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Počty zaměstnanců ÚTVS:

ÚTVS – fyzické stavy za rok 2021

Kategorie Počty zaměstnanců

Docent 1,00

Odborný asistent 23,99

THP 5,50

Dělník 4,25

Celkem 34,74

ÚTVS – věková struktura k 31. 12. 2021

Věk Docent Odborný asistent THP Dělník Celkem
věk <=25 0,00

25<věk<=30 1,00 1,00

30<věk<=35 1,25 1,25

35<věk<=40 2,00 1,00 3,00

40<věk<=45 1,00 0,50 1,50

45<věk<=50 5,00 1,00 6,00

50<věk<=55 0,00

55<věk<=60 3,00 3,00

60<věk<=65 4,00 3,00 7,00

65<věk<=70 5,00 0,50 2,00 7,50

věk>70 1,00 1,50 1,00 3,50

Celkem 1,00 22,75 7,00 3,00 33,75

K zajištění výuky TV v jednotlivých semestrech jsou uzavírány dohody o provedení práce 
s externími pracovníky.K personálnímu zabezpečení letních výcvikových kurzů (LVK) byly 
uzavřeny dohody o provedení práce s externími pracovníky.

Dále jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce v případech, kdy 
nebylo možno zajistit provoz vlastními pracovníky, tj. služeb kustodů na sportovišti Kotlářka, 
kde je provoz i v pozdních odpoledních hodinách a také o sobotách a nedělích, event. svátcích.

Pro zajištění a tvorbu propagačních materiálů, marketingových a reklamních akcí ÚTVS je 
uzavřena dohoda o provedení práce.

ÚTVS – přepočtené stavy za rok 2021

Kategorie Počty zaměstnanců

Docent 1,00

Odborný asistent 23,24

THP 6,50

Dělník 3,88

Celkem 34,62



PEDAGOGICKÁ  
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3.1
Výuka

Pedagogická činnost je hlavní činností školy a jejich součástí. Hlavní činností ÚTVS je zajištění 
pravidelné semestrální výuky tělesné výchovy (dále jen TV) a letních a zimních výcvikových 
kurzů na všech fakultách a ústavech ČVUT. Vlivem pandemie a přijatými opatřeními byla 
výrazně tato oblast narušena. V letním semestru byla zrušena presenční výuka TV a zimní 
lyžařské a snowboardové kurzy, včetně všech zahraničních letních výcvikových kurzů. Výuka 
probíhala formou online s využitím programů, které pracovníci ÚTVS připravili.

V zimním semestru se vrátila situace do normálního výukového programu, ve kterém bylo 
zařazeno týdně 325 výukových hodin TV ve 45 sportovních specializacích.

Výuku zajišťovalo 25 kmenových učitelů ÚTVS a 18 externích lektorů působících v Praze i na 
detašovaných pracovištích FBMI v Kladně a FD v Děčíně.

Studenti si měli možnost vybrat z těchto sportovních specializací: aerobik, aikido, badmin-
ton, basketbal, beach volejbal, bosu, box, bouldering, bowling, bruslení, capoeira, crossfit, 
florbal, fotbal, frisbee, futsal, geocaching, golf, irské tance, japonský šerm, jóga, kanoistika, 
kardio, kondiční posilování, kruhový trénink, lední hokej, lezení na stěně, lukostřelba, lyže sjezd, 
meditační praxe, ninjitsu, nohejbal, pilates, plavání, powerjoga, ragby, sebeobrana, softbal, 
spinning, squash, stolní tenis, tenis, turistika, volejbal, zdravotní tělesná výchova. Nabídka 
sportů byla rozšířena o ragby a byla zrušena výuka bootcampu a curlingu.

Zvláštní pozornost je věnována specializované výuce TV oborů fyzioterapie, zdravotnický 
záchranář a bezpečnost a ochrana obyvatelstva na FBMI zařazené ve studijních plánech fakulty.

Do pedagogických aktivit ÚTVS lze zařadit také Univerzitu třetího věku. Kromě toho učitelé 
ÚTVS vedli i hodiny TV přímo určené pro zaměstnance ČVUT. Jedná se o kondiční posilování, 
cvičení pro zdravá záda, bodystyling a plavání.

Celkový počet studentů zapsaných do hodin TV ovlivňuje počet studentů přijatých na ČVUT. 
Tento parametr ovlivňuje zejména počty studentů zapsaných do hodin povinné TV v prvním 
ročníku bakalářského studia. V dalších ročnících bakalářského i navazujícího magisterského 
studia záleží pouze na ÚTVS, zda nabídne atraktivní a pestrou nabídku sportů a zaujme co 
nejvíce studentů.

