projektu ČUS Sportuj s námi, však není 
pouze o vítězství, ale také o překonávání sebe sama 
i o skvělé atmosféře. Této akce se účastní celé rodi-
ny včetně malých dětí, aktivní a rekreační vytrvalci, 
sportovci z jiných odvětví i běžečtí veteráni. Běhá 
se na šesti tratích o délkách 370 až 3 100 metrů 
a vyhlašuje se celkem sedmadvacet kategorií.

Všechny tratě a kategorie startovaly po dvoji-
cích podle startovního čísla intervalovým způso-
bem po deseti vteřinách. Čipy pro měření času 
byly zabudovány přímo ve startovních číslech.

Jednou z aktérek v letošním roce, která ne-
chyběla na startu, byla také olympijská vítězka 
v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. V cíli ne-
skrývala únavu, ale výmluvy nehledala. „Nemám 
natrénováno, moc nemohu chodit běhat, takže 
jsem se spíše nechala ze společenských důvodů 
vytáhnout, protože ta akce má tradici a historii. 
Chodí sem spousta známých a kamarádů, takže 
to beru spíše jako strávenou neděli v partě lidí, 
které mám ráda,“ řekla Kateřina Neumannová.

Pro stříbrného medailistu ze snowboardového 
mistrovství světa juniorů Michala Novotného je 
dokonce tento závod takřka osudový. „Odma-
lička člověk musí běhat do kopce, z kopce, přes 
potoky. Děda to běhal celý život. Vynechal jen 
za války, a když měl tyfus. Strýc nevynechal ni-
kdy. Takže já to mám naplánované,“ prohlásil 
Michal Novotný.

Jak moc oblíbená je již 86 let dlouhá tradice 
Velké kunratické můžeme vidět hlavně na startu 
veteránů. Legendou je bezesporu Josef Vonášek, 
kterému je už 82 let a který tento závod běžel už 
pošedesáté! 

„Když budu fit, tak rekord vyrovnám bez pro-
blému,“ řekl Josef Vonášek o možném překo-
nání rekordu Karla Šerpána, jenž zvládl Velkou 
kunratickou jednašedesátkrát. Já dělám vícebo-
je a skáču do dálky i trojskok. Teď už skáču málo, 
ale občas nějakou medaili z mistrovství světa 
nebo z Evropy veteránů získám. Letos jich bylo 
celkem osm. Tentokrát se mi běželo hodně špat-
né, protože nejsem zcela zdráv. Nebyl jsem dobře 
připravený, už několik měsíců mě totiž bolí záda. 
Dříve se mnou běhala celá rodina, teď už je tady 
pouze můj syn,“ svěřil se Josef Vonášek.

Pořádné drama s minimálními rozdíly nabídl 
letos závod žen. Nejrychlejší byla nakonec Petra 
Kotlíková (TJ Slavoj Banes Pacov), která o pou-
hých šest desetin porazila stříbrnou Annu Šimko-
vou (ASK Slavia Praha). 

Autor: ČUS Sportuj s námi

Na Velké kunratické chce veterán Vonášek získat 
rekord v počtu startů
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Trenérem mládeže 2019 se stal  
hokejista Vinš z Vimperka

Velmi vyrovnaný byl letošní ročník akce Díky, tre-
nére – o vítězi musela rozhodnout až nastavená 
soutěž. Titul Trenéra mládeže 2019 vybojoval Da-
vid Vinš, lední hokejista z Vimperku. Na druhém 
místě skončila Olga Kepková, trenérka rope ski-
pping, třetí byl basketbalista Tomáš Hruška a čtvr-
tý šachista Karel Handlíř. Sportovně-společenskou 
událost zpestřilo vystoupení kapely Slza. V pražské 
hale na Podvinném mlýně se děkovalo také dalším 
lidem, kteří přivádí děti ke sportování. 

