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Počty zaměstnanců ÚTVS

ÚTVS – fyzické stavy za rok 2020

Kategorie Počty zaměstnanců

Docent 1,00

Odborný asistent 27,25

THP 4,00

Dělník 5,25

Celkem 37,50

ÚTVS – věková struktura k 31. 12. 2020

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

25<věk<=30 1,00 1,00

30<věk<=35 2,00 1,00 3,00

35<věk<=40 1,00 1,00

40<věk<=45 3,00 0,5 1,00 4,50

45<věk<=50 3,00 3,00

50<věk<=55 0,00

55<věk<=60 4,00 4,00

60<věk<=65 5,00 2,50 1,00 8,50

65<věk<=70 4,00 2,00 6,00

věk>70 1,00 1,50 1,00 0,50 4,00

Celkem 1,00 23,50 5,00 5,50 35,00

K zajištění výuky TV v jednotlivých se-
mestrech jsou uzavírány dohody o prove-
dení 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 přípa-

dech, 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 provede-
ní práce.

ÚTVS – přepočtené stavy za rok 2020

Kategorie Počty zaměstnanců

Docent 1,00

Odborný asistent 25,38

THP 5,00

Dělník 5,13

Celkem 36,51
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Pedagogická činnost je hlavní činností 
školy a jejich součástí. Hlavní činností 
ÚTVS je zajištění pravidelné semestrál-
ní výuky tělesné výchovy (dále jen TV) 
i letních a zimních výcvikových kurzů na 
všech fakultách a ústavech ČVUT. 

Péče o obory fyzioterapie, zdravotnic-
ký záchranář a krizový manažer na FBMI, 
které mají přímo ve studijních plánech 
oborovou tělesnou výchovu, klade na 
ÚTVS další nároky.

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

Fakulta
letní semestr 2020 zimní semestr 2020

LVK ZVK
celkem PTV VTV celkem PTV VTV

FSv 1484 683 801 1534 891 643 103 52

FS 1052 434 618 778 347 431 583 24

FEL 1581 0 1581 1436 0 1436 91 57

FD 340 259 81 379 315 64 8 37

FJFI 166 0 166 97 0 97 7 1

FA 811 0 811 624 0 624 389 309

FBMI 606 226 380 703 343 360 25 111

FIT 949 425 524 1245 754 491 51 25

MÚVS 277 186 91 215 164 51 3 1

celkem 7266 2213 5053 7011 2814 4197 1260 617
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3.1
Výuka

V roce 2020 byla vlivem pandemie co-
vid-19 veškerá výuka TV na ČVUT zásadním 
způsobem narušena. Příkazem rektora byl 
od 9. března 2020 vyhlášen zákaz kontakt-
ní výuky a došlo i k uzavření sportovišť. 
U profesní TV jsme po dohodě s FBMI 
přešli, tam kde to bylo možné, na distanč-
ní výuku s využitím MS Teams či You Tube. 
Všem ostatním studentům jsme doporu-
čili využít k pohybu již připravená cvičení 
či turistické výlety na webu ÚTVS ze sekce 
METODIKA. Postupně jsme se dovybavili 
potřebnou technikou a začali vytvářet 
a umísťovat na webové stránky ÚTVS další 
vlastní videa s návody na individuální cvi-
čení jógy, pilates, powerjógy, kondičního 
cvičení a zdravotní tělesné výchovy pod 
heslem ČVUT CVIČÍ DOMA. Studenti si je 
mohou kdykoliv sami otevřít a použít pro 
vlastní cvičení.

Za normální situace patří do pedago-
gických aktivit ÚTVS Univerzita třetího 
věku i hodiny TV přímo určené pro za-
městnance ČVUT (zdravá záda, kondiční 
posilování a plavání). Tyto aktivity probí-
haly krátce na začátku letního semest-
ru 2020 a dále byly zrušeny a částečně 
nahrazeny cvičením v online režimu.