Srovnáním hodnot mezi lety 2015–2021 vidíme výrazný propad zapsaných studentů v letním 
semestru 20/21. Příčinou byla přijatá opatření proti covidu, zejména zavedení distanční výuky 
na ČVUT. Studenti neměli motivaci si hodiny volitelné TV zapisovat, a tak došlo k propadu 
o cca 3000 studentů oproti minulým letům. Potěšitelné je, že po rozvolnění opatření v zim-
ním semestru se celkový počet studentů zapsaných do hodin TV v KOSu navrátil na původní 
úroveň. Z toho usuzujeme, že si studenti uvědomují potřebu aktivního pohybu a mají stále 
zájem o tělesnou výchovu a sport.

Výuka TV probíhala v maximální možné míře v objektech ČVUT: Pod Juliskou, na Karlově 
náměstí, v Malé Chuchli, na Strahově a na Kotlářce. Časově dostupné a kvalitní sportoviště 
zvyšuje zájmem studentů o tělesnou výchovu. Proto ÚTVS neustále investuje do svých spor-
tovišť. Pronájmy jsou využívány zejména z kapacitních důvodů a také proto, že ČVUT nemá 
vlastní vhodné objekty pro sporty, o které mají studenti zájem (bazén, squashové kurty, 
cvičné hřiště pro golf, kurty na beach volejbal, bowlingové dráhy, ledovou plochu pro hokej či 
curling). Pronájmy byly také využívány při zajištění výuky TV v Kladně (FBMI) a v Děčíně (FD).
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Celkový rozsah výuky v pravidelné TV ukazuje tabulka:

Počty studentů zapojených do pravidelné tělesné výchovy na ČVUT
(číselné údaje jsou převzaty z KOSu jednotlivých fakult)

Fakulta
letní semestr 2021 zimní semestr 2021

LVK ZVK
celkem PTV VTV celkem PTV VTV

FSv 878 704 174 1626 1018 608 38 47

FS 528 374 154 733 334 399 430 15

FEL 876 0 876 1356 0 1356 61 47

FD 233 202 31 311 237 74 13 37

FJFI 34 0 34 174 0 174 3 1

FA 384 0 384 567 0 567 314 196

FBMI 639 394 245 785 461 324 9 199

FIT 458 303 155 1241 805 436 23 22

MÚVS 148 130 18 213 142 71 5 5

celkem 4178 2107 2071 7006 2997 4009 896 569
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3.2
Kurzy

Povinné kurzy mají na celém ČVUT již jen studenti FS a jeden studijní obor (zdravotnický zá-
chranář) na FBMI. Studenti ostatních fakult FSv, FEL, FD, FA, FJFI, FBMI, FIT a MÚVS mají účast 
na kurzech pouze dobrovolnou.

Stále přetrvávají problémy se zapisováním kurzů do KOSu. V době zápisu do zimního 
semestru (září) a do letního semestru (únor) studenti ještě neznají program pro nadcháze-
jící měsíce a proto si raději kurz do KOSu nezapíší. Důvodem je obava ze zvládnutí zkoušek 
u zimních kurzů a u letních kurzů snaha individuálně vycestovat do zahraničí, či si přivydělat 
v průběhu prázdnin. V době kdy tento program znají se již nemohou zapsat do KOSu. Přes 
tyto problémy, se mohou studenti, kteří se dodatečně hlásí i když nemají kurz zapsaný v KOSu 
kurzů zúčastnit.

Základem úspěchu je včasná propagace kurzů přímo v hodinách TV, na webu ÚTVS, jed-
notlivých fakult, facebooku a nástěnkách fakult.

3.2.1 Zimní výcvikové kurzy

V KOSu bylo zapsáno 569 studentů.
Bohužel epidemická situace v ČR a v Evropě neumožnila zimní kurzy uspořádat.

3.2.2 Letní výcvikové kurzy

V KOSu bylo zapsaných 896 studentů, přičemž 700 studentů se letních kurzů fyzicky zúčast-
nilo. Řada studentů se letních kurzů zúčastnila i bez zápisu předmětu v KOSu. Uspořádání 
a programovou náplň letních výcvikových kurzů zajišťovalo 67 vedoucích a instruktorů.

V období od 21. června do 26. září 2021 uspořádal ÚTVS 36 letních výcvikových kurzů různého 
zaměření a 7 seznamovacích kurzů pro nastupující 1.ročníky fakult FEL, FA a FS.

