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České házenkářky vyřadily 
v baráži Švýcarsko 
a zajistily si postup 
na mistrovství světa – 
patnácti góly v odvetě 
k tomu přispěla Markéta 
Jeřábková.
 Foto: Český svaz házené

Foto na titulní straně: Cyklistika je jedním ze sportů, který lze i v současnosti provozovat  
naprosto bezpečně. Foto: Kolo pro život
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Po třech měsících, kdy vzhledem k platným 
vládním protiepidemickým opatřením v České 
republice nahradila živá jednání Výkonného 
výboru České unie sportu vzdálená komuni-
kace a hlasování per rollam, se 20. dubna už 
jeho členové sešli v Praze na Strahově. Účast-
níci absolvovali jednání v respirátorech, s tes-
ty a za dodržení veškerých hygienických na-
řízení.

VV ČUS v úvodu nejprve schválil postupy a roz-
hodnutí přijaté od začátku letošního roku, kdy 
nebylo možné plnohodnotně jednat. V dalším 
průběhu zasedání se podrobně zabýval aktuální 
situací související s pandemií Covidu-19 a výraz-
ným omezením či zastavením převážné většiny 
sportovních aktivit. Konstatoval, že přetrvávající 
omezení sportu jsou do značné míry důsledkem 
nepochopení významu nejen vzdělá-
vacího procesu na školách, ale také 
pravidelného pohybu na život a psy-
chiku obyvatel. 

Neochota přijímat  
argumenty sportovců

„V rámci opakovaných schůzek 
s představiteli státu jsme zazna-
menali neústupnost některých 
zdravotnických expertů, i ne-
rozhodnost a neochotu přijmout 
naše věcné argumenty a nastavit 
odpovídající podmínky pro řízené 
a bezpečné uvolnění amatérského 
sportu. Výsledkem je tak momen-
tálně živelnost aktivit, a lze zazna-
menat bohužel i demonstrativní porušování ne-
logických a nekontrolovatelných zákazů, čemuž 
se dalo předejít, “ řekl předseda ČUS Miroslav 
Jansta. 

VV ČUS vzal současně na vědomí velkou ne-
spokojenost ze strany většiny sportovních klubů, 
tělovýchovných jednot i veřejnosti s nedostateč-
ným, až pasivním přístupem řady politiků k nedů-
vodně odkládanému restartu amatérského sportu. 
„Pokud se jejich odmítavé stanovisko v řádu dnů 
nezmění a nezačnou naléhat na postupné uvol-

VV ČUS: Přístup při jednání se státem o uvolnění 
amatérského sportu musí být mnohem rozhodnější!

ňování zbytečné restrikce sportu, reálně hrozí, 
že i v souvislosti s jarním oteplením dva miliony 
sportovců, kteří v kritickém období byli ochotni 
dodržovat epidemická opatření, zaplní nekontro-
lovaně a živelně sportoviště,“ uvedl místopředse-
da ČUS Marek Hájek. 

V této souvislosti následně VV ČUS udělil 
předsedovi ČUS Miroslavu Janstovi mandát 
k rozhodnému a nekompromisnímu přístupu 
při následujících jednáních o uvolnění pravi-
del pro sportování, která musí být srovnatelná 
s podmínkami v dalších sférách společenského 
života. VV ČUS naopak ocenil trpělivost, tvoři-
vost i improvizované aktivity sportovních klubů 
a jejich činovníků, kteří i v této složité době 
nacházejí prostor a postupně obnovují svou čin-
nost. 

Citelné ekonomické ztráty
Členové VV ČUS také vyslechli rámcovou in-

formaci ředitele ekonomických agend Pavla 
Bendy o provozu středisek ČUS v době uzavírek 
a dopadech koronavirové krize na hospodaření 
ČUS. Zpráva o hospodaření se teprve finalizu-
je, přesto dopady na ČUS jsou citelné. V roce 
2020 organizace hospodařila se ztrátou 31 mili-
onů korun a také první čtvrtletí letošního roku 
už vykázalo ztrátu 26 milionů korun, přičemž 
dostupnými státní kompenzacemi není šance 
ztráty pokrýt.
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Česká unie sportu poskytuje na svých webových stránkách www.cuscz.cz průběžně po-
drobné výklady aktuálních vládních opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 s bezpro-
středním dopadem na sportovní činnost – ZDE.

Současně postupně mapuje a přináší informace o opatřeních přijatých vládou ČR, která 
mají napomoci zmírnit ekonomické ztráty. Ty postihují také sportovní prostředí – například 
kluby s vedlejší hospodářskou činností – ZDE.

Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS

Výkonný výbor ČUS se zabýval také přípravou 39. 
valné hromady ČUS, která se uskuteční 23. června 
2021 ve Sportovním centru Nymburk. Projednal 
a schválil text pozvánky, návrh programu jednání, 
návrh jednacího řádu a organizační pokyny. 

Libor Varhaník, člen Výkonného výboru České unie sportu, 
byl opětovně zvolen v Nymburce předsedou Českého atletic-
kého svazu. Ze 168 odevzdaných lístků mu na valné hromadě 
vyjádřilo podporu 143 delegátů. V čele ČAS stojí od roku 2009  
a nyní dostal důvěru počtvrté v řadě s mandátem na další čtyřleté 
období. Gratulujeme!

Libor Varhaník opět zvolen 
atletickým předsedou

Reakce na zamýšlený vznik fotbalové 
Superligy

VV ČUS přivítal informaci o uzavření smluv 
a příslušné dokumentace s Fotbalovou asocia-
cí ČR, jimiž se stvrdily vlastnické vztahy spor-
tovišť v areálu v Praze na Strahově a naplnění 
všech podmínek schválených Valnou hromadou 
ČUS. Současně vzal na vědomí informace o po-
skytnutých sportovních a studijních stipendiích 
Na Vyšší odborné škole ČUS ve školním roce 
2020-2021.

