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Únorové jednání Výkonného výboru České unie sportu  

kritizovalo zpoždění dotačních programů 

 

 

Výkonný výbor České unie sportu se na svém zasedání 13. února v Praze zabýval kritickou situací 
v souvislosti s financováním sportovních klubů, tělovýchovných jednot, národních sportovních svazů a 
střešních organizací. Neznalost finančních podmínek pro rok 2018 výrazně komplikuje činnost jednotli-
vých členských subjektů, z nichž mnohé se už dostávají do neudržitelné finanční situace. VV ČUS sou-
časně pověřil předsedu ČUS Miroslava Janstu, aby pokračoval v intenzivní komunikaci a jednání 
s příslušnými státními orgány. 

  

„V příštích dnech mne čekají schůzky s ministrem školství Robertem Plagou i jeho náměstkem Karlem 
Kovářem a také návštěva Senátu. Budu trvat na maximálně rychlém a efektivním postupu minister-
ských úředníků. Programy a jejich podmínky jsou velkou neznámou, protože ministerstvo se sportov-
ním prostředím podmínky financování nekonzultovalo,“ uvedl Miroslav Jansta. 

  

Výkonný výbor ČUS vzal také na vědomí předběžné výsledky hospodaření České unie sportu k 31. 
prosinci 2017, podle nichž představuje očekávaný zisk částku ve výši zhruba dvaceti milionů korun. 
V porovnání s plánem je tento výsledek lepší o téměř osm milionů korun. 

  

Velice pozitivně vyznělo hodnocení 4. ročníku projektu ČUS Sportuj s námi. V roce 2017 se do některé 
z 559 vybraných akcí ve 47 sportovních odvětví ve všech regionech České republiky zapojilo více než 
210 000 aktivních účastníků všech výkonnostních i věkových kategorií – 115 000 jich přitom bylo z řad 
dětí a mládeže. Česká unie sportu podpořila organizátory jednotlivých akcí celkovou částkou přesahují-
cí šest milionů korun. 

  

„Projekt ČUS Sportuj s námi se stal právem vlajkovým produktem České unie sportu a má i do budouc-
na silný marketingový potenciál. Je jednoznačně přínosem pro většinu našich aktivních sportovních 
klubů a tělovýchovných jednot. V současné době je už v běhu jeho pátý ročník a zájem pořadatelů o 
zařazení do letošního kalendáře byl opět vysoký,“ hodnotil význam projektu generální sekretář ČUS 
Jan Boháč. 

  

 
Jiří Uhlíř  

manažer komunikace ČUS 

Zpráva z jednání Výkonného výboru  

České unie sportu  

dne 13.2.2018 
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Systém v Česku už nějakou dobu nefunguje. Postarat 

se o jeho obnovení by měl podle představitelů  

sportovního prostředí stát 

 

Společnost výjimečných samotářů se stará o slávu české-
ho sportu. Ester Ledecká, Martina Sáblíková, Karolína Er-
banová nebo Eva Samková si jedou své příběhy mimo 
hlavní proud. Předseda České unie sportu Miroslav Jansta 
vidí problém v nedostatečné státní podpoře. „Stát na sport 
rezignoval,“ říká. 

 Souhlasíte, že snad s výjimkou biatlonu ostatní 
medaile z Koreje přivezli samotáři, kteří působí 

vlastně mimo systém? 

„I ti samotáři vycházejí z nějakého systému. Ten systém 
tady byl. U Ledeckých v něm vyrostl dědeček Ester Jan 
Klapáč. Sportovali i její maminka a tatínek. Ona má výbor-
né geny. Důležité je, že rodiče měli finanční prostředky, 
nemuseli spoléhat na stát, na obec, na školu.“ 

 Co další medailisté z Pchjongčchangu? 

„Kdyby Erbanová neodešla do Nizozemska, třeba by me-
daili neměla. Trenér Novák je specialista na jiné tratě. No-
vák zase udělal z basketbalistky Martiny Sáblíkové rychlo-
bruslařku. Je to fenomenální a nedoceněná ženská, která 
se vypracovala úžasnou pílí. V biatlonu je silný předseda, 
osobnost, teď už i zázemí, výborný trenér. Ale všichni ně-
jakým způsobem z toho prostředí vzešli.“ 

 Jenže je zjevné, že kdyby bylo pouze na systému, 

na úspěch by to stačilo jen těžko. Proč to tak je? 

„Je ostuda, že stát v roce 1990 sport vypustil, zrušil způ-
sob financování. Dnes nemáme trenéry, osobnosti, zůstalo 
to na individuálních náhodách. Když nebudou případy Le-
decké, nebude nic. Kolektivní sporty končily, nemají šanci, 
za to nese zodpovědnost stát. Ne bafuňáři, což je hanlivé 
označení. Ale přitom je to pocta, protože bafuňář aspoň 
něco dělá.“ 

 Kde je zásadní problém? 

„Není to tak, že je systém podfinancovaný, ale je bez pe-
něz. Je postavený na dobrovolnících. S nimi se ale nic ne-
dosáhne, vše stojí peníze. Stát rezignoval na sport, není 
aparát, nejsou úředníci, právníci, ekonomové, je to ode zdi 
ke zdi. Ukazuje se chaotičnost, která vznikla za minulé mi-
nistryně Valachové. Energicky začala, ale skončilo to do-
tačním skandálem, za který nese odpovědnost stát. Hází 

Sport je nechtěné dítě  
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se to na představitele sportu, ale nezvládli to 
státní úředníci.“ 

 Jaké to má podle vás důsledky? 