„Díky, trenére upozorňuje na záslužnou činnost 
tisícovek trenérů, která má být společensky oce-
něna tak, jak by si zasloužila. Většina trenérů 
se přitom věnuje dětem ve svém volném čase 
a zcela zdarma s takovým nasazením, jako by 
to bylo jejich druhé povolání. Se vší skromností 
se pokoušíme aspoň částečně to napravit, “ říká 
iniciátor a hlavní organizátor projektu Petr Rydl.

Mezi porotce usedly opět významné osobnosti 
– Natália Hejková, úspěšná trenérka basketba-
lu, kouč vrcholových sportovců Marian Jelínek, 
loňský vítěz Lukáš Novák, trenér capoeiry, nebo 
Zdeněk Vojta, metodik pro trénovaní dětí a mlá-
deže. Ti všichni nejprve hodnotili práci vybraných 
osmi trenérů. A k vidění toho bylo dost! Například 
atletické přeskoky překážek, badmintonové údery, 
běžecká cvičení se zapojením šachů nebo hlasitý 
tanec haka v podání ledních hokejistů z Vimperku. 
Porota po úvodní části zúžila nominovanou osmič-
ku na čtyři trenéry, kteří se dál ucházeli o titul.

K tréninku patří legrace
Vybraní kandidáti si poté vylosovali čtyři svě-

řence od ostatních trenérů a společně se připra-

vovali na týmové soutěže. V konečném součtu 
získali stejný počet bodů hokejový trenér David 
Vinš a trenérka Olga Kepková. Právě mezi nimi se 
rozhodovalo o vítězi a nastavenou disciplínu ovlá-
dl za radosti fanoušků s bubny těsně Vinš. „Je to 
vrchol mé trenérské kariéry, takový malý zá-
zrak. Neskutečně jsme si celý den s mými svě-
řenci užili,“ prohlásil David Vinš, který po sedmi 
letech aktivní trenérské činnosti pečuje asi o čty-
řicítku mladých hokejistů. 

Dřinu na tréninku s dětmi je podle něj potřeba 
vyvažovat legrací a zapojovat hru nebo odměny, 
jako jsou třeba bonbony. „Musí to být cukr a bič, 
být vše vyvážené a proložené zábavou. Úterní tré-
ninky třeba hodně bruslíme, nevidíme puky. Kluci 
s tím ze začátku měli trošku problémy, ale pak po-
znali, že jakmile přišel víkend, tak jsme soupeře 
přehrávali,“ dodal David Vinš, který však s nadhle-
dem přiznal: „Výsledky v této kategorii jsou ale to 
poslední. V našem týmu fungujeme jako rodina. 
Máme k sobě pouto, jak na ledě, tak mimo led.“

Ceny za více než 180 tisíc korun
Vítězný trenér společně se svými svěřenci 

a za hlasité podpory fanoušků předvedl vítězný ta-
nec haka. Současně obdržel poukaz na 40 tisíc korun 
na pobyt v prestižním světovém tréninkovém cent-
ru a 10 tisíc korun na podporu klubu HC Vimperk. 
Celkem si trenéři odnesli ceny za více než 180 tisíc 
korun. Zvolen byl také Trenér sympaťák, stal se 
jím fotbalista Libor Trojan z FK Jinočany.

Akci navštívil Jakub Kohák, renesanční sporto-
vec a dlouholetý podporovatel této sportovně-spo-
lečenské akce. Všem trenérům poděkoval také Mi-
lan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury. 
„Byl jsem u začátku tohoto projektu a velmi mě 
těší, jak se za tu dobu posunul. Trenéři jsou pro nás 
jedni z nejdůležitějších u českého sportu, zvlášť ty 
u mládeže. Gratuluji všem, co se dostali až sem,“ 
prohlásil bývalý úspěšný hokejový brankář. 

Celkem dorazily v letošním roce nominace pro 
700 trenérů z více než 40 sportů ze všech koutů 
České republiky.