Před zahájením zimního semestru 
20/21 si studenti při zápisu měli možnost 
vybrat ze 48 sportovních specializací: ae-
robik, aikido, badminton, basketbal, beach 
volejbal, bootcamp, bosu, box, boulde-

ring, bowling, bruslení, capoeira, crossfit, 
florbal, fotbal, frisbee, futsal, geocaching, 
golf, házená, irské tance, japonský šerm, 
jóga, kanoistika, kardio, kondiční posilová-
ní, 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, turis-
tika, volejbal, zdravotní tělesná výchova 
a zumba. Nabídka sportů byla rozšířena 
o ragby a byla vyřazena výuka curlingu. 
Bohužel příchod druhé vlny epidemie 
kontaktní výuku TV na ČVUT zrušil.

Ze srovnání dat s minulým rokem 
vyplývá, že celkový počet studentů 
zapsaných v KOSu do hodin TV v zim-
ním semestru poklesl. Počet zapsaných 
studentů do hodin povinné tělesné 
výchovy (PTV) nebyl až tak výrazný. Toto 
číslo je ovlivněno hlavně počtem přijatých 
studentů ke studiu na ČVUT, protože PTV 
si zapisují studenti 1. ročníků. Naopak ve 
volitelné tělesné výchově (VTV) došlo k vý-
raznějšímu poklesu. Jsme přesvědčeni, 
že to bylo způsobeno opatřeními souvi-
sejícími s epidemií covid 19. V době, kdy 
ještě probíhal zápis do hodin TV byly již 
vyhlášeny výrazné restrikce výuky přede-
vším TV.VŠ přešly od začátku semestru 
na distanční výuku, presenční výuka byla 
zakázána. Studenti ztratili motivaci si TV 
zapisovat.
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3.2
Kurzy

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

Stále existují problémy se zapisováním 
kurzů do KOSu. V době zápisu do zimní-
ho semestru (září) a do letního semestru 
(únor) studenti ještě nevědí, jak na tom 
budou s volným časem v době konání 
kurzů a raději si kurz nezapisují. Důvodem 
je obava, ze zvládnutí zkoušek u zimních 
kurzů a u letních kurzů snaha individuálně 

vycestovat do zahraničí, či si přivydělat 
v průběhu prázdnin. K tomu přibyla u části 
studentů i obava z infekčního onemocně-
ní a nejistota, zda se kurzy za této mimo-
řádné situace uskuteční. Když posléze 
zjistí, že na kurz mohou jet, tak už si jej do 
KOSu zapsat nemohou. Ani tyto studenty 
neodmítneme. Každý rok se výcvikových 
kurzů účastní i ti, kteří jej nemají zapsaný 
v KOSu.

Základem úspěchu je seznámit maxi-
mum studentů s naší nabídkou. Snahou je 
každoroční zkvalitňování činnosti v oblas-
ti PR.

3.2.1. Zimní výcvikové kurzy

V KOSu bylo zapsaných 617 studentů. 275 
studentů se zimních kurzů fyzicky zúčast-
nilo. Uspořádání a programovou náplň 
zimních výcvikových kurzů zajišťovalo 27 
vedoucích a instruk¬torů.

V období od 24. ledna do 8. břez-
na 2020 uspořádal ÚTVS 7 zimních lyžař-
ských a snowboardových kurzů. Jeden 
kurz byl pouze běžecký. Bohužel se kvůli 

pandemii neuskutečnil lyžařský kurz ve 
Francii.

Byly vypsány tyto kurzy:
• v Krkonoších: Pec pod Sněžkou 2×
• v Krušných horách: Mariánská 1×, Nové 

Město u Jáchymova 1×, Boží Dar 1×
• v Alpách: Rakousko – Stubai 1×, Francie 1×
• v Nízkých Tatrách: Slovensko – Chopok 1×

3.2.2. Letní výcvikové kurzy

Bylo vypsáno 40 letních sportovních a 7 
seznamovacích kurzů pro FEL, FS a FA 
ČVUT. Z důvodu pandemie byly zrušeny 
všechny zahraniční kurzy a všechny tu-
zemské kurzy pořádané v červnu. Celkem 
13 kurzů. Pro malý zájem studentů bylo 
zrušeno dalších 5 nabízených kurzů. I tak 
v období od 1. června do 12. září 2020 
uspořádal ÚTVS 29 letních výcvikových 
kurzů různého zaměření. Kladně lze hod-
notit fakt, že jsme na LVK neměli žádný 
případ koronavirové infekce.