„Stát dělá sportu špatné PR, což má vliv na nízký 
počet sportujících lidí. Stát nepropaguje pohyb a 
zdraví. Kluby bez mládeže nemají státní podpo-
ru. Nesportují dospělí, a netvoří tak základnu 
dobrovolníků pro kluby. Problémy jsou s fungo-
váním klubů. Nejsou dobrovolníci, funkcionáři a 
trenéři v klubech. Dělat to je za trest, bez uznání, 
odměny. Kluby nemají prostředky na činnost. 
Nezvládají potřebnou administrativu. Již ji nelze 
dělat amatérsky.“ 

 Nemáte pocit, že se v systému talenti 

spíš ztrácí? 

„Může za to nedostatek profesionálních trenérů u 
talentované mládeže. Nejsou na ně peníze. Ni-
kdo se na tuto kariéru nepřipravuje. Svazy často 
nemají dobře nastavený systém podpory. Přeží-
vají neúspěšní trenéři. Používá se špatná meto-
dika bez všestranné přípravy. Podceňuje se taky 
psychologická příprava. Chybí sebevědomí a 
talent nemá podporu ve škole.“ 

 Co s tím? 

„Já jsem zastáncem přímého financování přes 
svazy a kluby, Jirka Kejval je zastáncem financo-
vání přes olympijský výbor. Důležité je, že musí-
me mít aparát, který rozdělí investice, pomůže s 
nimi obcím, protože ty na to nemají. Zároveň je 
třeba podpořit reprezentaci, výchovu trenérů a 
mládeže. V současné době připravujeme zveřej-
nění zajímavých dat ze 2000 sportovních klubů a 
jednot o jejich pohledu na financování. Data bu-
dou hovořit jasně, otázkou je, jestli na to stát bu-
de schopen a ochoten zareagovat.“ 

 Vidíte aspoň naději, že částky na sport 

pomalu rostou? 

„Já ale už od roku 2012 tvrdím, že to jde zu 
grund (ke dnu). Že se přidaly jedna, dvě miliardy, 
to není rozhodující. Je to o systému. Nic se ne-
změnilo. Je to ještě horší, víc byrokracie, nepruž-
nost, neefektivnost. Stát neudělal vůbec nic. 
Když jsme dělali konferenci s názvem Sport – 
nepřítel státu?, každý na mě koukal, co si to do-
volujeme. Ale je to tak.“ 

 Vidíte aspoň náznak řešení? 

„Je potřeba dostat sport z ministerstva, tam je 
nechtěné dítě. Vytvořit funkční aparát padesáti, 
sedmdesáti lidí. Není to o množství, ale o lidech, 
kteří rozumějí sportu. Do státní správy musí přijít 
lidi, kteří by sportu rozuměli a cítili se ocenění.“ 

 Takže souhlasíte s plány na vznik vládní 

agentury pro sport? 

„Musí to být ale agentura s kvalifikovanými lidmi, s 
dostatkem peněz a nastavením systému efektivní-
ho a transparentního fungování peněz. Nepotřebu-
jeme politický populismus, ale efektivní systém. 
Sport by měl být průsečíkem zájmu politických 
stran. Celý národ je na své sportovce hrdý. V za-
hraničí jsou často pozitivní zmínky o Česku jenom 
o sportovcích. O Ester Ledecké psaly všechny 
světové noviny.“ 

Co jste říkal na účast na přivítání na Staroměst-
ském náměstí? 

„I když byl mráz, tak lidi přišli, protože jsou hrdí, 
přišli se podělit o radost. Lidi se chtějí radovat, 
chtějí novodobé gladiátorské hry. To patří ke kul-
tuře, kterou tady máme. Chtějí se ztotožnit s vítě-
zem, nese jim to vnitřní hrdost. Ester Ledecká 
bude pojem, kterým se budou Češi pyšnit v za-
hraničí podobně jako Pavlem Nedvědem.“ 

 Názor experta: Marek Pakosta předseda 

volejbalového svazu 

Teď je tu krizový management 

„Tím, že jsem se do sportu vrátil ze soukromého 
sektoru, bych situaci jednoduše nazval jako kri-
zový management. V současném prostředí se 

nedá profesionálně fungovat, přitom bychom mě-
li produkovat profesionální výsledky. Potřebuje-

me hlavně dát do systému dostatek kvality a od-
bornosti. Schází nám množství a kvalita trenérů. 

Finance s tím přímo souvisí. Potřebuji mít jisto-
tou, že dostanu minimální obnos peněz každý 

rok, a to po nějaké časové období, o kterém do-
předu vím. Teprve pak jsem schopný učinit kon-
cepční rozhodnutí a vytvářet udržitelný systém, 

ve kterém zabezpečím odborníky. Stále nevíme, 
kolik nám bude na rok 2018 přiděleno peněz. 

Nevíme, na jaký účel a kdy je budeme moci čer-
pat. Vím, že mnoho lidí si řekne, že to jsou pení-
ze jenom pro bafuňáře, ale není to tak. Dopad to 
má takový, že z pohledu cash flow jsme na hra-

ně. Navíc žijeme s rizikem, že některé z aktivit 
nebo akcí, které již proběhly nebo probíhají, ne-
musí být finančně podpořeny. Ať se to někomu 
líbí nebo ne, sport bez státní finanční podpory 

nemůže a nebude fungovat. To není specifikum 
České republiky, ostatní jsou na tom podobně.“ 

Autor: MARTIN HAŠEK, martin.hasek@cncenter.cz   
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ČUS Sportuj s námi má za sebou 

úspěšný 4. ročník 

559 sportovních akcí po celé České 
republice, 47 sportovních odvětvích a 
210 tisíc aktivních sportovců. Takové 
jsou čísla čtvrtého ročníku ČUS 
Sportu s námi. Projekt v roce 2017 
úspěšně navázal na předešlé roční-
ky, zájem pořadatelů o zařazení byl 
a zůstává vysoký. V rámci propa-
gace lákali na různé sportovní 
události klubů a jednot také patroni – Bar-

bora Špotáková, Jakub Kohák a Ben Cristovao.  