Výkonný výbor ČUS zareagoval rovněž na 
ustavení fotbalové Superligy pro vybrané evrop-
ské velkokluby tímto prohlášením: „Česká unie 
sportu jednoznačně podporuje evropský model 
organizace sportu, postavený na pyramidovém 
principu. Uznává a reflektuje potřebu komerč-
ní nabídky sportu pro veřejnost, ale v každém 
případě odsuzuje počínání zakladatelů Super-
ligy, která ztrácí soutěžní charakter a zcela 
odporuje principu solidarity, základního prvku 
evropského modelu sportu.“

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS

Připomínka Valné hromady ČUS v roce 2020

https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
https://www.cuscz.cz/novinky/opatreni-statu-ke-snizeni-ekonomickeho-dopadu.html
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Vytrvalá snaha ČUS o uvolnění podmínek  
pro amatérský sport – brzdí ji však epidemiologové

Už více než rok Česká unie sportu společně s Ná-
rodní sportovní agenturou koordinují postup 
vůči státním orgánům při snaze obnovit ama-
térský sport a organizované aktivity pro děti 
a mládež. Jednáním s představiteli vlády, mi-
nisterstva zdravotnictví, poslanecké sněmovny, 
senátu i epidemiology, předkládáním konstruk-
tivních návrhů, zformulováním veřejné výzvy, 
širokou mediální prezentací i dalšími aktivitami 
se snaží vrátit sport v České republice po ome-
zujících protipandemických opatřeních do nor-
málních podmínek. Toto úsilí připomíná často 
urputný a vyčerpávající boj, v němž sebemenší 
ústupek sportovcům ze strany politiků či 
epidemiologů lze považovat za dílčí vítěz-
ství.

Například už od letošního února úzce 
spolupracují zástupci ČUS s NSA na návr-
hu umožnit organizovaný sport v návaz-
nosti na otevření škol. ČUS zastává názor, 
že sportovní kluby a svazy jsou schopné 
zajistit dostatečné dodržování a kontrolu 
epidemických opatření, bude-li umožněna 
jejich činnost. Při dodržení hygienických 
podmínek a povinnosti testování vyžado-
vaného pro školní docházku, ale také v za-
městnání nebo z oficiální testovací sítě, je 
možné nastavit podmínky pro činnost spor-
tovních klubů.

„Pokud už děti chodí do školy, nevidíme pře-
kážky v tom, aby při dodržení nastavených 
podmínek nemohly pokračovat ve sportovních 
klubech a v kroužcích. Je možné k tomu využít 
metodiku ministerstva školství nebo vlády. Musí 
se to ale chtít řešit. Odkládat řešení a posílat děti 
sportovat do lesa je chyba. Podobně je na tom 
také dospělá populace, která se pravidelně testu-
je ve firmách nebo úřadech,“ připomněl předseda 
České unie sportu Miroslav Jansta.

Sport je plně připravený
ČUS navíc před nedávnem zpracovala návrh 

veřejné výzvy všem, kteří mohou restart sportu 
a návrat k aktivnímu pohybu rozhodováním ze 
své kompetence podpořit – ZDE. Jsou to napří-

klad sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, sa-
mosprávy, ředitelé školských zařízení všech stup-
ňů, ale také média, a samozřejmě rodiny. 

„Mládežnický a amatérský sport je plně připra-
vený na svůj restart. Možnost aktivního sporto-
vání všech věkových skupin už musí dostat státní 
prioritu. Podpořit zdraví prospěšné pohybové ak-
tivity mohou nyní i další aktéři. Podcenění tohoto 
problému ze strany státu bude mít velké negativ-
ní dopady na zdravotnickou a hospodářskou ob-
last, na což upozorňujeme dlouhodobě,“ upozor-
nil Miroslav Jansta.

Uvolnění podmínek pro sportování však brá-
ní striktní názor poradní mezioborové skupiny 
pro epidemické situace MeSES. Ministr zdravot-
nictví se při svých rozhodnutích přiklání k jejich 
– vesměs čistě lékařskému – pohledu. „Musíme 
vše nejprve probrat s epidemiology, aby nedošlo 
k žádnému zbytečnému karambolu. Zatím nám 
celkem tvrdě radí, abychom žádné rozvolně-
ní ani v případě sportu nedělali,“ řekl ministr 
zdravotnictví Petr Arenberger s tím, že prioritou 
jsou školy a jejich otevření pro další skupiny žáků 
a studentů.

Konečně vůle jednat
Další jednání o rozvolnění podmínek pro ama-

térský sport absolvovali předseda ČUS Miroslav 

https://www.cuscz.cz/novinky/cus-usiluje-o-spojeni-navratu-zaku-do-skol-s-restartem-amater-sportu.html


ZPRAVODAJ ČESKÉ UNIE SPORTU 4/2021

6 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI ČUS

Jansta společně s předsedou Sdružení sportov-
ních svazů ČR Zdeňkem Ertlem 18. dubna pro-
střednictvím online debaty. Zapojili se do ní Petr 
Smejkal z mezioborové skupiny MeSES, hlavní 
hygienička Pavla Svrčinová, náměstek ministra 
zdravotnictví Martin Havrda a předseda NSA Mi-
lan Hnilička.

Zástupci střešních organizací, kteří dohromady 
sdružují přes 1,6 milionu organizovaných členů, 
šli do jednání s jasnými požadavky. Požadovali 
navýšení počtu osob na tréninku na dvacet, od-
stranění desetimetrových rozestupů a zahájení 
jednání o bezpečném spuštění tréninků ve vnitř-
ních prostorech. Podařilo se však vyjednat pouze 
zkrácení desetimetrových rozestupů při tréninku 
12 osob (6x2) na šest metrů. 

 „Sice to vypadá jako kosmetické řešení, ale 
pan ministr ukázal vůli. Schválil, že dojde na 
zkrácení délky, aniž dostal svolení od odborní-
ků. Diskuse byla velmi složitá, narážíme přitom 
stále na odmítavá stanoviska skupiny kolem pana 
Smejkala, jehož prioritním zájmem je povolit 
pouze školy. Pozitivní však alespoň je, že sport 

se přece jen stává pro stát prioritou, což dříve 
v takové míře nebylo. Ministerstvo zdravotnictví 
počítalo s uvolněním a s bezpečným restartem až 
v květnu, už teď se nám ale podařilo vyjednat 
určitý nadplán,“ zhodnotil výsledek Miroslav Jan-
sta.