V KOSu bylo na LVK zapsáno původně 
1260 studentů, po restrikcích způsobe-
ných covidem19 se letních kurzů zúčast-
nilo 605 studentů.Uspořádání a progra-
movou náplň letních výcvikových kurzů 
zajišťovalo 62 vedoucích a instruktorů.

Uskutečnili se tyto kurzy:
• všeobecně sportovní: Herbertov 1×, 

Temešvár 2×
• vodácké: Vltava 5×
• jóga: Temešvár 1×
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• cyklistické: Nové Město pod Smrkem 1×, 
Telč 1×

• turistické: České Švýcarsko 1×, Jeseníky 1×
• windsurfingové a jachtařské: Orlík 3×, 

Dvořiště 1×
• volejbalový a beachvolejbalový: Teme-

švár 1×, Máchovo jezero 1×
• tenisový: Kruh u Jilemnice 2×
• sebeobrany: Kruh u Jilemnice 1×
• lukostřelby + sebeobrany: Temešvár 1×
• seznamovací: Temešvár 2×, Herbertov 1×, 

Kruh 3×

Stálou snahou všech učitelů ÚTVS je 
rozšíření nabídky LVK o nové atraktiv-
ní kurzy, které přilákají další zájemce. 
Dochází k omezení nabídky všeobecných 
kurzů ve prospěch kurzů se zaměřením na 
konkrétní sport.

Velmi úspěšné a žádané byly sezna-
movací kurzy pro nastupující studenty 
FEL na Temešváru, FS na Herbertově a FA 
v Kruhu u Jilemnice. Pro úspěch sezna-
movacích kurzů je nezbytná úzká spolu-
práce s vedením konkrétních fakult jak při 
jejich propagaci, tak i při zajištění progra-
mu kurzu.
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3.3
Celoživotní vzdělávání – 
kurzy U3V a Masters

Semestrální výuka probíhala ve dvou skupinách:

Semestrální výuka U3V v roce 2020

Studijní skupina Sporty v semestru Počet studentů

Letní semestr – výuka vzhledem ke covidu probíhala do 10. 3.

1. program Kondiční posilování, zdravá záda 30

2. program Zdravá záda, nordic walking 30

Zimní semestr – výuka se neuskutečnila

1. program turistika, spinning 23

2. program kruhový tréning, spinning 30

Kurzy U3V v roce 2020

Kurz Termín Počet účastníků

Zimní kurz Mariánská 13. 1.–19. 1. 2020 18

Letní kurz Herbertov 7. 6.–12. 6. 2020 16

Navazující kurzy pro absolventy U3V
Zimní semestr 2020 – vzhledem ke covidové situaci výuka nebyla realizovaná
Letní semestr 2020 – vzhledem ke covidové situaci výuka probíhala pouze do 10. 3. 2020
odcvičely se jen 3 vyučovací týdny

lukostřelba, kondiční posilování, irské tance, jóga/ 2 skupiny/, stolní tenis/4 skupiny/, kru-
hový trénink, zdravá záda



ROZVOJOVÉ 
PROJEKTY – VVČ
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4.1
Dosažené výsledky

1. BĚH A CVIČENÍ V PŘÍRODĚ – nová 
stránka pro podporu nového předmětu
Byly vytvořeny stránky pro předmět „běh 
a cvičení v přírodě“. Kromě teoretické-
ho základu na stránce nalezneme také 
organizační informace k výuce předmětu 
a běžecké trasy s posilovacím progra-
mem. Trasy jsou na stránce ke stažení 
ve formátu.gpx. A dále jsou zde příklady 
(foto) cviků na workoutovém hřišti pro 
tvorbu vlastního kondičního programu.

2. STOLNÍ TENIS – výuková videa „herní 
kombinace“
Bylo vytvořeno 5 nových výukových videí 
se zaměřením na tréninkové kombinace 
základních úderů kontrem z forhendové 
a bekhendové strany. Videa jsou koncipo-
vána jako návod k různým tréninkovým 
kombinacím s metodickým postupem. 
V každém z videí jsou sekvence pro rozvoj 
dovedností.