„Projekt se stal vlajkovým produktem České unie sportu, do budoucna 
má silný marketingový potenciál. I proto je již úspěšně v běhu pátý ročník,“ prohlá-
sil Jan Boháč, generální sekretář ČUS.  

Veřejné závody pro děti a rodiče v běhání, na lyžích nebo například přírodní sáňkování. Nabídka spor-
tovních událostí je bohatá. Snad v každém víkendu se něco děje… „Slíbil jsem pořadatelům, že se 
zúčastním každé akce,“ vtipkoval Jakub Kohák na loňské tiskové konferenci.  

ČUS Sport s námi i nadále plní svoje hlavní cíle a vzbuzuje zájem potenciálních partnerů. Je jedno-
značně přínosem pro většinu aktivních klubů a jednot sdružených v ČUS. V roce 2015 se ho zúčastni-
lo 156 tisíc sportovců, v následujících ročnících už to bylo pokaždé přes 200 tisíc. „Pozitivní je, že 
z toho 115 tisíc byli účastníci mladších 18 let. Víme, jak těžké je přimět děti a mládež k aktivnímu po-
hybu. ČUS Sportu s námi dokazuje, že to možné je,“ dodal Jan Boháč z České unie sportu.  

Už nyní se lze přihlásit k účasti na řadě sportovních událostí po celé České republice. Více in-
spirace naleznete na webových stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz, navštívit můžete 
i facebook www.facebook.com/CUS.Sportujsnami nebo shlédnout videa na youtube kanálu 
projektu www.youtube.com/user/sportujsnami. Česká unie sportu v loňském roce podpořila 
organizátory jednotlivých akcí celkovou částkou přesahující šest milionů korun. Pro letošní rok 

se počítá s obdobným rozsahem podpory.  

Jiří Uhlíř  
manažer komunikace ČUS 

ČUS Sportuj s námi má za sebou  

úspěšný 4. ročník 

http://www.cus-sportujsnami.cz
http://www.facebook.com/CUS.Sportujsnami
http://www.youtube.com/user/sportujsnami
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Sportovní ligu základních škol čeká  pořádně žhavé jaro 

Také letos čeká Sportovní ligu základních škol o Pohár ministra školství po-
řádně žhavé jaro. Čtvrtý ročník nejvýznamnější soutěže školní mládeže 
v České republice vyvrcholí v období března až června sérií republikových 
finále v šesti odvětvích.  

O cennou trofej v kategorii staršího žactva budou bojovat 
nejlepší chlapecká a dívčí družstva v atletice, basketbalu, 
florbalu, házené, minifotbalu a volejbalu. V září k nim přibyla 
sedmá disciplína – plavání. V minulém školním roce dokáza-
la tato akce rozpohybovat 154 077 dětí ze 7 715 škol. 

Jako první změří síly v republikovém finále ve dnech 19. a 20. března 
v Praze florbalisté. Z pověření Asociace školních sportovních klubů ČR bu-
de pořadatelem této akce Základní škola Campanus v Praze 4 a spolupořa-
datelem florbalový oddíl SK Dvojka Praha. Multifunkční sportovní hala Jedenáctka v městské části 
Chodov přivítá šest nejlepších chlapeckých a stejný počet dívčích družstev, která prošla náročným 
kvalifikačním sítem. 

„Těší mě, že se bude hrát v tomto krásném prostředí, v němž nastupují k zápasům dva z nejlepších 
celků ženské extraligy Fat Pipe Chodov a Ivanti Tigers Jižní Město. K favoritkám budou určitě patřit 
domácí děvčata ze ZŠ Campanus a asi jim budu fandit o trochu víc než ostatním, protože jsem do této 
´základky´ také chodila. Sportovní ligu považuji za super nápad, líbí se mi na ní celorepublikové propo-
jení a ráda jsem s ní spojila své jméno,“ říká Dominika Kubišová, česká reprezentantka a útočnice tý-
mu Ivanti Tigers FK Jižní Město, která se v tomto ročníku stala i florbalovou patronkou soutěže.  

V této roli však nebude sama – chlapeckou kategorii zaštítí český reprezentant a útočník Tatranu Stře-
šovice Tom Ondrušek.  

Na finálový turnaj se pečlivě chystají také organizátoři. ZŠ Campanus v Praze navštěvuje kolem 1 200 
žáků a počítá se s jejich účastí v hledišti při závěrečných střetnutích. Atmosféra zde bude velice bouřli-

Asociace školních sportovních klubů  

informuje 
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Informace k procesu přizpůsobení činnosti ČUS  

a jeho subjektů nařízení EU v oblasti ochrany  

osobních údajů (GDPR) 
V rámci ČUS je v současné době odbornou firmou prováděn datový audit a srovnávací analýza čin-
nosti ČUS z hlediska povinností vyplývajících z GDPR. Jde o časově i finančně náročnou službu. 

Jedná se o poměrně složitý proces, neboť ani odborné firmy, které se problematikou GDPR 
profesionálně zabývají, nemají k dispozici žádné závazné výklady nařízení EU či bližší metodiku pro 
specifickou oblast sportu. Situaci komplikuje i skutečnost, že nebyl přijat ani příslušný právní předpis 
v rámci České republiky, který by řešil otázky, které GDPR ponechává národním předpisům. Zpraco-
vání potřebné dokumentace se z tohoto důvodu časově protahuje. 