Přehled LVK:
všeobecně sportovní: Herbertov 1×, Temešvár 1×, Tarquinie (v Itálii) 1×, Rab (v Chorvatsku) 1×
vodácké: Ohře 2×, Vltava 4×, Salza 1×
cyklistické: Nové Město pod Smrkem 1×, Telč 1×
turistické: Vysoké Tatry 1×, Roháče 1×, České Švýcarsko 1×, Jeseníky 1×
windsurfingové a jachtařské: Orlík 3×, Dvořiště 1×, Balt 1×, Peljašac 1×
jezdecký: Český ráj 1×
volejbalový a beachvolejbalový: Temešvár 1×, Máchovo jezero 2×
golfový: Darovanský Dvůr 1×
tenisový: Kruh u Jilemnice 1×
sebeobrany: Kruh u Jilemnice 1×
lukostřelby + sebeobrany: Temešvár 1×
seznamovací: Temešvár 3×, Herbertov 1×, Kruh u Jilemnice 3krát.
Stálou snahou ÚTVS je rozšíření nabídky LVK o nové atraktivní kurzy, které přilákají další zájemce.
Pro úspěch seznamovacích kurzů je nezbytná úzká spolupráce s vedením fakult při jejich 
propagaci a programové náplni.
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3.3
Celoživotní vzdělávání – 
kurzy U3V a Masters

Semestrální výuka U3V v roce 2021

Studijní skupina Sporty v semestru Počet studentů

Letní semestr –  výuka vzhledem ke covidu neprobíhala

Zimní semestr – semestrální výuka probíhala výjimečně jen v jedné skupině / po covidu/

1. program turistika, zdravá záda 30

Kurzy U3V v roce 2021

Kurz Termín Počet účastníků

Letní kurz Temešvár 2. 8. – 7. 8. 2021 22

Navazující kurzy pro absolventy U3V – kroužky MASTERS
Letní semestr 2021 – výuka vzhledem ke covidu neprobíhala
Zimní semestr 2021:
lukostřelba 10 účastníků 
kondiční posilování 20 účastníků
jóga II 9 účastníků
stolní tenis I. 10 účastníků
stolní tenis II 15 účastníků
stolní tenis III 8 účastníků
stolní tenis IV 15 účastníků 



ROZVOJOVÉ  
PROJEKTY –  VVČ
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4.1
Vnitřní soutěž IP 2021

Rozšíření interaktivních webových stránek pro potřeby
výuky tělesné výchovy na ÚTVS ČVUT

Vedoucí projektu: Mgr. Pavel Mátl
Spolupracovníci: Mgr. Radka Ježková, Mgr. Michal Baron, 
Mgr. RomanTomčík, Mgr. Daniel Hynek, Pavel Slavík

Dosažené výsledky:

1. Pilates – nová stránka pro podporu předmětu
Byla vytvořena nová stránka pro předmět PILATES. Textová část stránky obsahuje informace 
k účinkům cvičení, dýchání, přípravu na lekci a rozložení lekce. Pro stránku bylo vytvořeno 
pět videí. Čtyři videa jsou určená pro cvičení online (lekce v délce 40 – 55 minut). Páté video 
obsahuje správné provedení jednotlivých cviků, které tvoří ucelené lekce PILATES.

2. JÓGA – rozšíření
Nově vytvořený obsah navazuje na již zpracované a publikované animace v metodické sekci 
jóga. Pět základních videí je zaměřeno na pilíře jógové praxe, kterými jsou korekce ke správ-
nému fyziologickému dechu, pružná páteř, sestava Khatu pranam, systém pozic pro posílení 
oslabených a protažení zkrácených svalových partií. V prvním videu obsahuje nácvik plného 
jógového dechu se stimulací dechu v pozicích. Druhé video učí adepty využít správně torzních 
cvičení se zaměřením na posílení a protažení svalů kolem páteře. Třetí video se věnuje sestavě 
Khatu pranam, která vede k harmonizaci toku energií a prokrvení, zpevnění a protažení celého 
těla. Čtvrté a páté video vychází ze studie nejvíce zkrácených a ochablých svalových skupin, 
lekce jsou zaměřeny na posílení a protažení zmiňovaných svalových partií.

3. LEZENÍ – nová videa
Byla vytvořena 3 nová videa – každé s jiným zaměřením. První video obsahuje základní infor-
mace k vyučovanému předmětu včetně ukázky sportoviště a zázemí. Druhé je zaměřeno na 
kondiční přípravu pro lezení a obsahuje tipy na cvičení doma i v posilovně. Třetí video obsahuje 
základní uzlové techniky, používané v lezení a horolezení.

4. SEBEOBRANA – rozšíření
V tomto roce byla vytvořena další instruktážní videa pro předmět „profesní sebeobrana“ 
a „sebeobrana“ pro webové stránky Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT obsahující přehled 
základních cvičení určených pro studijní program FBMI ČVUT oborů „Zdravotnické záchranář-
ství“ a „Plánování a řízení krizových situací“. Je tak dokončen kompletní výukový materiál pro 
přípravu studentů v této problematice. Dále plánujeme doplnit i teoretickou/textovou část 
těchto stránek tak, aby sloužili jako elektronická učebnice.