• Kontr forhendem pouze z FS s umísťo-
váním míčku

• Kontr forhendem v pohybu
• Forhend forhendem ze střední vzdá-

lenosti
• Zakončení forhendem
• Kombinace forhendem a bekhendem

Tato videa rozvíjejí předešlý projekt 
natáčení základních úderů.

3. ZTV – výuková videa
Byla vytvořena 2 výuková videa pro využití 
v ZTV – Správný stoj a správný sed.

Videa slouží jako návod pro nácvik 
správného aktivního stoje a sedu v do-
mácím prostředí. Nácvik obou pozic je 
vhodný k prevenci vertebrogenních potíží 
vznikajících při dlouhodobé statické zátě-
ži (sezení při studiu, dlouhé stání). Obtíž-
nost nácviku – LEHKÁ.

Správný stoj – videoukázka nácviku 
správného aktivního stoje na stabilní pod-
ložce a také s využitím labilní pomůcky.

Správný sed – videoukázka nácviku 
správného aktivního sedu na židli a vel-
kém míči.

4. Kondiční cvičení – videa
Pro podporu „online cvičení“ v době pan-
demie byla vytvořena 3 videa s kondičním 
cvičebním programem. Cvičení lze prová-
dět v domácím prostředí pouze s využitím 
vlastní hmotnosti. 3 pohybové programy 
jsou rozdílné v obtížnosti prováděných 
cviků:

1. Kondiční cvičení I – cviky s vlastní 
vahou (obtížnost – LEHKÁ)

Rozvojové projekty – VVČ akademic-
kých pracovníků a studentů na ÚTVS 
v rámci institucionálního plánu

V rámci vnitřní soutěže na podporu 
rozvojových projektů akademických 
pracovníků a studentů v rámci IP ČVUT 
na rok 2020 byl řešen projekt „Rozší-
ření interaktivních webových stránek 

pro potřeby výuky tělesné výchovy na 
ÚTVS ČVUT“

Vedoucím projektu byl Mgr. Pavel Mátl
Na projektu spolupracovali:
Mgr. Daniela Jandová, Mgr. Tomáš 

Svoboda, Pavel Slavík, Mgr. Michal Ba-
ron a PhDr. Markéta Kašparová
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2. Kondiční cvičení II – cviky s vlastní 
vahou (obtížnost – STŘEDNÍ)

3. Kondiční cvičení III – cviky s vlastní 
vahou (obtížnost – TĚŽKÁ)

5. SEBEOBRANA
Byla vytvořena další instruktážní videa pro 
předmět „profesní sebeobrana“. Rozšířili 
jsme tak základní řadu videí pro studijní 
program FBMI ČVUT „Zdravotnické záchra-
nářství“ a „Plánování a řízení krizových 
situací“. Zaměřili jsme se na různé me-

todické řady při nácviku sebeobranných 
technik a rozšířili přehled vybraných mo-
delových situací.

S videi mohou pracovat i studenti 
navštěvující volně volitelné předměty se-
beobrana, aikido, základy bojových umění, 
ninjutsu atd.

Soubor nových videí obsahuje tedy se-
známení se s řešením nových sebeobran-
ných situací, seznámení s právním poza-
dím sebeobrany a také návody na správné 
využití tréninkového vybavení.
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Na lednových Akademických přeborech ČR atleti ČVUT 
v hale vítězně
V pondělí 13. ledna 2020 se konaly ve stra-
hovské nafukovací hale Akademické pře-
bory ČR v halové atletice. Atleti ČVUT zde 
vybojovali v celkové konkurenci prvenství. 
Naše atletky pak obsadily 5. místo, což 
v konečném součtu 112 bodů znamenalo 
celkové 2. místo mezi 40 vysokými škola-
mi, jen 3 body za vítěznou ČZU.

O celkové vítězství se zasloužilo 28 
atletů – studentů ČVUT, z nichž nejlepší 
výkon podal David Holý, vítěz dvou sko-
kanských disciplín. Dvě medaile pak vybo-
jovala Karolina Černá.