100 000/75 aneb Balíček č. 4
O dalším rozvolňování restriktivních opatře-

ní rozhodovala 22. dubna také Vláda ČR. V této 
souvislosti připravila šest balíčků, v nichž bude 
klíčovým faktorem počet nakažených za posled-
ních sedm dnů na 100 000 obyvatel. Od 3. května 
bude spuštěn druhý balíček, ale sport je zahr-
nut až v tom čtvrtém. Jeho uvolnění je totiž 
podmíněno snížením počtu nakažených na 100 
000 obyvatel na 75. Pokud by vláda skutečně 
postupovala přesně podle těchto pravidel, roz-
volnění sportu by mohlo začít pravděpodobně 
nejdříve 10. května.

Balíček č. 4 přitom počítá se sportováním 
v maximálně 20 lidech, ale pouze ve venkovních 
prostorách. Tabulka také zmiňuje možnost sportu 
uvnitř „v režimu 1:1 s testem“ a sport „s diváky 
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s omezením a hygienickým epidemických reži-
mem“. Bazény, sauny a wellness zařízení lze pro 
návštěvníky s negativním testem a současným do-
držováním omezení a hygienických pravidel ote-
vřít až v pátém stupni a totéž se týká i sportování 
uvnitř. Pravidla by měla platit od doby, kdy bude 
méně než 50 případů Covid-19 na 100 000 lidí. 

Novinka – na osobu 15 metrů čtverečních
O den později – 23. dubna – se uskutečnilo dal-

ší kolo jednání předsedy ČUS Miroslava Jansty 
a předsedy SSS ČR Zdeňka Ertla s ministrem zdra-
votnictví Petrem Arenbergerem. „Budeme i nadále 
požadovat, aby se zvýšil počet lidí na venkovních 
sportovištích. V minulých dnech jsme představili 
epidemiologům a poradnímu orgánu MeSES ma-
teriál, který připravil Milan Hnilička s odborníky 
a metodiky ze sportovního prostředí pro bezpeč-
né spuštění sportu. Chceme diskutovat o tom, jak 
zapracovat tento materiál do dokumentů minis-
terstva a začít po etapách organizované pohybové 
aktivity,“ vysvětlil Miroslav Jansta.

Výsledkem schůzky byl opravdu určitý posun při 
rozvolnění sportu. „Podařilo se nám dosáhnout 
dalšího uvolnění vládních opatření a rozšířily se 

tak možnosti využití sportovní plochy pro trénink 
organizovaného sportu dětí, mládeže a ostat-
ních amatérských sportovců. Stále platí trénin-
ky pro 12 osob ve dvojicích, a to bez ochrany 
dýchacích cest a za dodržování hygienických 
opatření. Namísto avizovaného šestimetrové-
ho odstupu jednotlivých dvojic však byla nově 
stanovena minimální plocha na 15 metrů čtvr-
tečních na jednu osobu,“ popsal aktuální změny 
Miroslav Jansta.

Dvanáct osob bude nově venku potřebovat 180 
metrů čtverečních, což je o něco více než plocha 
volejbalového dvorce. Třeba na jednom fotbalo-
vém hřišti, které má 5 000 metrů čtverečních tak 
může být více organizovaných skupin s odděle-
ným režimem.

V nejbližších dnech bude vláda jednat o návr-
hu, aby se mohl za těchto podmínek počet spor-
tovců ve skupině zvýšit na dvacet. Předpokládá 
se, že tento režim vyhlásí nejprve pro kraje 
s incidencí menší než 100 na 100 000 obyvatel, 
a měl by platit už od 3. května. 

Autor: KT ČUS
Foto: ČUS Sportuj s námi

Počátkem března Česká unie sportu společně 
s Českou obcí sokolskou vyzvala Národní spor-
tovní agenturu, aby navýšila plánovanou alokaci 
v letos obnoveném dotačním programu na pro-
voz a údržbu sportovních zařízení. Ta byla na-
plánována na 400 milionů korun.
 

„Jsme moc rádi, že agentura tento klíčový 
program po několika letech znovu vypsala. Je to 
známka odborného zájmu o problematiku, ale na-
vržená alokace by se podle nás měla navýšit. A to 
i z toho důvodu, že většina sportovních subjektů 
nesplňovala podmínky pro kompenzace z covido-
vých dotačních programů. Jsme v kritické situa-
ci, protože mnoho jednot za poslední čtyři roky 
nedostalo žádný příspěvek od státu na údržbu. 
A to je průměrné stáří českých sportovišť padesát 
let. Proto také přicházíme s představou navýšení 
programu na provoz a údržbu v roce 2021,“ pro-
hlásil předseda České unie sportu Miroslav Jansta 
v průběhu jednání Národní rady pro sport.

Na provoz a údržbu půjde letos o 150 milionů korun více

Reakce Národní sportovní agentury na tento 
požadavek dvou významných sportovních spolků 
byla pozitivní a rychlá. NSA totiž rozhodla o na-
výšení původní částky 400 milionů korun na 550 
milionů korun.
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Průzkum: Z více než 37 tisíc sportovců se nenakazila 
při tréninku ani jedna desetina procenta 

V polovině dubna probíhal průzkum, do kterého 
se zapojilo 3 248 sportovních klubů z několika, 
převážně kolektivních sportů. Hlavním cílem 
bylo zjistit, kolik lidí se nakazí během organi-
zovaných tréninků Covidem-19 na venkovních 
hřištích. A z celkového počtu 37 134 sportovců 
uvedlo trénink jako místo nákazy pouhých 25 
hráčů, což je 0,07 %!

„Stát nám podobná data doposud nebyl scho-
pen předložit, tak jsme provedli vlastní prů-
zkum. Výsledky nejsou pro nás překvapivé, po-
dobná čísla vycházela také v jiných zahraničních 
studiích. Organizované tréninky na venkovních 
hřištích jsou bezpečné a pro děti v současné 
době nutné,“ prohlásil Antonín Plachý, vedoucí 
úseku trenérů Fotbalové asociace České repub-
liky.