Naším cílem bylo doplnit informace i pro studenty jiných úpolových sportů na ČVUT. Díky 
tomu mohou s videi pracovat i studenti navštěvující volitelné předměty sebeobrana, aikido, 
box, základy bojových umění, ninjutsu atd.

5. ČVUT CVIČÍ DOMA
V rámci projektu na podporu cvičení v období pandemie bylo natočeno a sestříháno celkem 39 videí 
pro využití studenty a zaměstnanci ČVUT. Odezva ze strany studentů a zaměstnanců byla pozitivní.
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4.2
Projekt SPORT_VS–007

Výzva UNIS 2021 na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností
pro veřejné vysoké školy

Číslo rozhodnutí: 502020_7_007
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Do projektu bylo zařazeno 31 studentů ČVUT, v pololetí bylo vyřazeno 5 studentů z důvodu 
ukončení studia a k 1. 10. 2021 byl stav doplněn. Pravidelný výběr studentů do projektu UNIS na-
pomáhá vytváření a aktualizaci databáze studentů ČVUT s mimořádnou sportovní výkonností.

Pracovní tým tvořili zaměstnanci ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT (dále ÚTVS) ve 
složení: doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. – koordinátor jmenovaný rektorem ČVUT. Tutoři, učite-
lé ÚTVS: doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D., PaedDr. Antonín Ludvík, PaedDr. Daniel Žáček, 
Mgr. Pavel Mátl, Mgr. Pavel Korbelář. Administrativu zajišťovala Pavla Macháčková, ekonomiku 
Jana Oršošová, PR Mgr. Michal Baron.

Koordinátor a jednotliví pracovníci zajišťovali pravidelnou komunikaci se zařazenými stu-
denty, sledovali jejich sportovní a studijní výsledky, které byly čtvrtletně písemně hodnoceny 
a projednávány na poradách pracovního týmu. V březnu byla zajištěna informovanost studij-
ních proděkanů a vedoucích studijních oddělení jednotlivých součástí o zařazení studentů 
do projektu s cílem vytvoření optimálních studijních podmínek pro zvládnutí studijních 
povinností. Součástí projektu je také pomoc při vytváření podmínek pro sportovní přípravu 
zařazených studentů a jejich další finanční podpora. Sportovci měli zdarma vstup do po-
siloven ČVUT, popř. dle možností i na další sportoviště. Jednotlivé součásti ČVUT udělovaly 
mimořádná sportovní stipendia za sportovní reprezentaci a dále jednorázová stipendia za 
úspěšnou reprezentaci ČVUT a ČR.

Zařazení sportovci se podíleli na úspěšné reprezentaci školy na významných sportovních 
soutěžích českých VŠ i na mezinárodní úrovni. Např. 4. místo v soutěži VŠ na Českých akade-
mických hrách, 2. místo v soutěži univerzit na VI. Světových hrách v Římě apod.

V anketě Sportovec ČVUT 2021 vyhlášené pod patronací rektora ČVUT obsadili sportovci 
zařazení do projektu 4 místa z prvních 5 míst. Vedení ČVUT pravidelně odměňuje nejlepší 
sportovce věcnými cenami a jednorázovým stipendiem.

Projekt a sportovní úspěchy byly prezentovány na webových stránkách ČVUT (www.cvut.cz), 
facebooku ČVUT a jeho součástí, na webových stránkách ÚTVS (www.utvs.cvut.cz) a facebooku. 
Bylo vytvořeno profesionální video propagující projekt UNIS na ČVUT a předáno k použití 
PR odboru ČVUT a VSC Victoria. Studenti a členové organizačního týmu se spolupodíleli na 
zajištění propagace projektu na akci VSC Victoria „ Mezinárodní den univerzitního sportu.

Důležitým dokumentem pro rozvoj tělesné výchovy a sportu na ČVUT se stal nově zpraco-
vaný Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činností 2021+ ÚTVS, který bude dále rozpracován 
do jednotlivých opatření.

http://www.cvut.cz
http://www.utvs.cvut.cz
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5.1
Význačné sportovní 
výsledky studentů ČVUT 
V ČR i v zahraničí

1) Výsledky na Českých akademických hrách 2021 v Olomouci 
Na Českých akademických hrách 2021 pořádaných UP Olomouc obsadilo ČVUT celkové 
4. místo se ziskem 63 bodů. Před ním se umístily UP Olomouc, MU Brno a UK Praha. 