1. místa
David Holý – skok o tyči – 500 cm
David Holý – skok daleký – 717 cm
Bosák Š., Bosák A., Trafina, Červený – 
4 × 200 m – 1:30,96 min.

2. místa
Jaroslav Doubek – 1500 m – 3:59,18 min.
Karolina Černá – trojskok – 12,35 m

3. místa
Štěpán Svoboda – skok vysoký – 200 cm
Kovandová, Chrpová, Minářová, Černá – 
4 × 200 m – 1:47,61 min.

Běžci ČVUT excelovali na venkovním Akademickém mistrovství 
ČR v Brně
Dvacítka atletů ČVUT se vydala 25. 8. na 
Akademické mistrovství České repub-
liky do Brna. Na stadiónu místního VUT 
se vůbec neztratili, když získali celkem 
12 medailí, z toho 3 zlaté, 5 stříbrných 
a 4 bronzové.

Akademickými mistry ČR se stali běžci:
Jan Trafina v běhu na 200 m časem 21,77 sek.,
Hakim Saleh v běhu na 800 m časem 
1:53,25 min. a Damián Vích v běhu na 
3 000 m překážek časem 8:49,06 min.

Stříbrné medaile vybojovali:
Jan Trafina v běhu na 100 m výkonem 
10,94 sek.,
Lukáš Mottl v běhu na 400 m časem 51,14 sek.,

Vít Hlaváč v běhu na 3 000 m překážek 
časem 9:40,65 min.,
Michal Sebera v trojskoku výkonem 14,63 
metru a štafeta 4 × 400 m v sestavě Dou-
bek, Mottl, Kunčický a Procházka časem 
3:32,85 min.

Bronzové medaile získali:
Jan Kunčický v běhu na 1 500 m v čase 
3:57,05 min.,
Šimon Procházka v běhu na 400 m překá-
žek časem 55,49 sek.,
Pavlína Minářová ve skoku dalekém výko-
nem 580 cm a štafeta 4 × 100 m v sesta-
vě Doubek, Mottl, Kunčický a Procházka 
časem 47,60 sek.

Úspěch plavců ČVUT na Akademickém MČR v plavání

Ve dnech 3. a 4. září se v Olomouci konalo 
Akademické mistrovství České republiky 
v plavání a v ploutvovém plavání. Tým ČVUT 
se závodů zúčastnil v počtu deseti mužů. Ne-
účast žen nám tak bohužel znemožnila star-
tovat v závodech mixovaných štafet (2+2).

Z naší desetičlenné sestavy se pěti 
plavcům podařilo celkem devětkrát umís-
tit na medailových pozicích.

Tomáš Ludvík zvítězil na trati 100 m 
znak (0:57,07), druhý skončil na 50 m znak 

(26,75) a na 400 m volný způsob (4:03,57) 
a třetí místo přidal na trati 200 m polo-
hový závod (2:06,33). Právě na trati 200 m 
v polohovém závodě skončil těsně před 
ním na druhém místě další reprezen-
tant ČVUT Jakub Lahoda časem 2:04,46. 
Dvakrát skončil na třetím místě David Noll 
na 100 m volný způsob (51,98) a na 400 m 
volný způsob (4:13,67). Poslední bronzový 
úspěch v plavání přidal Jakub Renc na 
trati 100 m znak (59,67).
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Hokejisté ČVUT Akademickými mistry ČR
Ve druhém zářijovém týdnu 2020 se 
hokejisté ČVUT zúčastnili Akademického 
mistrovství ČR ve Slaném. Teprve podru-
hé v 17. leté historii se jim v této ceněné 
soutěži podařilo zvítězit. Bylo to po těchto 
výsledcích:

ČVUT – Přírodovědecká fakulta UK 6:3; 
– FTVS Praha 4:3; – Ústí nad Labem – 2:1; 

– semifinále PřF UK 6 : 3 a finále s FTVS 
Praha 9 : 5.

O branky našeho týmu se postarali: 
David Blažek 7, Ondřej Zmeškal 5; Vojtěch 
Kropáček 3; Vojtěch Matějka 3; Václav 
Burda 3; Josef Vostracký 2; Martin Sekyrka 
2; Marek Klement 1; David Marček 1.