Autor: KT ČUS
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Volbu nového prezidenta WADA zastínil  
ruský dopingový skandál

Hlavními cíli 5. konference WADA, která se ko-
nala začátkem listopadu v Polsku, byly volba 
nového prezidenta a viceprezidenta, schválení 
novelizovaného Světového antidopingového ko-
dexu a jeho standardů a oslava 20. výročí od za-
ložení WADA v roce 1999. Na kon-
ferenci se sešlo na 1 500 delegátů 
ze sportovního hnutí, zástupců vlád 
a antidopingových organizací, spor-
tovců, antidopingových odborníků 
a médií.

Prezidentem WADA na další funkční období byl 
zvolen bývalý špičkový atlet a v současnosti mini-
str sportu a cestovního ruchu polské vlády Witold 
Baňka. Místopředsedkyní se stala Yang Yango-
vá z Číny, mnohonásobná olympijská šampionka 
v rychlobruslařském short tracku a také bývalá 
členka komise sportovců WADA. 

Při příležitosti 20. výročí od svého založení 
obdržela WADA mimořádný příspěvek 10 mili-
onů dolarů od MOV. Z této částky by měla být 
použita polovina na náklady spojené s uskladně-
ním vzorků sportovců hlavně z předolympijských 
odběrů. Prostředky ve výši 2,5 milionu dolarů by 
měly plynout na další výzkum a hledání nových 
dopingových látek. Zbytek částky je určen na vy-
šetřování a dopadení hříšníků dopingových kauz.

Rusku hrozí čtyřletý trest
Výkonný výbor WADA se na své pravidelné schů-

zi zabýval aktuální situací v Rusku. Součástí do-
hody o podmínečném zrušení trestu bylo předání 
dat z moskevské antidopingové laboratoře. Ta 
WADA obdržela po delších průtazích až na začát-
ku tohoto roku. 

Při ověřování stažených souborů došla vy-
šetřovací komise k závěru, že údaje vykazují 
nesrovnalosti v porovnání s daty, která WADA 
získala už v roce 2017 od informátora, a že 
do databáze laboratoře pronikla zatím neznámá 

osoba s cílem zničit určitá fakta. Světová antido-
pingová agentura zjistila, že poslední úpravy dat 
se odehrály v prosinci a lednu, kdy Rusko otálelo 
s jejich předáním. 

Mezinárodní olympijský výbor 
(MOV) na tuto skutečnost zareagoval 
a vyslovil se pro co nejpřísnější tres-
ty pro lidi zodpovědné za manipula-
ci s daty. MOV podpořil doporučení 
kontrolní komise, aby WADA udě-

lila Rusku čtyřletý trest. Ten by měl zahrnovat 
zákaz startu sportovců pod státní vlajkou či po-
řádání velkých sportovních akcí.

„Tato zjevná manipulace je útokem na důvěry-
hodnost sportu a urážkou celosvětového sportovního 
hnutí. MOV podpoří nejpřísnější tresty pro všechny 
ty, kteří jsou za toto falšování zodpovědní,“ uvedli 
v prohlášení představitelé olympijského hnutí. 

Klíčové je, aby 
ruská strana pře-
dala z laboratoře 
n e z p ra c o v a n á 
data. „Jen tak 
může být učině-
no spravedlnosti 
zadost, viníci bu-
dou moci být po-
trestáni a nevinní 
ochráněni. Pouze 
tak může být nová 
generace čistých ruských sportovců zbavena stínu 
podezření,“ uvedl MOV. Představitelé olympijské-
ho hnutí zároveň vzali ze zprávy komise na vědo-
mí, že za manipulaci s daty byly zodpovědné pou-
ze ruské úřady, ne však ruští sportovní funkcionáři 
či Ruský olympijský výbor.

Doporučením komise vyřadit Rusko na čtyři 
roky ze světa sportu se bude zabývat výkonný 
výbor WADA v Paříži 9. prosince.

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na www.antidoping.cz.  
V sekci Vzdělávání naleznete i nabídku přednášek boje proti dopingu.  
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