Zástupci sportu v rámci dotazníkového průzku-
mu zkoumali, kolik lidí se v období od 12. do 18. 
dubna během organizovaných tréninků pro ama-
téry na venkovních sportovištích a v režimu šesti 
dvojic v desetimetrových rozestupech nakazilo 

a současně, jaký počet sportovců se dostavil na 
trénink již s Covidem-19. „Riziko přenosu považu-
jeme za minimální, což dokazuje, že se přímo na 
organizovaných trénincích nakazilo jen 25 spor-
tovců. Z toho většina z nich byla starších osmnác-
ti let,“ upřesnil Antonín Plachý. 

Evropa už dávno trénuje venku
Hlavním místem nákazy Covid-19 u sportovců 

bylo jiné místo. Nejčastěji se jednalo o rodinu 
(39 %), k přenosu viru došlo například přes ka-
maráda/ku (13 %) nebo ve škole (11 %). „Jsme 
připraveni podobné výzkumy ve sportovním pro-
středí realizovat klidně každý týden, abychom 
měli přehled. Aktuální čísla jsme představili ná-
městkovi ministra zdravotnictví Martinu Havrdovi 
nebo hlavní hygieničce,“ prohlásil Michal Ježdík, 
vedoucí sportovně metodického úseku České bas-

ketbalové federace. 

Do průzkumu se zapojilo  
2 572 fotbalových klubů, 483 
týmů ledního hokeje nebo skoro 
sto basketbalových celků. Spor-
tovní prostředí si stále přeje 
větší rozvolnění, a to nejlépe 
ve dvaceti lidech venku a za 
omezených podmínek také na 
vnitřních sportovištích. Vládní 
rozhodnutí však nastavilo pro 
uvolňování sportu hranici 100 
nakažených na 100 000 oby-
vatel. 

„Když jsme se ministra zdra-
votnictví a epidemiologů ptali na 
důvody tohoto klíčového čísla, 
nebyli nám ho schopní vysvětlit. 
Přitom v jiných evropských ze-
mích trénují lidé už při inciden-
ci 200 nakažených na sto tisíc 
obyvatel. Na incidenci 200 je 

celá Česká republika už nyní. Navíc tréninky probí-
hají v uzavřených skupinách hráčů jednoho týmu, 
takže není problém s trasováním. Z našeho průzku-
mu navíc plyne incidence 66 nakažených sportovců 
na 100 tisíc obyvatel,“ prohlásil Antonín Plachý. 
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Podle něj by se pod incidenčním číslem 100 mohla 
opětovně rozběhnout utkání a soutěže za přísných 
organizačních opatření. „Nejdříve by se jednalo 
o krajské soutěže, při nichž bychom se řídili kraj-
ským incidenčním číslem.“

Dvojice a rozestupy? Neudržitelné!
Argumenty z tohoto průzkumu chtějí využít 

při svých jednáních s ministrem zdravotnictví 
a epidemiology také představitelé České unie 
sportu a Sdružení sportovních svazů ČR.

„Poukážeme na výsledky tohoto průzkumu a bu-
deme se dožadovat, aby se zvýšil počet lidí na 
venkovních sportovištích a tréninky se rozvolnily 
do uchopitelnějšího módu. Obáváme se, že sou-

Počet oslovených klubů 3 248

Počet trénujících hráčů 37 134

Počet nakažených hráčů 246 (0,066 %)

Sport Odpovědí %

Atletika 11 0,3

Basketbal 95 2,9

Florbal 28 0,9

Fotbal 2 572 79,2

Házená 8 0,2

Lední hokej 483 14,9

Tenis 1 0

Volejbal 22 0,7

Jiný organizovaný sport 28 0,9

Celkem 3 248 100

ROZLOŽENÍ ODPOVĚDÍ PODLE SPORTŮ

NÁKAZA U HRÁČŮ NAPŘÍČ SPORTY

časné rozdělení na dvojice s rozestupy nebudou 
kluby dodržovat. Tato pravidla jsou neudržitelná. 
Nabízíme epidemiologům reálnější řešení, díky 
kterému vrátíme mládež do organizovaných tré-
ninků a vyhneme se živelnému a nebezpečnější-
mu sportování. Druhá strana na naše požadavky už 
musí reagovat, ne stále vše bezdůvodně odmítat,“ 
prohlásil předseda ČUS Miroslav Jansta. 

Sportovní prostředí kritizuje dlouhodobě nejen 
nízký počet sportovců zapojených do tréninku, ale 
i stanovené rozestupy, ať už deset, nebo šest met-
rů. „Bohužel, v kontextu toho, že v Evropě se už 
trénuje venku normálně a třeba i v Česku mohou 
děti využívat parky s prolézačkami v podstatě 
bez omezení, působí toto nařízení pro sportovce 
nepochopitelně. Ohlasy na tento způsob rozvol-
nění nebude i vzhledem k lepšímu počasí funkční. 
Nutně potřebujeme praktičtější způsob organizace 
tréninků,“ doplnil Zdeněk Ertl. 

Také Fotbalová asociace ČR a Unie českých fot-
balových trenérů volá pro větším rozvolnění na 
venkovních hřištích co nejdříve. „Nesouhlasíme 
s navrhovanými šesti metry mezi dvojicemi. Je to 
magické číslo, které nemá žádnou vědeckou opo-
ru a zvýší odpor lidí z praktického života. Neradi 
bychom podněcovali spory mezi policií a sportu-
jícími dětmi v bezpečném venkovním prostředí,“ 
varoval Roman Michálik, manažer Unie českých 
fotbalových trenérů. 

Autor KT ČUS
Foto: a Pavel Jiřík
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Poradna: Do programu Erasmus+ na období  
2021–2027 se mohou zapojit také čeští žadatelé

Koncem března vyhlásila Ev-
ropská unie program Erasmus+ 
určený na podporu vzdělává-
ní, odborné přípravy, mládeže 
a sportu v Evropě. Jeho celkový 
rozpočet na období 2021–2027 
činí 26,2 miliardy eur, což je ve 
srovnání s předchozím progra-
mem 2014-2020 téměř dvojná-
sobná částka. Na sportovní akce 
a projekty připadne zhruba 500 
milionů eur. Do všech aktivit 
se mohou zapojit a získat finanční prostředky 
také jednotlivci i sportovní subjekty z České 
republiky včetně národních svazů, sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot České unie spor-
tu. Uzávěrka pro všechny výzvy je 20. května 
2021.