V soutěži O nejlepšího sportovce ČVUT pro rok 2020 soutěžilo 
celkem 11 sportovců
Na 1. místě ankety se umístila Antonie 
Galušková – FD. Ve vodním slalomu na ME 
v Tróji získala 1. místo v soutěži družstev 
a 9. místo v individuálním závodě. Na ME 
v Krakově v kategorii do 23 let obsadila 
3. místo v individuálním závodě a rovněž 
i v soutěži družstev.

2. místo obsadil Ing. Vít Přindiš – MÚVS. 
Na ME v Tróji ve vodním slalomu vybojo-
val stříbrnou medaili v soutěži družstev 
a v individuálním závodě obsadil 6. místo. 
Navíc se umístil na 5. místě v závodě 
Světového poháru ve Francii a na 3. místě 
v závodě Australian Open.

3. místo vybojovala Anežka Paloudová – 
FSv. V rychlostní kanoistice na Světovém 
poháru v Szegedi obsadila 10. místo na 
200 m K1 (olympijská disciplína), 8. místo 
na K2 a 10. místo na 5000 m na K1. Navíc 
se stala 4× mistryní ČR na K1 na 200 m, 
500 m a 1000 m a K4 na 500 m.

4. místo obsadil Vít Hlaváč – FBMI. Vybo-
joval titul mistra České republiky v chůzi 
na 50 km + český rekord (výkon jej posu-
nul na rankingové místo pro OH v Tokiu) 
a 2. místo na MČR v chůzi na 20 km.

5. místo získal Damián Vích – FS. Stal se 
mistrem ČR v běhu na 3000 m překážek 
a zároveň v hale mistrem ČR v běhu na 
3000 m.
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Do projektu, jehož cílem bylo vytvoření 
podmínek pro studenty sportovce s mi-
mořádnou sportovní výkonností, bylo na 
ČVUT v Praze zařazeno 31 studentů. Na 
konci února z důvodu ukončení studia 
byl vyřazen 1 student a na konci června 
z důvodu ukončení studia byli vyřaze-
ni 2 studenti. Stav na 31 byl doplněn od 
1. 10. 2020.

Pro zajištění hlavního cíle projektu, tj. 
péče o sportovce zařazené do projektu, 
byl vytvořen organizační tým, který tvořili:

Koordinátor projektu jmenovaný rekto-
rem – doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc,

Tutoři sportovců z řad pedagogů Ústavu 
tělesné výchovy a sportu (ÚTVS):

doc. PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D., 
PaedDr. Antonín Ludvík, PaedDr. Daniel 
Žáček, Mgr. Pavel Mátl, Mgr. Pavel Korbelář.

Administrativu zajišťovala Pavla Ma-
cháčková, ekonomiku Jana Oršosová a PR 
Mgr. Michal Baron.

Jednotliví pracovníci – tutoři zajišťovali 
servisní podporu pravidelným individu-
álním kontaktem se studenty, sledování 
jejich tréninkové morálky, sportovní vý-
konnosti a plnění úkolů studentů vyplýva-
jících ze smlouvy při zajišťování sportovní 
reprezentace ČR a vysoké školy. Nedílnou 
součástí byla kontrola plnění studijních 
povinností sportovců ve spolupráci s jed-
notlivými studijními odděleními fakult 
a součástí ČVUT. Pedagogičtí proděkani 
a vedoucí studijních oddělení byli infor-
mováni o zařazení těchto studentů do 
projektu UNIS. Tak byly vytvořeny opti-
mální předpoklady pro úspěšné zvládnutí 
jejich studijních povinností a případné 
povolení individuálního studijního plánu. 
Sportovní a studijní výsledky byly projed-
návány na poradách řešitelského týmu. 
Plnění výkonnostního plánu jednotlivých 
sportovců pro rok 2020 bylo výrazně ovliv-
něno koronavirovými opatřeními, kterými 

bylo mnoho závodů zrušeno. Členové 
organizačního týmu také dlouhodobě 
zajišťovali přípravu a účast studentů na 
sportovních přeborech VŠ, akademických 
mistrovstvích, Českých akademických 
hrách a spolupracovali také na propagaci 
sportovních úspěchů zařazených sportov-
ců v rámci mediálních prostředků (web, 
facebook atd.) na ČVUT.