  

Výsledkem shora uvedené analýzy činnosti ČUS by pak mělo být zejména následující: 

 katalogizace zpracovávaných údajů, tj. posouzení, zda a jaké osobní údaje jsou v rámci jednotli-
vých činností ČUS zpracovávány (např. rodná čísla při vedení členské základny); 

 posouzení jednotlivých účelů zpracování osobních údajů (tj. např. zda se jedná o účel, kterým je 
plněna zákonná povinnost – typicky zpracování personální agendy, kdy je třeba rodného čísla za-
městnanců k odvádění pojistného na zdravotní a sociální pojištění); 

 doporučení, jaká opatření (např. přijetí vnitřních předpisů) či procesy (např. zabezpečení počítačů) 
má ČUS přijmout za účelem dosažení souladu s GDPR; 

 posouzení, zda ČUS bude mít povinnost sestavit „Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů“ a 
zda bude mít povinnost ustavit „Pověřence pro ochranu osobních údajů“. 

  

Ze strany ČUS pak budou uvedené výsledky analýzy, včetně příslušných doporučení a vzorových me-
todik, dány k dispozici sdruženým subjektům (svazům, okresům, klubům). Ty pak budou moci posou-
dit, zda vykonávají typově shodnou činnost jako ČUS a jak se na ně v tomto směru vztahuje GDPR a 
budou moci využít i doporučení, jaká opatření mají přijmout. 

  

 

         Právní poradna 

vá. Škola má navíc bohatou florbalovou tradi-
ci, neboť se v ní tomuto sportu věnuje v devíti 
týmech 170 hráčů. 

„Je to pro nás prestižní akce, ale zkušenosti 
jsme získali v minulém roce, kdy jsme hostili 
republikové finále mladších žáků. Letos navíc 
budeme mít herní zastoupení v obou kategori-
ích. Větší ambice mají určitě naše děvčata, 
která pravidelně hrají florbalové soutěže. Kdo 
by nechtěl zvítězit, ale budeme raději skrom-
nější – za úspěch lze považovat umístění do 
třetího místa,“ předpovídá Josef Tůma, spor-
tovní ředitel soutěže, trenér a také tělocvikář 
na ZŠ Campanus. 
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ČUS pak má poměrně široký záběr činností, na které může dopadat GDPR a sdružené subjekty tak 
budou mít k dispozici posouzení a doporučení pro řadu typových činností jako je: 

 vedení členské základny; 
 vedení personální a mzdové agendy pro vlastní zaměstnance; 
 vedení personální a mzdové agendy a vedení účetnictví pro třetí subjekty; 
 správa webových stránek, informačních systémů, profilů na sociálních sítích 
 kamerový systém ve sportovních zařízeních; 
 ubytovací služby (vedení knih hostů); 
 činnost nestátního zdravotnického zařízení. 

 

Současně bude upozorněno na některé činnosti, které ČUS sice nevykonává, ale sdružené subjekty 
ano. Typicky jde o povinnost získat souhlasy členů se zpracováním osobních údajů pro činnost spolku 
na úrovni SK/TJ/svazů. Lze předpokládat, že bude nejen třeba nově naformulovat text souhlasu do 
přihlášek pro nové členy, ale i stávající členové budou muset svůj souhlas zopakovat. 

 Přesto je třeba důrazně upozornit na to, že může nastat situace, kdy sdružený subjekt bude 
vykonávat i jinou činnost, na kterou může dopadat GDPR, která však nebude předmětem shora 
uvedené analýzy. V takovém případě bude třeba oslovit odbornou firmu, aby provedla individuální 
posouzení. ČUS svým sdruženým subjektům doporučuje společnost GDPR Solutions, a.s., která pro-
vádí proces harmonizace činnosti ČUS. Má tak již načtené procesy a podmínky ve sportovním spolku. 
Výběr poradce je však plně na vás. 

 Vzhledem ke specifičnosti zadání nelze přesně stanovit termín dodání dokumentace pro ČUS a její 
sdružené subjekty. Naší snahou bude, aby byly pro vás k dispozici nejpozději v dubnu. Opatření EU 
vstupují v platnost 25.5.2018.  Lze předpokládat, že zavedení všech potřebných opatření do praxe 
všech článků ČUS určitou dobu potrvá. 

 

 České unie sportu je partnerem seriálu závodů Stopa pro život 

Proběhly další závody z oblíbeného seriálu Stopa pro život. Česká 
unie sportu je jedním z partnerů tohoto seriálu v běžeckém lyžování. V 
článku níže se můžete inspirovat průběhem závodu na Božím Daru a na Horské Kvildě, ale ne-
nechte se zmást, nejde zde jen o výsledky a nejlepší časy. Svoje si užije i čistý amatér, pro kte-
rého je připravena projížďka s patronem a kompletní servis lyží. Proto neváhejte a rezervujte si 
víkend od 3. března, protože štafetu seriálu Stopy pro život 2018 přebírá  Krkonošská 70 LAWI 

v exkluzivním zázemí areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně.  

47. Karlův běhu České spořitelny: Němci versus Češi 

Zatímco na ZOH v Pchjongčchangu o víkendu cinkly hned dvě české olympijské medaile, na Božím 
Daru se o cenné kovy podělili Češi a Němci. Králem a královnou hlavního závodu na 45 km klasicky 
se stali Jakub Pšenička (Vltava Fund Craft) a Kristýna Černá (Rossignol racing). 