HLAVNÍ ZMĚNY V POROVNÁNÍ  
S MINULÝM OBDOBÍM
•  Navýšení celkové částky pro sport na 500 mi-

lionů eur. Na rok 2021, ovlivněný covidovou 
pandemií, připadne částka 41,7 milionu eur, 
v následujících letech se však bude výrazně na-
vyšovat.

•  Vyhlášeny dvě kategorie programu pro sportovní 
organizace – ZDE. 

1) Klíčová akce 2 (key Action 2) zahrnující:

A) Partnerství pro spolupráci – velké projekty 
(Cooperation Partnerships) a malé projekty 
(Small-Scale Partnerships) – od roku 2021.

B) Neziskové sportovní akce 

2) Klíčová akce 1 (Key Action 1) – od roku 2023:

Podpora mobilit (krátkodobých cest a výměn).

•  Velké zjednodušení finančního managementu 
projektu zavedením pevně stanovených částek 
na typ projektu, s jejichž pomocí budou projek-
ty implementovány (tzv. lump sums). Tyto část-

ky jsou vypočítány na základě 80 
% očekávaných průměrných ná-
kladů, proto už nebude nutné je 
předem ze zbývajících 20 % spo-
lufinancovat. Přehled lump sums:

Malé projekty – 30 000, 60 000 eur

Velké projekty – 120 000,  
250 000, 400 000 eur

Neziskové sportovní akce –  
200 000, 300 000, 450 000 eur

•  Podstatné zjednodušení finančního manage-
mentu projektu i veškeré administrace, zave-
dena je také digitalizace správy projektů. Vše 
bude administrováno na portálu Evropské komi-
se EU Funding & Tender Opportunities.

PODMÍNKY PRO ZAPOJENÍ  
DO PROJEKTŮ
•  Nadále budou podporovány mezinárodní projek-

ty, ale minimální počet partnerů byl snížen na 
2 u malých projektů a na 3 u velkých projektů – 
to dává možnost také přeshraničním projektům 
a malým regionálním partnerstvím.

•  V rámci neziskových sportovních akcí bude mož-
né finančně podpořit i větší počet akcí, které 
se konají ve více evropských zemích. Minimální 
počet zapojených zemí jsou 3.

•  Neziskové sportovní akce se zaměřují na dob-
rovolnictví ve sportu, sociální začleňování pro-
střednictvím sportu nebo na podporu účasti na 
sportu a pohybové aktivitě. Žadateli mohou být 
pouze subjekty činné v oblasti sportu, registro-
vané v jedné ze zemí programu.

UZÁVĚRKA PRO PODÁNÍ VÝZVY
•  Výzva k předkládání projektových záměrů byla 

v tomto roce vyhlášena na konci března, uzá-
věrka je stanovena na 20. května. Administrace 
žádostí vyžaduje přesné zpracování – ZDE.

Autor: KT ČUS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/103/11&from=EN
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
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Kdo zastupuje sportovce?
V těchto dnech se hodně mluví o mož-
nostech či nemožnostech sportování 
amatérů a dětí, přijímají a vyhla-
šují se různá opatření, aby se 
vzápětí odvolala a následně opět 
s nějakou kosmetickou úpravou 
znovu vyhlásila.

Inu, není lehká doba a je zřej-
mé, že tlaky pohybuchtivých spor-
tovců jdou přesně proti úsilí odbor-
níků–epidemiologů, kteří jsou zase 
vedeni také pochopitelnou snahou udržet 
Covid 19 na sestupné dráze a nepřipustit jeho 
další expanzi. Obě strany mají „svoji“ pravdu, 
a tak buďme rádi, že došlo, alespoň pro nejbližší 
období, k nějakému kompromisnímu řešení, na 
kterém se domluvili zástupci sportovců se zá-
stupci státu.

A už jsme u otázky v titulku, která mě napadla 
při pročítání článků k výše uvedené problematice. 
V jednom z nich se Český olympijský výbor (ČOV) 
vyjadřuje: „Žádali jsme o to, aby se MeSES se-
tkala s Milanem Hniličkou, předsedou Národní 
sportovní agentury, který reprezentuje dva mi-
liony sportovců...“. Že jsou u nás cca 2 miliony 
sportovců bude asi pravda, ale s tvrzením, že je 

zastupuje předseda Národní sportovní 
agentury (NSA), souhlasit nelze. A je 

mírně řečeno zajímavé, že do po-
zice zástupce sportovců pasuje M. 
Hniličku nejen ČOV, ale často se 
tak prezentuje i on sám.

Zastupuje ministr zdravot-
nictví všechny lékaře, zdravotní 

sestry a další zdravotnický perso-
nál? Nebo snad ministr školství re-

prezentuje všechny učitele, asistenty, 
ředitele škol, kuchařky atd? Samozřejmě 

že ne. Proč by potom existovala Lékařská komo-
ra ČR, Asociace pedagogů základního školství ČR 
a spousta dalších asociací, unií a spolků, o kte-
rých lze prohlásit, že skutečně zastupují svoje 
sdružené členy, a to z jednoduchého důvodu: 
protože členové těchto organizací si zvolili svoje 
zástupce, aby je zastupovali. Proto v demokra-
tickém státě musí obecně platit, že někoho za-
stupovat mohou jen zvolení (případně zmocnění, 
pověření atd.) lidé.

Předseda NSA je jmenovaným státním úřed-
níkem (podobně jako ministři), jeho kon-
krétně jmenuje vláda na návrh premiéra. 
Z podstaty tohoto faktu vyplývá, že nemůže 
žádného sportovce zastupovat ani reprezento-
vat, protože tento mandát mohou mít pouze 
volení zástupci.