Na základě stipendijního řádu ČVUT 
bylo studentům – sportovcům za úspěš-
nou reprezentaci VŠ a ČR udělováno fakul-
tami na základě návrhu ÚTVS mimořádné 
jednorázové stipendium. Zařazeným 
studenům do projektu je poskytována 
možnost zdarma využívat volnou kapacitu 
sportovních zařízení ČVUT.

Tradičně byla vyhlášena pod patronací 
rektora ČVUT Soutěž o nejlepšího sportov-
ce ČVUT v roce 2020. Vyhlášení se usku-
teční 12. 2. 2021 v rámci univerzitního vysí-
lání TV9P a této soutěže se také zúčastnili 
sportovci zařazení do programu UNIS.

Úspěchy sportovců byly pravidelně 
zveřejňovány na webových stránkách 
ČVUT, fakult, součástí, ÚTVS, v časopisu 
Pražská technika a v univerzitním vysílání 
TV9P. Toto velice kladně přispívá k propa-
gaci sportu a volnočasových pohybových 
aktivit mezi ostatními studenty a zaměst-
nanci.

Projekt UNIS byl propagován na webo-
vých stránkách ČVUT a ÚTVS (www.cvut.
cz, www.utvs.cvut.cz), facebooku a stal se 
podkladem pro zařazení sportovců v roce 
2021. Informace o projektu UNIS přispívá 
ke zvýšení zájmu studentů středních škol 
s mimořádnou sportovní výkonností o stu-
dium na VŠ.

Koordinátor aktivně spolupracoval 
s vedením VSC Victoria, zúčastňoval se 
pravidelně porad koordinátorů a se závěry 
porad seznamoval průběžně členy organi-
začního týmu.
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7.1
Zpráva o hospodaření

rozpočet skutečnost

ROK 2020 2020

Výnosy celkem 38984 44688

Příspěvek celkem 29984 29992

z toho-příspěvek na vzdělávací činnost 29984

Odpisy 922

Užití Frimu z nákladů 472

Užití FPP z nákladů 1512

Granty a projekty 1200

Doplňková činnost 6800 4216

z toho-smluvní výzkum

Ostatní 2200 2418

Příspěvek převody 3956

Náklady celkem 38984 44688

Materiálové náklady 11018 832

Energie 4224

Služby celkem 4350

z toho-cestovné 16

opravy a udržování 908

externí lektoři 40

ostatní služby 3386

převody na spoluřešitele projektů

Osobní náklady 27966 24956

Ostatní náklady 6370

z toho-stipendia

převod do fondů

ostatní náklady

Režie mimonormativní součásti 3956

Hospodářský výsledek 0 0

7.1.1. Inventarizace
Inventarizace majetku, pohledávek a zá-
vazků ÚTVS byla provedena dle příkazu 
ředitele č. 2/2020. Předsedou ÚIK byl po-
věřen Mgr. Michal Baron. Fyzická inventura 
proběhla dle účetního stavu majetku ke 

dni 31. 10. 2020, nebyly zjištěny žádné in-
ventarizační rozdíly. Inventarizace poklad-
ní hotovosti a dokladová inventura byla 
provedena k 31. 12. 2020. ÚTVS neeviduje 
žádné pohledávky za rok 2020.
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7.2
Zpráva o provozní činnosti

Ve správě ÚTVS v roce 2020 byly tyto 
objekty:
1. Sportovní centrum Juliska, 160 00 Pra-
ha 6, Pod Juliskou 4.

2. Sportovní areál Kotlářka, 160 00 Praha 6, 
Na Kotlářce 7.

3. Loděnice Chuchle, 150 00 Praha 5, Stra-
konická 60/49.

4. Víceúčelové hřiště v areálu student-
ských kolejí ČVUT na Strahově, blok č.11, 
16717 Praha 6,

7.2.1 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 činnost tří vyso-
koškolských sportovních klubů a mimo 
výukovou sportovní činnost studentů a za-
městnanců všech součástí ČVUT.