V sobotu 10.2. a neděli 11.2. si dali příznivci běžeckého lyžování dostaveníčko v srdci Krušných hor, 
kde se v rámci seriálu ČUS Stopa pro život uskutečnil letošní 3. podnik oblíbené zimní série, Karlův 
běh České spořitelny. Do nejvýše položeného městečka České republiky, které se kdysi proslavilo 
těžbou stříbra a cínu, ale dnes je známé především jako oblíbené středisko zimních sportů, letní turis-
tiky a také jako sídlo Ježíškovy pošty, se sjely stovky lyžařů nejrůznější výkonnosti a věku. Druhý nej-
starší lauf v Čechách se jel již po čtyřicáté sedmé a díky poloze dějiště závodu a příznivějším sněho-
vým podmínkám se na startu objevila spousta běžkařů ze vzdálenějších koutů země, kde se pořadate-
lé dlouhodobě potýkají s naprostým nedostatkem „bílého zlata“. Do závodů klasickou i volnou techni-

Seriál „Stopa pro život“ 

přilákal na start tisíce sportovců 
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kou se tradičně zapojila také početná skupina zá-
vodníků ze zahraničí, především ze sousedního 
Německa, a pořádně zamíchala pořadím na stup-
ních vítězů. Slavnostní ráz celé akci dodalo vyhla-
šování vítězů, kterého se po oba dny účastnil zná-
mý sněhomil z legendárního filmu Sněženky a ma-
chři, Jan Antonín Duchoslav, alias Viki Cabadaj.  

Sobotní závody odstartovali nejmladší účastníci 
v jemném bílém oparu, který se naštěstí během 
dne trochu rozpustil. Děti si mohly vybrat z tras 
dlouhých 0,5; 1,5 a 6 kilometrů. Za podpory rodičů a místních fanoušků, na úzkých prkýnkách podáva-
ly neskutečné výkony, ať už se jednalo o protřelé mladé závodníky a závodnice z lyžařských klubů ne-
bo o nezkušené lyžaře, kteří si přijeli k závodům třeba poprvé čuchnout a pořádně okysličit plíce. Staré 
známé: Nejlepší škola je jeviště, se potvrdilo i tady. Kromě skvělého sportovního zážitku se navíc kaž-
dý malý závodník v cíli mohl radovat z pěkné účastnické medaile, vítězové jednotlivých dětských kate-
gorií z diplomů, dárků od partnerů a potlesku diváků při vyhlašování na stupních vítězů.  

Absolutní vítěz Karlova běhu České spořitelny 2018, Jakub Pšenička nám v cíli řekl: „Skvěle připrave-
ný závod, pořadatelé si mákli a na poslední chvíli museli některé úseky okruhu nahazovat sněhem.  
Nebyl to žádný extrém, jelo se pořád nahoru a dolu, trochu jako motokros  Udělal jsem dobře, že 
jsem namazal nahladko, na chvilku dokonce drobně sněžilo, takže to byla výhoda. Užil jsem si to a už 
teď se těším na další závod Stopy na Šumavě.“  

ČT Šumavský skimaraton v novém traťovém rekordu 

Hlavní trasy letošního Šumaváka ovládli zahraniční lyžaři a české běžkyně. Celkem se na ně-

kterou z vypsaných tras přihlásilo přes 1200 účastníků, včetně 150 dětí. 

Konečně, radovali se pořadatelé z Fischer Ski klub Šu-
mava Vimperk už 14 dní před „svým“ závodem. Letos 
zůstanou lopaty v kůlně! Po několika sezónách 
s hubeným přídělem sněhu byly letos běžecké trasy 
v okolí dějiště závodu od začátku února pokryté nadý-
chanou peřinou přírodního sněhu. Navíc právě ve druhé 
polovině měsíce znenadání dorazilo nejchladnější obdo-
bí letošní jinak nijaké zimy i s třeskutými mrazy, takže 
nehrozilo, že by obleva odnesla přichystané stopy 

v jejich standardní podobě. 

Šumavský skimaraton, který je jedním z nejoblíbenějších 
podniků seriálu Stopy pro život a tradičně patří do prestižní 
mezinárodní série Euroloppet, nabídl závodníkům pečlivě „vyžehlené“ lyžařské stopy, kvalitní značení 
i občerstvení na trati a dokonalý servis v zázemí. Díky precizní organizaci a nádherné kulise má závod 

skvělou pověst nejen v naší kotlině, 
ale také za kopečky, takže nikoho ne-
překvapila početná a kvalitní meziná-
rodní účast. Kromě desítek Rakušanů, 
Němců a Italů na Kvildu 24. – 25. 2. 
dorazili i závodníci ze Švýcarska, Slo-
venska, Maďarska, Slovinska, Ruska, 
Španělska a vzdálenějšího Finska, 
Norska, ale třeba také z Austrálie. 

První se v sobotu dopoledne odpíchly 
na svoji trasu děti. Se svými rodiči vět-
šina z nich absolvovala brzké vstává-
ní, ale nabuzeny dalším skvělým 
úspěchem české královny zimní olym-
piády na druhé straně světa, nedaly 
znát, že je jim v mrazivě štiplavém 
počasí zima a předváděly úžasné vý-
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kony na tratích 1, 2 a 5 kilome-
trů.  Ty nejlepší se odpoledne 
vyšplhaly na stupně vítězů a 
staly se hrdiny, ale odměnu za 
výkon – pamětní medaili – do-
stal v cíli úplně každý. Celý 
den je navíc povzbuzovali ne-
jen rodiče a fanoušci, ale také 
Bob a Bobek z Večerníčků 
České televize v nadživotní 
velikosti a na rozdíl od odpo-
ledních závodů je doprovázelo 
slunce. 