ČAH 2021 – medailisté ČVUT (celkem 40×)

Zlatá medaile (9×)
David Holý FSv Atletika 110 m přek.
Emma Maštalířová FSv Atletika skok daleký
Emma Maštalířová FSv Atletika trojskok
Štěpánek, Holý, Blatník, Trafina  Atletika 4 × 100 m
Tomáš Ludvík  MÚVS Plavání  100 m znak
Jakub Lahoda  FD Plavání s ploutvemi 200 m BF
Kristýna Průšová FSv Šerm  fleret
Filip Šmejkal FSv Šplh 8 m bez příra-
zu 

Družstva: futsal muži (trenér Mgr. Korbelář), 

Stříbrná medaile (14×)
Jan Trafina FSv Atletika 100 m
Lenka Čechová MÚVS Atletika 400 m
Lenka Čechová MÚVS Atletika 800 m
Zuzana Cymbálová  FBMI Atletika 400 m přek.
David Holý FSv Atletika skok o tyči
Veronika Slavíková FBMI Atletika vrh koulí
Cymbálová, Kovandová, Maštalířová, Čechová Atletika 4 × 400m
Jakub Lahoda FD Plavání 200 m pol.
Tomáš Ludvík MÚVS Plavání s ploutvemi 200 m BF
Tomáš Ludvík MÚVS Plavání s ploutvemi 200 m PP
Jaroslav Netolický FS Plavání s ploutvemi 50 m BF
Filip Šmejkal  FSv Šplh 4,5 m bez přírazu
Eduard Zděnovec MÚVS Judo do 73 kg

Družstva: frisbee (trenér Mgr. Rus),
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Bronzová medaile (17×)
Filip Blatník FS Atletika 200 m
Jan Trafina FSv Atletika 400 m
Lukáš Mottl  FSv Atletika 1500 m
Pavlína Minářová FSv Atletika skok daleký
Michal Sebera FEL Atletika trojskok
Zuzana Cymbálová FBMI Atletika skok vysoký
Blahník, Mottl, Štěpánek, Trafina Atletika 4 × 400 m
Tomáš Ludvík MÚVS Plavání 200 m poloh.
Tomáš Ludvík MÚVS  Plavání 400 m volný způ-
sob 
Jakub Lahoda FD Plavání 100 m motýlek
Jakub Lahoda FD Plavání s ploutvemi 200 m PP
Martin Pikora, Jakub Vála  Beachvolejbal
Simona Živčáková FBMI Judo 78 kg
Ondřej Melichar FS Šplh 8 m bez přírazu
Kateřina Dušková FSv Vodní slalom K1

Družstva: futsall ženy (trenér Mgr. Korbelář), florbal muži (trenér Dr. Žáček).

2) Sportovci ČVUT stříbrní na VI. Světových  
meziuniverzitních hrách v Římě.
Ve dnech 10.–14. listopadu 2021 se sportovní reprezentace ČVUT zúčastnila VI. ročníku Svě-
tových meziuniverzitních her pořádaných v Římě. Právo reprezentovat naši univerzitu v silné 
konkurenci 13 zemí, 39 univerzit a asi 1 800 sportovců si vybojovalo celkem 88 našich studentů, 
členů našich 10 sportovních družstev.

Po sečtení všech výsledků v 15 nabízených sportovních soutěžích získal náš kolektiv celkově 
2. místo, a to za vítěznou Univerzitou Komenského v Bratislavě.

K našemu výraznému úspěchu a zviditelnění ČVUT nejvíce přispěly vítězné kolektivy plavců 
a badmintonistů (za své zlaté medaile 10 bodů pro naši univerzitu). Plné absolutorium za své 
sportovní výkony si zaslouží i další medailové kolektivy: stříbrní fotbalisté, futsalistky, tenisté 
a basketbalistky (7 bodů) a bronzoví volejbalisté (5 bodů).

Svým cenným podílem k našemu úspěchu přispěli i basketbalisté (za 4. místo 3 body 
do celkového hodnocení), volejbalistky a ragbisté (za svá umístění na 5. – 8. místě vždy po 
jednom bodu).

Jednotlivé výsledky medailistů

První místo – zlatá medaile
Plavání (vedoucí M. Bláha, pedagogický dohled Z. Valjent, konkurence 13 smíšených družstev). 
Našich 9 plavců vyhrálo celkem 6 disciplín, a to v ženách 50 volný způsob, 50 m motýlek, 50 m 
znak a 50 m prsa, v mužích 50 m znak a 200 m volný způsob.

Druzí skončili plavci z izraelské Technion – Israel Institute of Technology a 3. belgičtí plavci 
z AU Gent.