Mimoškolní dlouhodobí nájemci:
• ORP Centrum (lékařská rehabilitace)
• VYKY-DZ s.r.o. – technické činnosti 

v dopravě
• Tradiční čínská medicína, MUDr. Radka 

Baronová
• Sauna – Jiří Dejl

Finanční prostředky získané z proná-
jmu byly reinvestovány do oprav a rekon-
strukcí objektů ÚTVS.

Na objektu byly provedeny v roce 2020 
následující stavební a interiérové úpravy:

• rekonstrukce střešních světlíků nad 
velkou halou

• odstranění závad na střeše
• odstranění závad vzduchotechniky 

a instalace regulace v hale stolního 
tenisu

• komplexní oprava klimatizačních 
jednotek

• kompletní výměna povrchu v herně 
stolního tenisu

• kompletní výměna venkovních žaluzií 
v 2.NP

• kompletní výměna osvětlení v Modré 
a Zelené hale

• výměna dveří v šatnách a v sauně
• malování přízemí šatny chodba
• rekonstrukce a revize hromosvodů
• instalace měřících zařízení na páru 

kondenzátu
• pravidelné provádění předepsaných 

revizí, BOZP, PO a běžných oprav

7.2.2 Sportovní areál Kotlářka

Druhý stěžejní objekt vybavený zázemím 
šaten a klubovnou s venkovní víceúče-
lovou plochou o rozměrech 56 × 34 m. 
V zimním období překrýváno sezónní 
přetlakovou halou

Na objektu byly provedeny v roce 2020 
následující stavební a interiérové úpravy:

• pravidelné provádění předepsaných 
revizí, BOZP, PO a běžných oprav. (pro-
bíhá stále)

• velká oprava poškozeného potrubí 
(koroze) topného systému budovy

• v závislosti na velké spotřebě tepla 
v přetlakové hale a v budově proběh-
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la hloubková kontrola prostupnosti 
parovodu do budovy i do výměníku 
přetlakové haly

• odstranění havárie parovodu k přetla-
kové hale – kompletní výměna hlav-
ních ventilů (jak do budovy, tak k hale)

• výměna potrubí od hl. ventilu k výmě-
níkové stanici přetlakové haly

• pravidelné kontroly (stálé přehřívání 
systému) řídicího systému přetlakové 
haly – příprava na opravu

• obnova stínidel na kurtech
• terénní úpravy okolo výměníkové 

stanice – dlažba mezi plotem kurtů 
a budovou

• odrazová stěna – zvýšení ochranné 
sítě nad stěnou

7.2.3 Loděnice Chuchle

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

Loděnice je využívána studenty v rámci 
výuky TV, pro volnočasové sportovní akti-

vity studentů a zaměstnanců ČVUT a dále 
členy vysokoškolských sportovních klubů 
působících na půdě ČVUT.

Úpravy a opravy objektu:
• celková rekonstrukce víceúčelové 

hrací plochy
• oprava kotelny a zabezpečeni kotelny
• zastřešení ochlazovacího bazénu 

u sauny
• rekultivace okolí loděnice
• pravidelné provádění předepsaných 

revizí, BOZP, PO a běžných oprav. (pro-
bíhá stále)

7.2.4 Víceúčelové hřiště v areálu studentských kolejí Strahov

Nově zrekonstruované hřiště z prostředků 
ÚTVS o rozměrech 42 × 22 m, se zázemím 
v bloku č. 11, využívané k výuce sportov-

ních her a volnočasovým aktivitám stu-
dentů.

 

7.2.5 Posilovna v majetku a budově FEL a na Karlově náměstí

Hojně využívané k semestrální výuce 
studentů a činnosti oddílů VSK.

ÚTVS se podílí na vybavení objektů 
sportovním nářadím a náčiním.

V posilovně FEL v malé míře proběhla 
další modernizace posilovacích strojů.

V hale bývalé kotelny byla vybudována 
dočasná střelnice na lukostřelbu náhra-
dou za prostory v budově Sportovního 
centra ÚTVS JULISKA.