Ale zpět k nedávným článkům. Jestliže se po-
dle médií v neděli večer sešli u premiéra A. Babi-
še předseda České unie sportu M. Jansta, předse-
da Sdružení sportovních svazů České republiky Z. 
Ertl, ministr zdravotnictví P. Arenberger a před-
seda NSA M. Hnilička, pak je nepochybné, že té-
měř dva miliony sportovců zastupovali dva výše 
uvedení a řádně demokraticky zvolení předsedo-
vé dvou největších sportovních organizací u nás. 
Další tři účastníci „zastupovali“ stát, a to včetně 
M. Hniličky.

Už se tedy neptejme, kdo zastupuje sportov-
ce, ale jasně si řekněme, že sportovce mohou 
zastupovat pouze jimi samotnými zvolení zá-
stupci.   

Autor: Článek vyšel na portálu Prvnizpravy.cz

Milan Hnilička
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Generální sekretář ČUS v deníku Sport: Restart?  
Narážíme do zavřených vrat. Chceme ministerstvo

Začít s organizovaným sportem venku a za 
přísných opatření včetně testů hned po Ve-
likonocích? I tenhle plán expertů a Národní 
sportovní agentury dostal na frak. „Narážíme 
do zavřených vrat,“ povzdechl si Jan Boháč, 
generální sekretář České unie sportu. Role 
a hodnota sportu je v Česku zle podceňovaná. 
Navíc chybí politické páky, jak návrhy prosazo-
vat. Ukazuje se, že vznik ministerstva sportu 
je do budoucna zřejmě jedinou cestou. Roz-
hovor o nadčasových tématech vyšel v deníku 
Sport 6. dubna.

Budeme ještě víc národem tlouštíků? Současné 
chování politiků tomu nahrává. Nezájem o spuš-
tění organizovaného sportu a stavění pohybových 
aktivit na druhou kolej, ačkoliv pandemie uká-
zala, kde je jeden z problémů národa, je do očí 
bijící. 

 Už dnes 6. dubna se měla podle návrhu skupiny 
expertů a NSA otevřít venkovní sportoviště pro or-
ganizovaný sport. Stále jsou ale pod zámkem. Jaká 
je tedy aktuální situace?

„Obávám se, že stále stejná. Spolupracuje se 
napříč sportovním prostředím, protože všichni 
mají stejný zájem řízeně otvírat sport a v před-
kládaných návrzích se shodujeme. Akorát že ty 
narážejí stále do zavřených vrat. Snad se situace 
změní po středě, kdy se má opět jednat s mini-
strem zdravotnictví Blatným o podmínkách pro 
otevření sportu (pozn. – krátce poté byl ministr 
Blatný z funkce odvolán). Zatím ale cítím, že je 
nám dáváno najevo, že sport ještě není na řadě. 
Je ale legitimní se ptát, zda se věci musí řešit 
za sebou a neměly by se řešit paralelně vedle 
sebe.“

 Teď myslíte otevírání škol a restart sportu?
„Například. Ale nejen to. Obecně řada procesů 

návratu do normálu musí jít paralelně vedle sebe. 
A to, že ministerstvo zdravotnictví v současné 
době nemá připravené podmínky, za kterých by 
se dal organizovaný sport bezpečně provozovat, 
přestože tady jsou zkušenosti a studie z Evropy, 
vidím jako zásadní chybu. Dovedu pochopit, že 
ministerstvo zdravotnictví je přetížené, protože 

se na něj sype všechno. Ale je opravdu potřeba 
přeložit pojem sport do termínu pohybové a zdra-
ví prospěšné aktivity, protože ve sportu možná 
každý vidí jen zábavu a potěšení, kdežto skuteč-
nost je jiná. Jsou to procesy, které bezesporu 
pozitivně ovlivňují výchovu, životy a zdraví lidí. 
Jenže ministerstvo zdravotnictví prevenci pohy-
bem oproti jiným státům dlouhodobě podceňova-
lo a v tomhle režimu se pokračuje. Necítím zlom, 
že by někdo řekl: Je to neudržitelné, fyzická 
kondice lidí je špatná, nevychovává se k ní, při-
bývá zdravotních potíží, a je potřeba to změnit. 
A ne zase čekat, až se k tomu někdy dostaneme 
a nastavíme pravidla. Výchova a dostatek pohybu 
jako prevence pro zdraví lidí by měla být jedna ze 
státních priorit.“

 Nejste sám, kdo říká, že politici nechápou hodno-
tu sportu a jeho význam.

„Trošku chápu přetíženost kompetentních or-
gánů, zejména hygieny a ministerstva zdravotnic-
tví. Patrně nemají sami kapacity na to, jak řešit 
sport. Ale při ministerstvu mohly už řadu měsíců 
působit účelově ustavené expertní skupiny. My 
jsme předkládali spoustu návrhů, které se mohly 
projednávat tři-čtyři měsíce dozadu, a mohlo být 
již částečně hotovo. I když na druhou stranu mi-
nisterstvo zdravotnictví řeší spoustu věcí se spor-
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tem rychle a dobře. Nemohu říct, že by se sportu 
vůbec nevěnovalo. Posuzuje udělení výjimek pro 
významné domácí i mezinárodní akce, výjezdy 
a příjezdy sportovců a další.“

 To je ale jen vrcholek ledovce.
„Ano, to je pravda. Je to péče o malý segment 

sportu. Tou hlavní částí, nyní zcela uzavřenou, je 
pravidelná sportovní činnost ve sportovních spol-
cích, zejména pro mládež, a nabídka fitness cen-
ter pro dospělé. Nějaká pracovní skupina mohla 
už od podzimu pracovat jak na otevření škol, tak 
na otevření organizovaného i neorganizovaného 
sportu. To celé se ale zjednodušilo tak, že se celý 
sport zavřel a lidi už ve stresu reagují tak, že ne-
jsou ochotní pravidla dodržovat, a někde už jsou 
zákazy i proti logice. Nikdo nemůže zdůvodnit, že 
nejde trénovat s deseti dětmi venku v rozestu-
pech atletiku. Prostě to jde, a ví se to. Může se 
použít metodika připravovaná pro školy. Mohou se 
použít ze začátku vybrané, z hlediska šíření infek-
ce bezpečné sportovní aktivity. Navíc teď už se dá 
snadněji testovat. Určitě by se cesty k nastavení 
mantinelů našly. Ale zatím se nehledá, odkládá 
se. To mi vadí.“

