
Záznam z porady předsedů sportovních svazů sdružených v ČSTV 
 

Porady předsedů sportovních svazů sdružených v ČSTV se předseda ČRA mohl letos 
zúčastnit poprvé. VV ČSTV totiž koncem března rozhodl o přijetí ČRA mezi přidružené 
členy ČSTV; velký to administrativní počin Honzy Veselého. K plnému členství ČRA 
v ČSTV ještě mnohé schází, ale bez tohoto kroku bychom ricochet nikdy mezi „standardní 
sporty“ nedostali. I jako přidružení členové jsme se dostali do společnosti předsedů sportů od 
fotbalu, hokeje, volejbalu, lyžování až po nově přijatého kandidáta na řádného člena ČSTV, 
kterým se stala Unie šipek. 

Porada byla ve vleku rozhodnutí ČSTV k výstavbě SAZKA Arény, propadu dotací 
vlivem úvěrů, vratky DPH státu ve výši téměř 300 milionů Kč aj.. ČSTV, jako majoritní 
akcionář SAZKY a potažmo SAZKA Arény (68%), musí řešit splácení úvěrů, obligací a 
jiných plateb ve výši 900 milionů korun ročně a to až do roku 2021. Tento fakt ovlivňuje 
hospodaření svazů, nerovnoměrnost přísunu peněz atd., tedy zcela klíčové záležitosti 
ovlivňující chod všech sportů, včetně olympijských. Na provoz arény mají samozřejmě 
odlišný pohled sporty, které arénu mohou využít (hokej, volejbal, házená aj.), a sporty, které 
jej použít mohou jen těžko (orientační běh, lyžování, kanoistika atd.), a takový „čudlové“, 
jako jsme my, Unie přetahované lanem či Svaz rybářů aj. 

Vše skončilo neutrálně s tím, že o všem (včetně posouzení manažerských kvalit vedení 
ČSTV) rozhodne blízká valná hromada ČSTV dne 14. dubna 2007 v Nymburce.  

Přínosem pro nás bylo setkání s předsedy příbuzných sportů a hlavně s ostatními 
přidruženými svazy, kterých je v současné době celkem 19. Cesta mezi řádné členy ČSTV 
s volebním právem a nějakou vahou při rozdělování dotací je ještě dlouhá, ale budeme po ní 
statečně šlapat dál. I bez přísunu peněz z ČSTV má uznání našeho sportu význam ve vztahu 
ke sponzorům, sportovní veřejnosti, médiím atd. 

Jaroslav Rudovský 
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