Badminton (vedoucí J. Kukač, dohled Z. Valjent, 9 smíšených družstev). Naši 4 badmintonisté 
zcela deklasovali soupeře a zvítězili ve všech 3 individuálních disciplínách (singl muži, singl 
ženy, mix). Za nimi skončila belgická Ku Leuven a Univerzita Komenského Bratislava.
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Druhé místo – stříbrná medaile
Basketbal ženy (trenér Antonín Ludvík, 12 družstev). Po vítězství ve skupině (výhra nad ESSCA 
Paris, London Business School, ESADE Barcelona) porazily ve čtvrtfinále ESSCA Angers, v se-
mifinále VUT Brno a ve finále prohrály s UK Bratislava.

Futsal ženy (vedoucí Bára Krýslová, trenér Pavel Korbelář, 12 týmů). Po vítězství ve skupině 
(výhra nad HEC Paris, London Business School, ESADE Barcelona) porazily ve čtvrtfinále Uni-
versità degli Studi di Milano, v semifinále ESADE Barcelona a ve finále prohrály s UK Bratislava.

Fotbal muži (vedoucí Michal Kalafut, trenér Pavel Korbelář, 17 týmů). Po vítězství ve skupině 
(IESEG Lille, University of Exeter, HEC Paris) porazili ve čtvrtfinále ESADE Barcelona, v semifinále 
UK Bratislava a ve finále prohráli se Saratov State University.

Tenis (dohled Z. Valjent, 14 týmů). Naše smíšené družstvo obsadilo 2. místa v singlu mužů, 
v singlu žen a 3. místo v mixu.

Třetí místo – bronzová medaile
Volejbal muži (vedoucí Josef Havlas, trenér Petr Musil, 16 týmů). Po vítězství ve skupině (SUT 
Bratislava, Università degli Studi di Milano, IESEG Paris) porazili ve čtvrtfinále University of 
Zadar, prohráli v semifinále s VUT Brno a vyhráli v boji o 3. místo nad UK Bratislava

5.2
Univerzitní liga

Na základě iniciativy České asociace univerzitního sportu byly na podzim v minulém roce  
zahájeny v kolektivních sportech dlouhodobé soutěže reprezentačních družstev vysokých 
škol v ČR.
Reprezentační družstva ČVUT se těchto soutěží zúčastnila v  7 sportech.
volejbal muži –  trenér Mgr. Petr Musil
volejbal ženy –   trenérka Mgr. Jitka Drahorádová
basketbal muži – trenér PaedDr. Antonín Ludvík
fotbal  – trenér Mgr. Pavel Korbelář
futsal muži – trenér Mgr. Pavel Korbelář 
florbal muži – trenér PaedDr. Daniel Žáček
florbal ženy – trenér doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.
V hokeji jsou studenti ČVUT spolu se studenty ČZU a VŠE  členy hokejového družstva Prague Lions.
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5.3
Soutěž „O nejlepšího 
sportovce ČVUT za rok 2021“

1.Ing. Vít Přindiš – MÚVS, 2. ročník magisterského studia – vodní slalom, singlkajak: trojná-
sobný mistr Evropy z Ivrea (Itálie) – 1. místo ve slalomu na K1;
1. místo v extrémním slalom na K1; 1. místo v soutěži týmů na 3× K1; na MS v Bratislavě 4. místo 
v soutěži týmů a 10. místo v extrémním slalomu; 1. místo v celkovém hodnocení Světového 
poháru ve slalomu K1; 1. místo v celkovém hodnocení Světového poháru v extrémním slalomu 
na K1; až na týmový závod jsou to všechno výsledky v OH disciplínách v Paříži 2024

2.Bc. Martina Satková – MÚVS, 1. ročník navazujícího magisterského studia – vodní slalom, 
sjezd na divoké vodě: na MS v Bratislavě: 1. místo C1 tým (3× C1); 3. místo C1 ženy sprint (sjezd 
na divoké vodě); na MS do 23 let v Tacenu: 1. místo v C1 tým (3× C1); 2. místo K1 ženy extrémní 
slalom; 1. místo na Mistrovství Evropy do 23 let v Solkanu v C1 tým (3× C1); 1. místo ve Světovém 
poháru ve Španělsku (La Seu d‘Urgell) na K1 ženy extrémní slalom; 1.místo na MČR na K1 ženy 
extrémní slalom; 2.místo v anketě Kanoista roku sekce sprint

3. Antonie Galušková – FD, 2. ročník bakalářského studia – vodní slalom; na MS v Bratislavě: 2. 
místo v týmech (3× K1); 6. místo v individuálním závodě na K1; na ME v italském Ivree 3. místo 
v týmech (3× K1) a 15. místo v individuálním závodě na K1; na MS do 23 let v Tacenu 3. místo 
v extrémním slalomu na K1; na Světovém poháru v Praze 9. místo na K1; 1. na MČR do 23 let 
na K1; celkové 2. místo v Č. P. Skupiny ČEZ