 Navíc se děti s lepším počasím stejně shromaž-
ďují venku. Kdyby se organizovaný sport spustil, 
dostalo by jejich chování alespoň nějaký řád a bylo 
by bezpečnější…

„To podepisuji. My jsme jako ČUS rozdělili naše 
aktivity do dvou oblastí. Jednou je hotový návrh 
nastavení pravidel, za jakých by se daly prakti-
kovat organizované aktivity, a skutečně by to 
zamezilo živelným praktikám, které mohou mít 
zdravotní riziko daleko vyšší. A druhou oblastí 
je připravovaná výzva, doporučení pro všechny 
aktéry, kteří po otevření sportu mohou přispět 
k podmínkám pro sportování, k vyšší aktivaci lidí 
od dětí přes dospělé, aby se k pohybu vrátili a za-
čali ho brát jako prevenci a součást života. Je 
mířena na rodiny, mateřské školy, školy a školní 
družiny, samosprávy a také média. Pohybu je 
potřeba dát vyšší prioritu, a to nejen dočasně. 
Vždyť se podívejte, jak to vypadalo na covido-
vých ´jipkách´ s procentem obézních pacientů. 
Devadesát procent? Je potřeba změnit myšlení 
lidí, motivovat je, aby žili zdravěji a zkusili se 
hýbnout. A ne držet uzavřená sportoviště. To ale 
spolkové prostředí samo nezmění. K tomu je po-
třeba i politickou vůli.“

 Jak jsou jednání s politickou reprezentací ná-
ročná? Ministr Blatný ve svém posledním vyjádření 
poslal děti jednoduše běhat do lesa, což ukazuje na 
hluboké nepochopení sportu. Co si o tom myslíte?

„Pan ministr zřejmě nemá momentálně kapaci-
ty, tak se snaží s nějakým zjednodušeným odůvod-
něním řešení odkládat. Což je už teď ale neak-
ceptovatelné. Co se týká jednání, respektujeme 
strukturu kompetencí, jak jsou ve správě sportu 
nastavené. Za mě je nejlogičtější, když jedná za 
sport Národní sportovní agentura, třeba i s vyu-
žitím sportovních expertů. Různé individuální 
iniciativy chápu jen jako podpůrné. Agentura má 
funkční oddělení koncepcí a metodiky, dobře se 
sportovním prostředím komunikuje, jeho vedoucí 
pan Zvonař s předsedou Hniličkou se jednání s po-
litiky účastní. A my jako sportovní prostředí, když 
diskutujeme možnosti návratu ke sportu mezi se-
bou, jsme jednotní. Ať je to ČUS, Česká obec so-
kolská, Sdružení sportovních svazů nebo kapacity 
z řad trenérů, metodiků, předsedů svazů. Stejně 
jako jsme většinou za jedno s představami NSA. 
Měli jsme nespočet konzultací, několik mítinků, 
jednáme po telefonu několikrát týdně. Zkoušíme 
co nejvíc zjednodušovat podklad, který by měl jít 
z NSA s argumentací na ministerstvo zdravotnictví 
a následně do vlády. Ale představitelé agentury 
se vždycky vrací z politických jednání zkroušení. 
Výsledek prostě nikde nevidím. Probíhá to tak, že 
sportovní prostředí předloží návrh a je mu sděle-
no, proč využít nejde. A už nikdo nehledá cesty, 
jak by to mohlo jít. Chápu, že národní agentura 
nejsou epidemiologové, ale hledá řešení. Tak by 
ministerstvo zdravotnictví přeci mohlo přidělit 
dva lidi, a mohly by se provést korekce a dát do-
hromady návrhy, jak by se dalo začít sportovat, 
a přitom neohrožovat společnost. Tohle mi tady 
chybí, to nevidím. Prostě vždy narazíme na za-
vřená vrata.“

 Ukazuje se v téhle době, jak slabou pozici má 
sport v politické reprezentaci? Chybí ministerstvo 
sportu?

„Vnímám to tak. Je potřeba si uvědomit, že 
NSA je ve stádiu zrodu, stále ještě nemají ani po-
třebný počet zaměstnanců. V omezeném složení 
startuje správu sportu, poprvé řeší zrychlení věč-
ně zpožděných dotací, které jsou prioritou. A do 
toho covidová pandemie, zcela nové agendy, kom-
penzace, profesionální sport, výjimky na význam-
né akce. Bylo dobré, když byl předseda agentury 
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ještě poslanec (Milan Hnilička se vzdal mandátu 
po skandálu s návštěvou oslavy v Teplicích). Teď 
se může zdát pozice slabší. Nedá se srovnat třeba 
s ministerstvem průmyslu a obchodu, které má 
úplně jiné možnosti třeba v řešení kompenzací. 
Ale cílem České unie sportu v dlouhodobém hori-
zontu je rozhodně etablovat ministerstvo sportu. 
Sport, a vše co s ním souvisí, je podle všech uka-
zatelů důležitá součást společnosti. Nemůže být 
vnímán pouze jako potěšení a zábava, ale jako 
součást výchovy, ekonomiky, zdravotní prevence 
a zdravého životního stylu, který se synergický-
mi efekty společnosti mnohonásobně vrací. Musí 
se vytvořit materiální podmínky, lidské zdroje 
a musí se tenhle přístup dostat do strategie státu. 
A to je práce pro ministerstvo sportu. NSA vnímá-
me jako přestupní stanici v tomhle procesu.“

 Ale za současné situace má sport do značné míry 
svázané ruce, že?