O malinko drsněji podmínky 
měli na startu dospělí závodní-
ci, mráz mínus 10 stupňů ne-
polevil a na odkrytých úsecích 
se navíc přidaly nepříjemné 
studené větrné poryvy.  Mráz 
pěkně zalézal za nehty a závodníci si chránili i obličeje, jak to šlo nejlépe. Program nabízel tři délky 
tras volnou technikou. Na tu nejkratší, osmikilometrovou, premiérově vyrazili pohodáři. „Šumavská po-
hoda“ se letos jela poprvé z Kvildy na Horskou Kvildu a zpět a určitě si ji užili všichni, kteří nehoní 
sekundy, včetně mladíků a slečen ve věku od 15 let. To na dalších dvou trasách (23 km a 46 km) už 
přeci jen každý nějaké ty ambice měl. Trasa zavedla běžkaře do nejkrásnějších oblastí Národního par-
ku Šumava, z Kvildy na Zhůří, Filipovu Huť a Březovou horu. Na prestižní nejdelší trase se v prvním 

kole na čele vytvořila čtyřčlenná skupinka, ze které ve druhém okruhu zbylo na špici pouze duo Petr 
Javůrek (Kasper-SWIX) a rakouský závodník Markus Rothberger (Salomon Racing Austria). Většinu 
kilometrů odtahal Javůrek, ale v cíli měl nakonec o něco více sil Rakušan a urval pro sebe cenný titul. 
Druhé místo v cíli trochu mrzelo českého borce Petra Javůrka (Kasper-SWIX Team). “Hodně jsem si 
dnes věřil. Škoda, že to nevyšlo na zlato, ale 
nedá se s tím nic dělat.   

Mezi ženami se na stejné trati o vítězce rozho-
dovalo mezi Annou-Marii Hejnou (Silvini 
Madshus Team) a Kamilou Knopovou 
(Rossignol Racing).  

Také v neděli v celém Česku zamrzly všechny 
vodní plochy a na tradičně nejchladnějším mís-
tě v republice, na Šumavě mrzlo o to víc. Naš-
těstí závod provázelo po celý den slunce, tak-
že pocitově bylo určitě tepleji než na teploměru 
a v sobotu. Jely se závody klasickou technikou 
na 23 a 45 km a situace na nejpřednějších 
místech se vyvíjela stejně jako v předchozí 
den opět finišovalo duo Petr Javůrek a rakous-
ký závodník Markus Rothberger a opět vyhrál 
Markus Rothberger.   

 

Svůj osamělý závod si systémem start – cíl jela česká laufařka (jinak úspěšná  reprezentantka v rych-
lostní kanoistice) Anna Kožíšková (Salomon Atomic) a s přehledem se stala nejúspěšnější ženou na 
klasice. 

Štafetu seriálu Stopy pro život 2018 přebírá už tuto sobotu 3. března Krkonošská 70 LAWI v 

exkluzivním zázemí areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně.  
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V rámci antidopingové osvěty přináší Zpravodaj ČUS Informace z Antidopingového výboru ČR 

Doping už i v curlingu 

Olympijský sportovec z Ruska Alexander Krušelnickij byl pozitivní na zakázanou látku meldoni-

um, která byla zjištěna v jeho těle po zápase smíšených družstev v curlingu na olympiádě 

v Jižní Koreji, kde ruský pár získal bronzovou medaili v utkání s Norskem. Tato zakázaná látka 

urychluje regeneraci a může tak mít pozitivní vliv na výkonnost sportovce.  

Když se vrátíme trochu do minulosti, byla podle zjištění laboratoří WADA často zkušebně zjišťo-

vána v těle ruských sportovců i v roce 2015, kdy byla zařazena mezi sledované látky a také ana-

lyzována v oficiálních laboratořích. I přesto, že meldonium může zůstat v těle dlouhou dobu a 

některé výzkumy hovoří i o půl roce od jeho užití, není ale reálné, aby (od 1.ledna 2016 je na se-

znamu zakázaných látek WADA), zůstal v těle sportovce více než 25 měsíců.   

Asi se stala někde chyba a tento sportovec použil třeba lék Mildronat (obsahuje meldonium), 

který je k dostání v běžné distribuční síti v Rusku.  

Ještě před ruskými sportovci byl totiž již v 80. letech minulého století užíván v hojné míře ruský-

mi vojáky při bojích ve vysokohorských podmínkách v Afganistánu a teprve potom se dostal 

mezi sportovce, kteří již věděli o jeho pozitivních účincích na výkonnost. 

Krušelnickij se zřekl možnosti odvolání proti trestu a již v průběhu olympiády odjel z místa jejich 

konání. 

Také další pozitivní test na doping se objevil u ruské bobistky Naděždy Sergejevové. V jejím těle 

byla zjištěna zakázaná látka trimetazidin. Potrestání Sergejevové potvrdil i současný šéf tohoto 

svazu Alexander Zubkov, který je též známým dopingovým hříšníkem. 

Tyto dva pozitivní dopingové případy dostaly Rusko do obzvlášť nepříjemné situace, protože 

startovalo v Jižní Koreji pod neutrální vlajkou za prokázaný a státem řízený doping a jejich nej-

vyšší představitelé tajně doufali, že na zimní olympiádě 2018 prokáží, že jejich sportovci již zá-

vodí čistě a budou tak mít možnost jít na závěrečný ceremoniál pod Ruskou vlajkou. Nestalo se 

tak.  

  

Aktuální číslo Bulletinu ADV ČR najdete na stránkách ADV. V sekci „Vzdělání“ naleznete i  nabídku 
přednášek boje proti dopingu, konkrétně na téma: „Změny Světového antidopingového kodexu“ 
platného od 1. ledna 2015. Kontaktní osobou zůstává Mgr. Michal Polák, ADV ČR, 
email: polak@antidoping.cz.  