4. Bc. Vít Hlaváč – FBMI, 1. ročník navazujícího magisterského studia – atletika (chůze); na 
OH v Tokiu 43. místo v chůzi na 50 km; 35. místo na ME v chůzi na 20 km družstev; 3× 1. na 
Mistrovství České republiky – na 20 km, 35 km a 50 km; při závodě na 50 km byl naměřen 
mezičas na 35 km (2:41:26), který je uváděn jako český rekord na této nové trati; 15. místo ve 
světových tabulkách na nové trati 35 km chůze

5. Anežka Paloudová – FSv, 4. ročník bakalářského studia – rychlostní kanoistika; 4. místo 
na mistrovství světa na K1 na 1000 m v Kodani a 9. místo na K1 na 500 m tamtéž; 10. místo 
na ME v Poznani na K4 na 500 m a 11. místo na K1 na 500 m; 2. místo na MS do 23 let na K1 na 
1000 m v Portugalsku; 3. místo na ME do 23 let v kategorii K1 na 1000 m v Poznani; 2. místo 
na Světovém poháru na K1 na 1000 m v Barnaul (Rusko); 5× mistryně ČR; celosvětový žebříček: 
2. místo K1 ženy na 1000 m, 9. místo K1 ženy na 500 m; 4 × vítězka Akademického mistrovství ČR

6. Bc. Jakub Dobrý – FIT, 1. ročník navazujícícho magisterského studia – jachting
7. Ing. Lukáš Gdula – FEL, doktorandské studium – atletika (chůze):
8. Bc. Jakub Zavřel – FEL, 3. ročník magisterského studia – rychlostní kanoistika
9. Bc. Josef Kolář – FS, 2. ročník navazujícího magisterského studia – vzpírání
10. Barbora Betlachová – MÚVS, 2. ročník bakalářského studia – rychlostní kanoistika, kajak
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5.4
Významné sportovní 
a volnočasové aktivity

Vzhledem ke covidovým omezením nebylo možné po většině roku pořádat tradiční hromadné 
sportovní a volnočasové aktivity.

Jedinou významnou akcí bylo uspořádání 58. ročníku Akademického mistrovství ČR v pře-
spolním běhu a 68. ročníku Běh 17. listopadu dne 20. 11. 2022 v oboře Hvězda.

Těchto závodů se v kategoriích od dětí až po seniory zúčastnilo celkem 360 účastníků.



ZPRÁVA O ČINNOSTI 
EKONOMICKO – 
PROVOZNÍHO ODBORU 
ÚTVS

6
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6.1
Zpráva o hospodaření

rozpočet skutečnost

ROK 2021 2021

Výnosy celkem 41195 48743 

Příspěvek celkem 32895 33316

z toho–příspěvek na vzdělávací činnost 32895 33111

Odpisy 918

Užití FRIM z nákladů 2000 2065

Užití FPP z nákladů 1379

Granty a projekty 1300 1200

Doplňková činnost 2000 5532

z toho–smluvní výzkum

Ostatní 3000 47

 Příspěvek převody 4286

Náklady celkem 41195 48722

Materiálové náklady 800 887

Energie 3800 3055

Opravy a údržba 657 2404

Cestovné 300 221

 Služby celkem 5336 5603

externí lektoři 213

ostatní služby 4052

nájmy TVZ 1338

Osobní náklady 26602  27240

Ostatní náklady 3700 5276       

z toho odpisy 3500 3970

převod do fondů

ostatní náklady 200 1306

 Režie mimonormativní součásti 4036

Hospodářský výsledek 0 21

6.1.1 Inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků ÚTVS byla provedena dle příkazu ředitele 
č. 1/2021. Fyzická inventura proběhla dle účetního stavu majetku ke dni 31. 10. 2021, nebyly 
zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace pokladní hotovosti a dokladová inventura 
byla provedena k 31. 12. 2021. ÚTVS neeviduje žádné pohledávky za rok 2021.
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6.2
Zpráva o provozní činnosti

1. Ve správě ÚTVS v roce 2021 byly tyto objekty:
1. Sportovní centrum Juliska, 160 00 Praha 6, Pod Juliskou 4.
2. Sportovní areál Kotlářka, 160 00 Praha 6, Na Kotlářce 7.
3. Loděnice Chuchle, 150 00 Praha 5, Strakonická 60/49.
4. Víceúčelové hřiště v areálu studentských kolejí ČVUT na Strahově, blok č. 11, 167 17 Praha 6, 
Vaníčkova 7.

6.2.1 Sportovní centrum Juliska:

Sportovní komplex areálu Juliska je vzhledem ke svému charakteru a polohou blízko kampusu 
ČVUT nosným objektem pro výuku tělesné výchovy, doplňkovou činnost ÚTVS, spolkovou čin-
nost dvou Vysokoškolských sportovních klubů a mimo výukovou sportovní činnost studentů 
a zaměstnanců všech součástí ČVUT.