„Jak se to vezme. Chybí mi tu vůle a politic-
ká podpora. Teď už to třeba nevydrželi senátoři, 
tak v minulém týdnu podpořili společné aktivity 
národní agentury a sportovního prostředí k návra-
tu ke sportu. Máme tady poslance, školský výbor, 
podvýbor pro sport. To jsou ti, co mohou vytvářet 
politický tlak. Asi ne všichni, ale řada z nich situ-
aci sportu vnímá jako my. Jsme jen spolky a může 
být bláhové předkládat návrhy bez politické pod-
pory. V Česku je sport vnímán tak, že běží jaksi 
sám, tak nějak setrvačností, a že to tak bude po-
řád. Ale ono se ukazuje, že to tak není. A hlavně, 

že kromě toho, že sport vytváří překvapivě vysoké 
procento hrubého domácího produktu, tak může 
být díky synergickým efektům účinným nástrojem 
pro další úspory a zefektivnění fungování společ-
nosti. Ale za chvíli bude obtížné najít dobrovolní-
ky pro stále náročnější vedení sportovního klubu 
a odborný sportovní trénink. Nebo vezměte si, jak 
je složité prosadit pohybové aktivity do vzděláva-
cího systému. ČUS nebyla přizvána ministerstvem 
školství ke konzultaci, když se připravovala nová 
vzdělávací strategie 2030+. Tam jsme poukazovali 
na nutnost posílení výchovy k pohybovým aktivi-
tám na všech stupních škol. Kdyby se na strategii 
pracovalo teď s covidovými zkušenostmi, určitě 
by měl sport v systému větší váhu.“

 Ministerstvo školství nefunguje jako partner 
sportovního prostředí?

„Cítím, že momentálně to ideální vztah není. 
Myslím si, že tam může být stigma, že byl sport 
ministerstvu odebrán. Říkají si: Tak si dělejte, co 
chcete. Ale ministerstvo školství je tu pro vzdě-
lávání a pro výchovu a nemůže pohybové aktivity 
a sport pomíjet. Stejně jako ministerstvo zdra-
votnictví s prevencí prostřednictvím pohybových 
aktivit, tak i ministerstvo školství směrem k výcho-
vě k pohybu mají obrovský dluh vůči společnosti. 
Čerstvé zkušenosti dokládají, že je potřeba, aby 
sport a zdraví prospěšný pohyb dostal státní priori-
tu. Proto je potřeba návrat ke sportu neodkládat.“

Autor: Jan Jaroch (deník Sport)
Foto: archiv a ČUS Sportuj s námi
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Hospodářská komora ČR nově zřídila  
Sekci pro podnikání v oblasti sportu 

Sport jako prevence onemocnění, větší motivace 
lidí k aktivnímu pohybu, ale také pomoc firmám 
zasaženým covidovými restrikcemi – to byla stě-
žejní témata prvního online jednání Sekce pro 
podnikání v oblasti sportu a aktivního životního 
stylu Hospodářské komory České republiky.

Jednání nové sekce zahájil prezident Hospo-
dářské komory Vladimír Dlouhý, který připomněl, 
že její role pro podnikání v oblasti sportu a aktiv-
ního životního stylu bude velmi významná i poté, 
co pandemie koronaviru opadne. 

„Oblast sportu je z podnika-
telského pohledu jednou z nej-
perspektivnějších. Pokud se i za 
podpory Hospodářské komory po-
daří český národ více rozhýbat, 
bude toto odvětví skýtat kromě 
nesporných zdravotních benefitů 
i zajímavé byznysové příležitos-
ti,“ uvedl Vladimír Dlouhý. V této 
souvislosti zmínil Národní soustavu 
kvalifikací, kde již dnes Komora 
nabízí možnosti zkoušek z profes-
ních kvalifikací – mj. právě v ob-
lasti sportu a pohybu obecně.

Během prvního jednání Sekce 
pro podnikání v oblasti sportu a aktivního život-
ního stylu HK ČR podpořili její aktivity také před-
stavitelé českého sportovního prostředí včetně 
šéfa Národní sportovní agentury Milana Hniličky 
nebo předsedy České unie sportu Miroslava Jan-
sty.

Postiženy tři tisíce majitelů 
„V současné době jsou hlavní náplní naší aktivi-

ty efektivní kompenzace pro sportoviště, kterých 
se opatření proti Covidu-19 dotkla velmi citelně. 
I z tohoto pohledu považuji za klíčovou druhou 
aktuální oblast našeho zájmu, což je co nejrych-
lejší bezpečné otevření sportovních provozů,“ 
vysvětlila Jana Havrdová (na snímku), členka 
Výkonného výboru České unie sportu, prezident-
ka České komory fitness a členka představenstva 
HK ČR, která byla jmenována předsedkyní této 

nově ustavené sekce. Dodala, že se současné re-
strikce dotýkají více než tří tisíc provozovatelů 
fitness center, tanečních studií, bazénů a saun 
a dalších desítek tisíc individuálních trenérů 
a instruktorů.

Sportoviště přitom už dnes mají 
dostatek informací a dokáží velmi 
efektivně zabezpečit nejvyšší hygi-
enické i organizační standardy tak, 
aby předcházely nákaze ve svých 
prostorech. „Otevření sportovišť 
pomůže bezesporu i proočkovanost 
populace a masivní testování, což 
může umožnit již poměrně velké-
mu procentu lidí znovu se zapojit 
bez rizika do sportovních aktivit,“ 
uvedla Jana Havrdová. 

Prioritou aktivní životní styl
Hlavním cílem sekce je jednat 

jménem a ve prospěch podnikatel-
ských subjektů z oblasti pohybových aktivit, spa 
a wellness, zdravé výživy a dalších souvisejících 
oborů s cílem podpořit a propagovat aktivní ži-
votní styl jako jednu ze společenských, vzdělá-
vacích i politických priorit. Nedílnou součástí je 
nastavení spolupráce sportovního a pohybového 
sektoru s lékaři a zdravotními pojišťovnami, a to 
včetně nastavení minimálních standardů znalostí 
a dovedností sportovních profesionálů i kvality 
služeb sportovišť.

Sekce bude na těchto tématech aktivně spolu-
pracovat s Národní sportovní agenturou, klíčovými 
sportovními organizacemi včetně ČUS, sportovní-
mi svazy, lékaři i zdravotními pojišťovnami. Pra-
videlný pohyb totiž může prokazatelně ušetřit 
značnou část nákladů státu na zdravotní péči.

Zdroj: www.komora.cz
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