Antidoping 

http://www.antidoping.cz/bulletin.php
http://www.antidoping.cz/vzdelavani.php
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Obraťte se na nás pomůžeme zprostředkovat  

vaše zapojení do MAS 

  

Česká unie sportu partnerem kampaně Ukliďme Česko 

 

Připojte se i vy se svým sportovním klubem a  nebo 
oddílem   - určitě znáte místa, která by si zasloužila 

pořádný jarní úklid. 

 

Dnem „D“, kdy se v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme 
Česko bude uklízet v celé republice, je letos sobota 7. dubna. 
Odstranit nepořádek v přírodě, městech a obcích je však 
možné i v jiných termínech. Důležité je, se co nejdříve přihlásit 
na www.UklidmeCesko.cz. Partnerem této akce se i letos stala 
také Česká unie sportu. Mezi 96 000 dobrovolníky v celé 
zemi, kteří v uplynulém roce sesbírali 1 500 tun odpadků, 
byly také stovky členů sportovních klubů a 

tělovýchovných jednot.  

Přípravy dalšího ročníku celorepublikové úklidové akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko jsou v plném proudu. Na 
webových stránkách projektu postupně přibývají 
zaregistrovaní organizátoři místních úklidů a dobrovolníci, kteří 
se první dubnovou sobotu společně vydají do boje proti 
černým skládkám a nepořádku ve svém okolí.  

Zapojit veřejnost do mapování, uklízení a především prevence 
vzniku nepořádku a černých skládek se snaží organizátoři ze 
spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody. Do 
aktivní spolupráce se mohou v tomto roce opět zapojit i 
členské subjekty České unie sportu. Komu je myšlenka 
dobrovolnické úklidové akce blízká, může se podílet 

přímo na organizaci úklidu ve svém okolí.  

„Snažíme se organizátorům místních úklidů organizaci co 
nejvíce ulehčit a podpořit je nejen radami, mediální kampaní 
ale i materiálně – především zajištěním balíčků s pytli a 
rukavicemi pro dobrovolníky. Abychom věděli, kolik účastníků 
se letos chystá uklízet a mohli jim materiál včas přichystat a 
rozeslat, potřebujeme, aby se nám přihlásili co nejdříve, ať už 
jsou ze zájmových sdružení, škol, firem či se jedná o 
individuální nadšence,“ říká Kateřina Landová, jedna 
z pořadatelek akce. 

Úklidového materiálu by organizátoři měli mít pro letošek 
dostatek díky partnerům, kteří úklidové akce dlouhodobě 
podporují. Přidat se může opravdu každý podle svých 
možností – od mapování nepořádku, až po zorganizování 
vlastní úklidové akce.  

Veškeré potřebné informace zájemci naleznou na 
www.UklidmeCesko.cz. 

 

https://youtu.be/0XOo4z_cres
http://www.UklidmeCesko.cz.
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 1. 3. 2018 Vyzkoušej squash v Galerii Harf -Praha 

2. 3. 2018 Opavský siláče -Opava 

2. 3. 2018 Jihomoravský lyžařský pohár v NMN -Nové 

Město na Moravě 

3. 3. 2018 LUDGEŘOVICKÁ 1 -Ludgeřovice 

3. 3. 2018 Telnický rohlík 201 -Telnice 

3. 3. 2018 Milevský pohár/Milevsko cu -Milevsko 

3. 3. 2018 H.B. mostové jeřáby cu -Prachatice 

3. 3. 2018 Putování Lázského nemehla po Brdec -Láz 

Projekt „ČUS Sportuj s námi!“  

Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

ČUS - Sportuj s námi! 

REPORTÁŽ: Rohálovská desítka má za sebou jubileum, v 
mrazivém počasí rekord trati odolal 

Přesně, jak velí tradice, odstartoval poslední únorovou sobotu jubilejní, pětadvacátý ročník Rohálovské desít-
ky. Silniční běh z Prusinovic do Tučap a zpět letos přitáhl navzdory mrazivému počasí stovky závodníků. 

V sobotu 24. února v pravé poledne vyběhli závodníci na desetikilometrovou trasu za nelehkých povětrnost-
ních podmínek. Na startu panoval mráz, rtuť teploměru klesla na –5°C, situaci navíc komplikoval silný vítr. 

„Běžci se s počasím popasovali většinou statečně. Nízké 
teploty přesto některé odradily, takže nakonec na trať vyběh-
lo 530 závodníků, ačkoliv startovné mělo zaplaceno 600 běž-
ců. Nepříjemný byl silný severovýchodní vítr, který foukal 
proti závodníkům v druhé polovině trati. Odhaduji, že tam 
mohli tak dvě minuty ztratit,“ popisuje ředitel závodu Ondřej 
Němec z pořádajícího oddílu BK Holešov. 
Mužská kategorie podle očekávání nabídla ostrý souboj o 
vítězství až do finiše, když se odtrhla dvojice favoritů – Ukra-
jinec Oleksandr Matvičuk a Maročan Abderrahim Elasri, atak 
historicky nejlepšího času znemožnil marockému běžci ostrý 
protivítr a ve finále se musel spokojit s druhým místem. Ač-
koliv se snažil po celý závod udolat ukrajinského soupeře, 
nepovedlo se mu to. Když se mezi oběma borci rozhodovalo 
v napínavém finiši, neměl Maročan Elasri potřebné síly a do-
běhl druhý. 