Vzhledem k dosud nedokončenému projektu „Centra tělesné výchovy a sportu“,je prostor 
plánovaných dvou tělocvičen využíván k laboratorním výzkumům Centra nízkouhlíkových 
energetických technologií. Část objektu je též na základě smlouvy o využívání nebytových 
prostor mezi ÚTVS a FS užíván Ústavem automobilů a kolejových vozidel Fakulty strojní.

Mimoškolní dlouhodobí nájemci:
• ORP Centrum (lékařská rehabilitace)
• VYKY–DZ, s. r. o. – technické činnosti v dopravě
• Sauna – Jiří Dejl

Finanční prostředky získané z pronájmu byly reinvestovány do oprav a rekonstrukcí, staveb-
ních a interiérových oprav objektů ÚTVS.

• Pravidelné provádění předepsaných revizí, BOZP, PO a běžných oprav (probíhá stále),
• Výměna dveří v šatnách a v sauně druhá fáze
• Pravidelné výměny
• Renovace podlahy ve výtahu
• Opakovaná obnova zařízení v šatnách z důvodu vandalismu
• Výměna skel oken v šatnách.
• Oprava klimatizační jednotky v suterénu
• Výměna zámku u venkovních vrat
• Vyznačení parkovacích stání v celém stání
• Výměna sanity na WC v 3.N.P. (orp)
• Malování společných prostor ve 2.NP. + kancelář 213, 212
• Generální oprava schodů pro invalidy před posilovnou
• Instalace nájezdové rampy pro kočárky na venkovních schodech do hlavního vchodu 

objektu.
• Generální oprava časomíry
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6.2.2 Sportovní areál Kotlářka:
Druhý stěžejní objekt vybavený zázemím šaten a klubovnou s venkovní víceúčelovou plochou 
o rozměrech 56 × 34 m. V zimním období překrýváno sezónní přetlakovou halou.

Na objektu byly provedeny v roce 2021 následující stavební a interiérové úpravy:
• Pravidelné provádění předepsaných revizí, BOZP, PO a běžných oprav. (probíhá stále)
• Malování všech místností v 1.NP.
• Výměna celého povrchu na kurtech
• Obnova stínidel na kurtech
• Instalace elektrické markýzy v prostoru občerstvení
• Údržba venkovního obložení jižní části objektu ochranným nátěrem

6.2.3 Loděnice Chuchle

Význam loděnice i přilehlých pozemků po několika letech sníženého zájmu o vodní sporty se 
opět probouzí k životu. Důvodem je rozšíření a propagace výuky vodních sportů a vodáckých 
zájezdů Ústavu tělesné výchovy a dále pak vytvoření in-line bruslařské dráhy a přípravou 
Centra volnočasových aktivit na soutoku Vltavy a Berounky. Výhodná poloha loděnice umožní 
využívat tento areál k výuce i k mimo výukovým aktivitám studentů.

Loděnice je využívána studenty a zaměstnanci ČVUT, dále členy vysokoškolských sportov-
ních klubů působících na půdě ČVUT.

Loděnice slouží k následujícím účelům:
• Semestrální výuka
• Nárazové sportovní akce (Rektorský den, Akademické přebory, neformální studentské 

sportovní a společenské akce)
• Činnost členů vodáckých, jachtařských a dalších oddílů VSK cca 120 týdně
• Nástupiště a místo pro výpravu sportovních kurzů pro studenty a zaměstnance ČVUT 

a pro členy tělovýchovných jednot.
• Sklad sportovního vodáckého materiálu, windsurfingového, vodní plachtění, a pro sporty 

spojené s pobytem v přírodě /turistika, horolezení, kola atd.
• Svépomocným opravám sportovního materiálu.

Úpravy a opravy objektu:
• Pravidelné provádění předepsaných revizí, BOZP, PO a běžných oprav. (probíhá stále)
• Přípravné práce pro instalaci mobilního skladu v zadní části objektu

6.2.4 Víceúčelové hřiště v areálu studentských kolejí Strahov

Nově zrekonstruované hřiště z prostředků ÚTVS o rozměrech 42X22 m, se zázemím v bloku 
č. 11, využívané k výuce sportovních her a volnočasovým aktivitám studentů.

6.2.5 Posilovna v budově FEL na Karlově náměstí

Hojně využívané k semestrální výuce studentů, volnočasovým aktivitám zaměstnanců a čin-
nosti oddílů VSK ČVUT.

ÚTVS zajišťuje provoz a vybavení sportovním nářadím a náčiním. V posilovně probíhá 
průběžně modernizace posilovacích strojů.
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