Ženský závod překvapení nepřinesl, na desetikilometrové trati svou fyzičku stejně jako v minulých ročnících 
opět nejlépe ze všech zúročila olomoucká rodačka Petra Kamínková. Její nástupkyní do budoucna by mohla 
být dvaadvacetiletá talentovaná atletka Tereza Korvasová závodící za pražskou Duklu, které v sobotu patřilo 
mezi ženami druhé místo. 

Dopolední program patřil dětským závodům – i tady se však neblaze projevil mráz. „Očekávali jsme až 300 
dětí, nakonec jich běželo asi 170. Řádí chřipková epidemie, k tomu se přidaly prázdniny v našem regionu a 
v neposlední řadě spousta rodičů děti nepustila kvůli mrazu,“ vysvětluje Ondřej Němec. 

Akce nového ročníku projektu 

BŘEZEN 2018 

https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vyzkousej-squash-v-galerii-harfa/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/opavsky-silacek/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jihomoravsky-lyzarsky-pohar-v-nmnm/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jihomoravsky-lyzarsky-pohar-v-nmnm/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/ludgerovicka-15-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/telnicky-rohlik-2018/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/milevsky-pohar-milevsko-cup/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/h-b-mostove-jeraby-cup-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/putovani-lazskeho-nemehla-po-brdech-2/
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
http://www.cus-sportujsnami.cz/
https://www.cus-sportujsnami.cz/wp-content/uploads/2018/02/180224-1133-d7t_2307.jpg
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3. 3. 2018 Krkonošská 70 – 63 ročník -Špindlerův Mlýn 

4. 3. 2018 Lyžařský pohár Vysočin -Velké Meziříčí 

4. 3. 2018 Dámská jízd -Boží Dar 

10. 3. 201 Mezinárodní Krušnohorská třicítka -Moldava 

10. 3. 2018 Morafis Cup 2018 -Rumburk 

10. 3. 2018 Karlíkův běh -Boží Dar 

17. 3. 2018 Taneční soutěž O valašský klobouk -Valašské 

Klobouky 

17. 3. 2018 GP vytrvalců Kamenný Újezd -Kamenný Újezd 

17. 3. 2018 Jarní cena Dukly -Praha 

17. 3. 2018 Boulder Bambini – dětský lezecký závod -

Praha 

17. 3. 2018 Pochod jarní přírodou -Jaroměřice 

18. 3. 2018 Jarní snowboardslalom -Stachy 

18. 3. 2018 Jarní sprint -Praha 

24. 3. 2018 Vítání jara -Životice u Nového Ji 

24. 3. 2018 Lesní běh Opatovice -Opatovice 

24. 3. 2018 Supercross 2018 -Loučná pod Klínovcem 

24. 3. 2018 4. Sudetské Tojnárkovo Bloudění 2018 -

Libouchec 

24. 3. 2018 AXIS NOČNÍ DESÍTKA -Jihlava 

24. 3. 2018 Josefský běh v Cerhovicích -Cerhovice 

24. 3. 2018 Basketbalová sobota -Jevíčko 

24. 3. 2018 Vodácký den v Chocni – Choceňský buben -

Choceň 

25. 3. 2018 Jarní mítink -České Budějovice 

27. 3. 2018 Veřejné závody bruslařské zdatnosti -

Černošice 

28. 3. 2018 Velikonoční plavecké štafety 20182 -

Jindřichův Hradec 

29. 3. 2018 39. ročník Turnajů šachových nadějí2 -Frýdek

-Místek 

30. 3. 2018 Velikonoční fotbalový turnaj přípravek3 -

Srbice 

31. 3. 2018 Běh Koutem -Kout na Šumavě 

31. 3. 2018 Obrataňské okruhy -Obrataň 

31. 3. 2018 Běh Lorenzovými sady -Třebíč 

31. 3. 2018 MIA FESTIVAL CHEB 2018 -Cheb 
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Sledujte na: http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html 

https://www.cus-sportujsnami.cz/events/krkonosska-70-63-rocnik/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lyzarsky-pohar-vysociny-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/damska-jizda-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mezinarodni-krusnohorska-tricitka-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/morafis-cup-2018/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/karlikuv-beh-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/tanecni-soutez-o-valassky-klobouk/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/tanecni-soutez-o-valassky-klobouk/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/gp-vytrvalcu-kamenny-ujezd/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-cena-dukly-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/boulder-bambini-detsky-lezecky-zavod/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/boulder-bambini-detsky-lezecky-zavod/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/pochod-jarni-prirodou-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-snowboardslalom-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-sprint/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vitani-jara/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/lesni-beh-opatovice-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/supercross-2018/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/4-sudetske-tojnarkovo-bloudeni-2018/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/4-sudetske-tojnarkovo-bloudeni-2018/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/axis-nocni-desitka/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/josefsky-beh-v-cerhovicich-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/basketbalova-sobota-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vodacky-den-v-chocni-chocensky-buben/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/vodacky-den-v-chocni-chocensky-buben/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/jarni-mitink/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/verejne-zavody-bruslarske-zdatnosti/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/verejne-zavody-bruslarske-zdatnosti/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-plavecke-stafety-2018/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-plavecke-stafety-2018/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/39-rocnik-turnaju-sachovych-nadeji/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/39-rocnik-turnaju-sachovych-nadeji/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-fotbalovy-turnaj-pripravek/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/velikonocni-fotbalovy-turnaj-pripravek/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-koutem-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/obratanske-okruhy-3/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/beh-lorenzovymi-sady-2/
https://www.cus-sportujsnami.cz/events/mia-festival-cheb-2018/
http://www.cstv.cz
http://www.cuscz.cz/sportuj-s-nami/o-projektu.html
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